Αθήνα 14 Φεβποςαπίος 2011
ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
Αζθάλεια ηποθίμων και πποζηαζία καηαναλωηή – Κςπώζειρ
πλερίδνληαη εληαηηθά νη έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ν Δ.Φ.Δ.Σ. ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ηόζν
ζε πξνιεπηηθό επίπεδν όζν θαη κεηά από θαηαγγειίεο θαηαλαισηώλ.
ην πιαίζην απηώλ ησλ ειέγρσλ, δηαπηζηώζεθε όηη κηα ζεηξά από επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ
θαηείραλ ηξόθηκα κε θαλνληθά, λνζεπκέλα, κε αζθαιή θαη αθαηάιιεια γηα αλζξώπηλε
θαηαλάισζε ή κε ζπκκνξθνύκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο θαη θαλνληθόηεηαο.
Δπίζεο, ζε θάπνηεο από απηέο, παξαηεξήζεθαλ απνθιίζεηο από ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
ηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. επέβαιε πξόζηηκα
ζπλνιηθνύ ύςνπο € 789.500.
πγθεθξηκέλα, επηβιήζεθαλ :
Πξόζηηκν € 5.000 ζην εξγαζηήξην ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΗΒΒΑ ΔΛΔΝΖ πνπ

1.

βξίζθεηαη ζηελ νδό Μύισλ 12 ζηε Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο
παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ επηρείξεζε παξαγσγήο – ηππνπνίεζεο – εκπνξίαο

2.

κπαραξηθώλ κε ηελ επσλπκία SPICELAND Δ.Π.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αζελάο 20
ζηελ Ησλία, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε έθδνζε απαηηνύκελεο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
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-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην θξενπσιείν κε ηελ επσλπκία ΣΑ ΣΗΠΗΑΝΑ –

3.

ΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Κνξίλζνπ 135 ζηελ Πάηξα,
δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 4.000 ζην ζνύπεξ κάξθεη κε ηελ επσλπκία ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡ

4.

ΜΑΡΚΔΣ Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγίνπ Ησάλλε Μπξάηζηθα & αξίπνινπ ζηελ
Πάηξα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 10.000 ζην ζνύπεξ κάξθεη κε ηελ επσλπκία ΑΛΔΞ ΠΑΚ Α.Δ. πνπ

5.

βξίζθεηαη

ζηε Λεσθ. Μαξαζώλνο 16 ζηελ Παιιήλε, δηόηη θαηά ηνλ έιεγρν πνπ

δηελεξγήζεθε ζην θαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο ζηε λέα εζληθή νδό Παηξώλ – Αζελώλ 39
ζηελ Πάηξα, δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

κε αζθαιήο εμνπιηζκόο ν νπνίνο απαγνξεύεηαη λα έξζεη ζε άκεζε επαθή κε
ηξόθηκα
Πξόζηηκν € 4.000 ζην νπσξνπσιείν κε ηελ επσλπκία ΓΗΑΚΟΤΠ ΓΗΑΚΟΤΠ –

6.

ΓΗΑΚΟΤΠ ΑΓΗΚ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Φηιηθήο Δηαηξίαο 65 & Ατδηλίνπ 1 ζηελ
Κνκνηελή, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

-

παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΚΗΜΜΔΡΗΑ

7.

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κηκκέξηα ζηελ Ξάλζε, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε
εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

8.

Πξόζηηκν € 4.000 ζην παληνπσιείν – νπσξνπσιείν κε ηελ επσλπκία ΑΕΖΕ

ΑΜΠΑΝΣΖΝ

πνπ βξίζθεηαη ζηε

Γιαύθε

ζηελ

νξεηλή

Ρνδόπε

Ξάλζεο, δηόηη

δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
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-

ζνβαξέο απνθιίζεηο ησλ όξσλ αδεηνδόηεζεο

-

θαηνρή κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 4.000 ζηε βηνηερλία δαραξσδώλ πξντόλησλ – αξηνζθεπαζκάησλ κε ηελ

9.

επσλπκία ΒΗΚΔΛΗΓΖ ΥΡΤΑΝΘΗΓΖ Α.Β.Δ.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή
Καβάιαο, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 12.000 ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΦΟΤΡ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ

10.

Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Καλάξε 9 ζηελ Αζήλα, δηόηη θαηά ηνλ έιεγρν πνπ
δηελεξγήζεθε ζην ζνύπεξ κάξθεη ηεο εηαηξίαο ζην 2ν ρικ Γξάκαο – Καβάιαο,
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ

-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό

-

έιιεηςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο

-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην παληνπσιείν – νπσξνπσιείν – θαηάζηεκα θαηεςπγκέλσλ

11.

πξντόλησλ – αιιαληηθώλ – ηπξνθνκηθώλ – πξαηήξην ειαίνπ – καγεηξηθώλ ιηπώλ κε ηελ
επσλπκία ΓΗΑΚΟΤΠ ΑΓΗΚ ηος ΓΗΑΚΟΤΠ – ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ πνπ βξίζθεηαη ζηα
Αξξηαλά ζηηο άπεο, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία Γ. ΜΑΡΗΔΣΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. θαη

12.

δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΜΤΓΓΑΛΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ πνπ βξίζθεηαη ζην Οθξύλην ζηελ Καβάια,
δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο θαη θηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό
θαη ηελ ππνδνκή

13.

Πξόζηηκν € 3.000 ζην θαθέ – εζηηαηόξην κε ηελ επσλπκία ΠΟΛΤΕΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

πνπ βξίζθεηαη ζην Άιζνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηελ Άξλαηα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο
παξάβαζε :
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-

θαηνρή κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 7.000 ζην ηπξνθνκείν κε ηελ επσλπκία ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΖΣΡΟΤΛΖ &

14.

ΗΑ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην Μηθξόθακπν ζην Κηιθίο, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο
παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

κε ηήξεζε ησλ όξσλ αδεηνδόηεζεο
Πξόζηηκν € 4.000 ζηελ επηρείξεζε δηαλνκήο ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία Β.

15.

ΝΣΔΛΗΟΠΟΤΛΟ – Α. ΣΟΤΣΕΗΑΡΖ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Νηγξίηεο &
Κνληαμνπνύινπ ζηε Θεζζαινλίθε, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

έιιεηςε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο

-

δηάζεζε κε θαλνληθώλ σο πξνο ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 6.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ

16.

Α.Δ.Δ.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Κνζκά Αηησινύ ζηε Θεζζαινλίθε, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε
εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην ςεηνπσιείν – ηαβέξλα κε ηελ επσλπκία ΔΤΣΤΥΗΑ –

17.

ΚΧΣΟΤΛΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

πνπ

βξίζθεηαη

ζηελ

Διάηε

ζηα

Σξίθαια,

δηόηη

δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ ππνδνκή

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο
Πξόζηηκν € 2.000 ζην αξηνπνηείν κε ηελ επσλπκία Γ. ΚΑΣΑΡΟ – Δ. ΚΑΦΔ

18.

Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπδάθη ζηελ Καξδίηζα, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο
Πξόζηηκν € 2.000 ζην θαθελείν – νβειηζηήξην κε ηελ επσλπκία Ο ΞΑΝΘΟ –

19.

ΝΑΣΗΝΑ ΞΑΝΘΟ πνπ βξίζθεηαη ζηε Φαξθαδόλα ζηα Σξίθαια, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη
εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
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-

απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ
ππνδνκή
Πξόζηηκν € 5.000 ζηνλ θπιηλδξόκπιν κε ηελ επσλπκία ΜΤΛΟΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Γ.

20.

ΗΟΤΛΑ – ΑΘ. ΚΑΦΑΛΖ πνπ βξίζθεηαη ζην 9ν ρικ Καιακπάθαο – Ησαλλίλσλ, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

έιιεηςε βηβιηαξίσλ πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην αξηνπνηείν κε ηελ επσλπκία ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ

21.

πνπ βξίζθεηαη ζηε Θεόπεηξα ζηα Σξίθαια, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό
θαη ηελ ππνδνκή
Πξόζηηκν € 8.000 ζηελ επηρείξεζε ηνπ ΥΑΣΕΖΝΔΗΡΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε ην

22.

δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΡΗΣΟΝ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 44 ζηα Γηαβαηά,
δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

ειιηπήο επηζήκαλζε νξηζκέλσλ πξντόλησλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ην
ελδερόκελν πιάλεο ηνπ θαηαλαισηή
Πξόζηηκν € 5.000 ζηελ θαθεηέξηα – κπαξ – εζηηαηόξην κε ηελ επσλπκία

23.

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ Α.Δ. – POLLOCK πνπ βξίζθεηαη ζηε Λεσθ. Νίθεο 55 ζηε Θεζζαινλίθε,
δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :

24.

-

απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο

-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην ζλαθ κπαξ – νπδεξί κε ηελ επσλπκία ΠΑΥΑΛΖ

ΝΗΚΟΛΑΟ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Κνπληνπξηώηνπ 97 ζηνπο Νένπο Δπηβάηεο, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
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-

θαηνρή κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
Πξόζηηκν € 6.000 ζην εξγαζηήξην ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ

25.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΚΑΡΑΛΗΓΟΤ

πνπ

βξίζθεηαη

ζηελ

νδό

Λεπθσζίαο

11

ζηε

Θεζζαινλίθε, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

δηάζεζε κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ

-

κε ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ ρώξσλ

-

αλεπαξθήο ηήξεζε αξρείσλ ηεθκεξίσζεο – παξαθνινύζεζεο – θαηαγξαθήο ηνπ
ζπζηήκαηνο HACCP

-

κε ηήξεζε ησλ όξσλ αδεηνδόηεζεο
Πξόζηηκν € 4.000 ζηελ επηρείξεζε ρνλδξηθνύ & ιηαληθνύ εκπνξίνπ – εηζαγσγώλ –

26.

εμαγσγώλ – δηαλνκήο εηδώλ δηαηξνθήο – νηθηαθήο ρξήζεο κε ηελ επσλπκία LIDL HELLAS
& ΗΑ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην 14ν ρικ Θεζζαινλίθεο – Μεραληώλαο, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε
εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε θαλνληθώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν

27.

€

2.000

ζην

εξγαζηήξην

δαραξνπιαζηηθήο

κε

ηελ

επσλπκία

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ – ΗΧΑΝΝΖ ΑΥ. ΜΠΟΤΡΑ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό
Θσκά Σξηάληε 26 ζηνλ Άγην Γεκήηξην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
Πξόζηηκν € 5.500 ζην πξαηήξην άξηνπ – γάιαθηνο – εηδώλ δαραξνπιαζηείνπ κε

28.

παξαζθεπαζηήξην κε ηελ επσλπκία ΑΡΣΟΠΟΗΖΜΑΣΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ Α.Δ.Δ. πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Πιαηεία Καλάξε 15Α ζηελ Αζήλα, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο
παξαβάζεηο :

29.

-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ

-

κε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην κηθηό παληνπσιείν – νπσξνπσιείν – πξαηήξην άξηνπ κε ηελ

επσλπκία ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΖ ΜΤΡΗΝΖ – ΜΗΝΗ ΜΑΡΚΔΣ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό
Καπνδηζηξίνπ θαη Θξάθεο 2 ζηε Φηινζέε, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
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-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 3.000 ζηελ απνζήθε ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΛΗΟΣΡΟΦΗ Α.Δ. –

30.

ΠΑΡΑΓΧΓΖ – ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΠΟΣΧΝ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
νδό Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 121 ζην Μαξνύζη, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

έιιεηςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ ηεο επηρείξεζεο
Πξόζηηκν € 8.000 ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΦΟΤΡ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

31.

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Καλάξε 9 ζηελ Αζήλα, δηόηη θαηά ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε
ζην ζνύπεξ κάξθεη ηεο εηαηξίαο ζηελ νδό Ηθηγελείαο 47 ζηε Νέα Ησλία, δηαπηζηώζεθαλ νη
εμήο παξαβάζεηο :
-

θαηνρή κε θαλνληθώλ σο πξνο ηελ επηζήκαλζε – κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ

-

θαηνρή κε αζθαιώλ – επηβιαβώλ γηα ηελ πγεία ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην αξηνπνηείν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κόλν ζε ρνλδξηθή πώιεζε

32.

κε ηελ επσλπκία ΘΔΟΓ. ΕΗΑΚΚΑ & ΗΑ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαζηιαδίνπ 4 ζηελ
Αζήλα, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο θαη εμνπιηζκνύ

-

κε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

έιιεηςε βηβιηαξίσλ πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο
Πξόζηηκν € 2.000 ζην εζηηαηόξην – θαθεηέξηα – κπαξ ηεο ΠΑΒΑΓΚΑ ΣΑΜΑΣΗΝΑ

33.

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν JOURFIXE πνπ εδξεύεη ζηελ νδό Εεξίλε 2 ζηελ Κεθηζηά, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

ηα δεζκεπζέληα ηξόθηκα από ην Σκήκα Σνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο Βνξεηναλαηνιηθήο
Αηηηθήο απνξξίθζεθαλ πξηλ ην θιηκάθην ηεο ππεξεζίαο πξνβεί ζηελ θαηάζρεζή
ηνπο, θαηά παξάβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα
Πξόζηηκν € 6.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΑΣΛΑΝΣΗΚ Α.Δ.

34.

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γξεγ. Λακπξάθε 100 ζηνλ Κνξπδαιιό, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη
εμήο παξαβάζεηο :
-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
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Πξόζηηκν € 4.000 ζην αξηνπνηείν κε ηελ επσλπκία ΗΧΑΝΝΖ ΚΤΛΑΚΑΚΖ πνπ

35.

εδξεύεη ζηελ νδό Αξηζηνηέινπο 165 ζηελ Αζήλα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην αξηνπνηείν – εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ επσλπκία

36.

ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΡΤΟΦΤΛΛΖ πνπ εδξεύεη ζηελ νδό Αραξλώλ 179 ζηελ Αζήλα, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 10.000 ζην ππνθαηάζηεκα ζνύπεξ κάξθεη κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΦΟΤΡ

37.

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Σδνλ Κέλεληη 154 ζην Πεξηζηέξη, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη ππνδνκήο
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ πηηζαξία – εζηηαηόξην κε ηελ επσλπκία FOOD PLUS

38.

A.E.B.E. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Πίλδνπ 1 ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε
εμήο παξάβαζε :
-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη ππνδνκήο
Πξόζηηκν € 4.500 ζηελ επηρείξεζε εκθηαισκέλσλ πνηώλ – μεξώλ θαξπώλ –

39.

δαραξσδώλ πξντόλησλ – εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ επσλπκία ΜΑΣΟΤΚΑ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ. – ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ – ΠΟΣΑ – ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ – ΕΑΥΑΡΧΓΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΑ – ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Καξαγηώξγε εξβίαο 3
ζηελ Αζήλα, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε νξζέο πξαθηηθήο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα HACCP

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο
Πξόζηηκν € 4.500 ζην εζηηαηόξην κε ηελ επσλπκία RIGANI BBQ – ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ –

40.

ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Μαξαγθνύ 4 ζηε Γιπθάδα, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη
εμήο παξαβάζεηο :
-

κε νξζέο πξαθηηθήο πγηεηλήο
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-

απνθιίζεηο από ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ
ππνδνκή

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα HACCP
Πξόζηηκν € 4.000 ζην ζνύπεξ κάξθεη κε ηελ επσλπκία ΣΡΟΦΗΜΑ ΖΛΗΑ ΓΟΤΚΑ

41.

Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό ηξηγγάξε 7 ζηνλ Άγην Γεκήηξην, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο
παξαβάζεηο :
-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό

-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο λσπώλ – θαηεςπγκέλσλ

42.

πηελνηξνθηθώλ – θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ κε ηελ επσλπκία ΤΗΟΗ ΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΦΑΛΛΗΔΡΟΤ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγίαο Σξηάδνο 90 ζηηο Αραξλέο, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

εμνπιηζκόο ν νπνίνο δελ επηηξέπεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηξόθηκα
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ απνζήθε ηξνθίκσλ – πνηώλ – αλαςπθηηθώλ κε ηελ

43.

επσλπκία ΛΔΟΝΣΖ ΗΧΑΝΝΖ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αραηώλ 21 ζηελ Καξδίηζα, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

έιιεηςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο

-

κε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ

-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή
Πξόζηηκν € 2.000 ζην αξηνπνηείν – εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ επσλπκία

44.

ΑΛΣΑΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ πνπ βξίζθεηαη ζηα Γεθύξηα ζηελ Καξδίηζα, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

45.

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ηνπ εμνπιηζκνύ
Πξόζηηκν € 5.000 ζηελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία INTERCOMM FOODS

S.A. (ΗΝΣΔΡΚΟΜΜ ΦΟΤΝΣ Α.Δ. – ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ – ΔΜΠΟΡΗΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ) πνπ βξίζθεηαη ζην 8ν ρικ ηεο εζληθήο νδνύ Λάξηζαο –
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πθνπξηνύ (ππνθαηάζηεκα : Κνκπόηη Άξηαο – Λάξηζα), δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο
παξάβαζε :
-

έιιεηςε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
Πξόζηηκν € 2.000 ζην εζηηαηόξην – νβειηζηήξην κε ηελ επσλπκία ΚΟΜΒΟ πνπ

46.

βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ

47.

Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

δηάζεζε πξνο πώιεζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ε νπνία δελ δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην θσδηθό έγθξηζεο
Πξόζηηκν € 2.000 ζην πεξίπηεξν κε ηελ επσλπκία ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ πνπ

48.

βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ζάληνπηηο ελώ δελ δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο ρώξνπο
θαη ηελ απαηηνύκελε άδεηα
Πξόζηηκν € 15.000 ζηελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ

49.

ΔΛΛΑΓΟ MITSIS COMPANY Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην Κηνηάξη ζηε Ρόδν, δηόηη θαηά ηνλ
έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζην ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο RINELA BEACH HOTEL ζην
Ζξάθιεην Κξήηεο, δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

ελώ δεηήζεθε, δελ καο επηδείρζεθε άδεηα γηα ην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο θνπδίλαο

-

αλεπαξθέο επίπεδν ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

-

κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο HACCP

-

κε ηήξεζε ελεκεξσκέλσλ αξρείσλ
Πξόζηηκν € 25.000 ζηελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ

50.

ΔΛΛΑΓΟ MITSIS COMPANY Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην Κηνηάξη ζηε Ρόδν, δηόηη θαηά ηνλ
επαλέιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζην ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο RINELA BEACH HOTEL
ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

Ζ επηρείξεζε ζπλερίδεη λα κελ δηαζέηεη άδεηα γηα ην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ.
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-

Αλ θαη ην επίπεδν πγηεηλήο ζηνπο ρώξνπο ηεο θνπδίλαο έρεη βειηησζεί αηζζεηά, ην
επίπεδν πγηεηλήο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ μεξώλ απνζεθώλ
ζπλερίδεη λα είλαη ζε ηδηαίηεξα ρακειό επίπεδν.

-

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο βειηηώζεηο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ππνδνκώλ,
όκσο ε γεληθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππνδνκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζπλερίδεη
λα είλαη ηδηαηηέξσο θαθή κε εθηεηακέλεο θζνξέο ζε κεγάιν ηκήκα απηώλ.
Πξόζηηκν € 2.000 ζην θεληξηθό εζηηαηόξην μελνδνρείνπ κε ηελ επσλπκία ΑΚΣΖ Α.Δ.

51.

– SUNSHINE πνπ βξίζθεηαη ζην Κνπηζνπλάξη ζηελ Ηεξάπεηξα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο
παξάβαζε :
-

κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ βάζεη ησλ αξρώλ HACCP
Πξόζηηκν € 2.000 ζην εξγαζηήξην ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΚΟΝΗΑΚΖ –

52.

ΜΑΥΜΟΤΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ πνπ βξίζθεηαη ζην Βαζύιαθν ζηνλ Άγην Αζαλάζην, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

δηάζεζε κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην εζηηαηόξην κε ηελ επσλπκία ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ πνπ

53.

βξίζθεηαη ζηελ νδό Πηεξίσλ 70 ζηε Βέξνηα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

κε ηήξεζε ησλ όξσλ αδεηνδόηεζεο
Πξόζηηκν € 30.000 ζηελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ

54.

ΣΡΟΦΔ Α.Δ. – ΡΑΓΗΑΝ πνπ εδξεύεη ζηε Βάζε ζην Κηιθίο, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο
παξαβάζεηο :
-

κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο γηα ηνπο ρώξνπο παξαζθεπήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηνλ εμνπιηζκό

-

κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ηξόθηκα

-

ειιηπήο εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ

-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

-

ειιηπήο επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ

-

παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ θάησ από ζπλζήθεο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο
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Πξόζηηκν € 4.000 ζηε βηνηερλία παξαγσγήο θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ δύκεο κε

55.

ηελ επσλπκία ΠΗΔΡΗΚΖ ΕΤΜΖ – ΚΤΡΑΖΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ πνπ βξίζθεηαη ζην 7ν ρικ
ηεο εζληθήο νδνύ Καηεξίλεο – Σξηιόθνπ, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

-

κε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 6.000 ζην θξενπσιείν κε ηελ επσλπκία ΠΗΔΡΗΚΖ ΥΟΗΡΔΗΟΤ

56.

ΚΡΔΑΣΟ Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηε Λεσθ. ηξαηνύ 151 ζηελ Πνιίρλε, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ
νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ηνπ εμνπιηζκνύ

-

παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή

-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 6.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΓΗΑΜΑΝΣΖ

57.

ΜΑΟΤΣΖ Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό θνπνύ 12 ζηηο αξάληα Δθθιεζηέο, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

δηάζεζε πξνο πώιεζε κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ

-

κε ηήξεζε επαξθώλ κέηξσλ απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην εζηηαηόξην – πηηζαξία κε ηελ επσλπκία CASA DONATO πνπ

58.

βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

ηνπνζέηεζε ζηελ θαηάςπμε ηξνθίκσλ ελώ δελ δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο ρώξνπο,
ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη ηελ απαηηνύκελε άδεηα θαη δελ αλαγξάθεη ζην κελνύ όηη
πξόθεηηαη γηα θαηεςπγκέλα πξντόληα
Πξόζηηκν € 6.000 ζην μελνδνρείν κε ηελ επσλπκία ΘΑΛΑΑ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ –

59.

SPA – ΜΗΥΟ – ΑΡΜΟΓΗΑΝΟ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζην Βνπλάθη ζηελ Πάιαηξν, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :

60.

-

έιιεηςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο

-

κε εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ βάζεη ησλ αξρώλ ηνπ HACCP
Πξόζηηκν € 8.000 ζην εξγαζηήξην απνθινίσζεο θαη θνπήο παηάηαο ηεο ΜΑΡΗΑ

ΗΧΑΝ. ΦΗΛΗΝΖ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΠΟΦΛΟΗΧΣΗΚΖ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Άγην Αδξηαλό
ζην Ναύπιην, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
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-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή
θαη ηνλ εμνπιηζκό

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ηνπ ρώξνπ

-

έιιεηςε βηβιηαξίσλ πγείαο

-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

ειιηπήο επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ θαη παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή
Πξόζηηκν € 3.000 ζην αξηνπνηείν κε ηελ επσλπκία ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ "ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ"

61.

– ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ ΓΔΡ. ΒΟΤΣΗΝΑ ΞΑΝΘΑΚΖ ΑΗΚΑΣ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Παηξώλ
Κιάνπο 35 ζηελ Πάηξα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

ηελ ώξα ηνπ ειέγρνπ, ζην πεδνδξόκην πνπ βξίζθεηαη επί ηεο πόξηαο ηνπ
παξαζθεπαζηεξίνπ ζηελ

νδό άκνπ, βξέζεθαλ 10 ηειάξα καλαβηθήο κε ίρλε

αιεύξσλ θαη ςίραο άξηνπ ηα νπνία, ζύκθσλα κε δήισζε ηνπ ππεπζύλνπ,
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ άξηνπ εθηόο ηεο επηρείξεζεο
Πξόζηηκν

62.

€

2.000

ζην

αξηνπνηείν

κε

ηελ

επσλπκία

ΑΝΣΧΝΗΟ

ΥΑΡ.

ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γπξξαρίνπ 36 ζηελ Αζήλα, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
Πξόζηηκν € 21.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΑΦΟΗ

63.

ΒΔΡΟΠΟΤΛΟΗ Α.Δ.Β.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Ραβηλέ 8 ζην Πεξηζηέξη, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ

-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 23.000 ζην εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ επσλπκία SAN

64.

GIORGIO DEL MONTE – ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ΑΝ ΣΕΧΡΣΕΗΟ ΝΣΔΛ ΜΟΝΣΔ) θαη δηαθξηηηθό ηίηιν SAN GIORGIO DEL
MONTE A.E. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 25εο Μαξηίνπ 79 ζην Πεξηζηέξη, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ
νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ

-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο
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Πξόζηηκν € 45.000 ζην ζνύπεξ κάξθεη ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

65.

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ θαη δηαθξηηηθό ηίηιν UNIK πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Νανύζεο 110
ζην Πεξηζηέξη, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα απηνειέγρνπ

-

ζνβαξέο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο αδεηνδόηεζεο

-

έιιεηςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο

-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
Πξόζηηκν € 13.000 ζην κεηθηό θαηάζηεκα ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία BAZAAR

66.

ΑΝΧΝΤΜΖ ΦΤΚΣΗΚΖ – ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ – ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΟΤΠΔΡ
ΜΑΡΚΔΣ – ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ – ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ θαη δηαθξηηηθό ηίηιν
BAZAAR A.E. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Πεηξαηώο 8 ζην Μνζράην, δηόηη θαηά ηνλ έιεγρν
πνπ δηελεξγήζεθε ζε ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νδό Αηόινπ 104 ζηελ Αζήλα,
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε ηήξεζε ησλ όξσλ αδεηνδόηεζεο

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ηνπ εμνπιηζκνύ

-

απόθιηζε από ηελ νξζή πξαθηηθή πγηεηλήο
Πξόζηηκν € 2.000 ζην εξγαζηήξην θύιινπ θξνύζηαο κε ηελ επσλπκία ΚΑΗΧΝΖ

67.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βειεζηίλνπ 4 ζην Ίιηνλ, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε
εμήο παξάβαζε :
-

δηάζεζε πξνο πώιεζε κε θαλνληθώλ – κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 23.000 ζην ζνύπεξ κάξθεη ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΑΝΧΝΤΜΖ

68.

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ – ΤΚΔΤΑΗΧΝ –
ΓΗΑΝΟΜΧΝ – ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ – ΔΗΑΓΧΓΧΝ – ΔΞΑΓΧΓΧΝ κε δηαθξηηηθό ηίηιν MARKET
IN AEBE πνπ βξίζθεηαη ζηε Λεσθ. Λαπξίνπ 301 ζηελ Παηαλία, δηόηη θαηά ηνλ έιεγρν πνπ
δηελεξγήζεθε ζε ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νδό Καπθάζνπ 141 ζηελ Αζήλα,
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
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Πξόζηηκν € 2.000 ζην εξγαζηήξην ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία BIO –

69.

VITA A.E.E. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Μεηακνξθώζεσο 4 ζηα Γιπθά Νεξά, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

δηαθίλεζε κε θαλνληθώλ ηξνθίκσλ σο πξνο ηελ επηζήκαλζε
Πξόζηηκν € 5.000 ζηελ επηρείξεζε εκπνξίαο – παξαγσγήο εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο

70.

– παγσηνύ κε ηελ επσλπκία ΠΗ. ΔΝ. ΣΕΗ Δ.Π.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γήκεηξνο 16 &
Ναππάθηνπ ζην Κεξαηζίλη, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ

-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ηρλειαζηκόηεηαο

-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

κε νξζέο παξαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο
Πξόζηηκν € 40.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΦΟΤΡ

71.

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγίνπ Γεκεηξίνπ 63 ζηνλ Άιηκν, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ βαζηζκέλν ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αξρέο ηνπ
HACCP
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ θαθεηέξηα – κπαξ κε ηελ επσλπκία TANGO – 24ΧΡΟ πνπ

72.

βξίζθεηαη ζηνλ Άγην Αλδξέα ζηε Νέα Μάθξε, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 5.000 ζην ηρζπνπσιείν κε ηελ επσλπκία ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟ ΟΓΤΔΑ

73.

ΚΧΒΑΗΟ πνπ βξίζθεηαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή
Πξόζηηκν € 4.000 ζην θξενπσιείν κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ & ΗΑ

74.

Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Καηζαξείαο 27 ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη
εμήο παξαβάζεηο :
-

παξαπιάλεζε θαηαλαισηή

-

έιιεηςε βηβιηαξίνπ πγείαο πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο
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Πξόζηηκν € 6.000 ζην εζηηαηόξην – θαθεηέξηα κε ηελ επσλπκία ΑΦΟΗ ΣΔΡΛΑΚΖ

75.

Α.Δ. – ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΟΤΝΗΟΤ πνπ βξίζθεηαη ζην νύλην, δηόηη
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε ηήξεζε ησλ όξσλ αδεηνδόηεζεο

-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα HACCP
Πξόζηηκν € 3.000 ζην παληνπσιείν – γαιαθηνθνκηθά πξντόληα κε ηελ επσλπκία

76.

ΜΠΑΡΗΜΖ ΠΤΡΗΓΧΝ – ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ – ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ νδό Γαηδάινπ 23 ζην Χατδάξη, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε θαλνληθώλ – κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην εξγνζηάζην παξαζθεπήο ηπξνπηηώλ – θξνπαζάλ – ζπλαθώλ

77.

εηδώλ κε ηελ επσλπκία BAKER MASTER A.B.E.E. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αξραίνπ
Θεάηξνπ 8 ζηνλ Άιηκν, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε θαλνληθώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην εζηηαηόξην κε ηελ επσλπκία ΑΘΑΝ. ΜΑΝΧΛΖ & ΗΑ Ο.Δ. –

78.

ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αγίνπ Βαζηιείνπ 54 ζηνλ Άγην Γεκήηξην,
δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην αξηνπνηείν – δαραξνπιαζηηθή κε ηελ επσλπκία ΜΔΣΑ

79.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αζπξκάηνπ
45 ζηνλ Άγην Γεκήηξην, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :

80.

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο

-

ειιηπήο ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
Πξόζηηκν € 3.000 ζην εζηηαηόξην κε ηελ επσλπκία MILOMEL HELLAS Α.Δ.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Λαδαξάθε 12 ζηε Γιπθάδα, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
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-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ επηρείξεζε αξηνπνηίαο – δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ επσλπκία

81.

Γ. ΚΑΛΟΓΖΡΟ – Β. ΜΠΟΤΕΗΑΝΖ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πιαηεία Γθύδε 19 ζηελ
Αζήλα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

έιιεηςε βηβιηαξίσλ πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην πξαηήξην δαραξνπιαζηηθήο κεηά εξγαζηεξίνπ κε ηελ

82.

επσλπκία Π. ΓΟΓΑΝΟΓΛΟΤ – Γ. ΦΔΓΓΑΡΑ & ΗΑ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό
Σηηάλσλ 26 ζην Διιεληθό, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή κε θαλνληθώλ – κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 1.500 ζην επαγγεικαηηθό εξγαζηήξην παζηεινπνηίαο – καληαινπνηίαο

83.

κε ηελ επσλπκία ΠΑΣΔΛΟΠΟΗΗΑ – ΜΑΝΣΑΛΟΠΟΗΗΑ – Β. ΓΚΟΤΜΑ & ΗΑ Ο.Δ. πνπ
βξίζθεηαη ζηελ νδό Θεζζαινλίθεο 61 ζην Μνζράην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

κε νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο
Πξόζηηκν € 4.000 ζην πξαηήξην άξηνπ – γάιαθηνο – εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ

84.

επσλπκία ΑΦΟΗ ΠΑΠΠΑ Α.Β.Δ.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δζληθήο Αληηζηάζεσο 31 ζηνλ
Πεηξαηά, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

-

έιιεηςε βηβιηαξίσλ πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ
Πξόζηηκν € 5.000 ζηελ επηρείξεζε εκπνξίαο πιηθώλ – αληηθεηκέλσλ πνπ

85.

πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα κε ηελ επσλπκία ERGO – PACK Δ.ΠΔ. πνπ
βξίζθεηαη ζηελ νδό Πεηξαηώο 57 ζην Μνζράην, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ

-

εμνπιηζκόο ν νπνίνο δελ επηηξέπεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηξόθηκα
Πξόζηηκν

86.

€

4.000

ζην

ζνύπεξ

κάξθεη

κε

ηελ

επσλπκία

ΚΑΡΦΟΤΡ

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηε Λεσθ. Πόξην Ράθηε & 28εο Οθησβξίνπ ζην
Μαξθόπνπιν, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

θαηνρή αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
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Πξόζηηκν € 2.000 ζην εξγαζηήξην ραιβαδνπνηίαο – ινηπώλ δαραξσδώλ εηδώλ κε

87.

ηελ επσλπκία Μ. ΚΟΜΗΓΖ & ΗΑ Ο.Δ. – ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΑΛΒΑΓΟΠΟΗΗΑ – ΛΟΗΠΧΝ
ΕΑΥΑΡΧΓΧΝ ΔΗΓΧΝ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Ψεινξείηε 4 ζηελ Αγία Βαξβάξα, δηόηη
δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 2.000 ζηε βηνηερλία ζηηγκηαίνπ θαθέ κε ηελ επσλπκία PRIMA – ΤΗΟΗ

88.

ΜΗΥ. ΣΑΜΠΟΤΡΑΚΖ Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Μηραήι Αξραγγέινπ 62 ζην
Ζξάθιεην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ απνηξνπήο εηζόδνπ εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία CHAMPION

89.

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝ.ΚΟ. Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δκ. Πνξηάιηνπ 3 ζην Ρέζπκλν,
δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

δηάζεζε πξνο πώιεζε κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην ηππνπνηεηήξην ειαηνιάδνπ κε ηελ επσλπκία ΔΝΧΖ

90.

ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΜΟΝΟΦΑΣΗΟΤ πνπ εδξεύεη ζην Αζήκη Μνλνθαηζίνπ
ζηνλ Κόθηλα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

ε επηρείξεζε δελ πξνρώξεζε άκεζα ζε πιήξε απόζπξζε ύπνπησλ παξηίδσλ από
όια ηα ζεκεία πώιεζεο θαη δελ εμέδσζε άκεζα δειηίν ηύπνπ πξνο ηνπο
θαηαλαισηέο
Πξόζηηκν € 2.000 ζην ηπξνθνκείν κε ηελ επσλπκία ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΑ ΜΑΝΟΤΡΑ

91.

Α.Δ. πνπ εδξεύεη ζηα Καζηειηαλά ζην Ζξάθιεην, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

ύπαξμε δηάζπαξησλ ζθνππηδηώλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν πεξηκεηξηθά ηεο
επηρείξεζεο

92.

Πξόζηηκν € 220.000 ζηελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΚΑΡΦΟΤΡ

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. θαη δηαθξηηηθό ηίηιν CARREFOUR ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.
(ππεξαγνξά ηξνθίκσλ), πνπ εδξεύεη ζηελ νδό Καλάξε 9 ζηελ Αζήλα, δηόηη θαηά ηνλ
έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο εηαηξίαο, ζηε ζέζε Γηαιόο πάησλ
Αηηηθήο, έιεγρνο ν νπνίνο ήηαλ ν ηξίηνο θαηά ζεηξά, δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
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-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ
ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ

-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ HACCP
Πξόζηηκν € 2.000 ζην ηπξνθνκείν κε ηελ επσλπκία IΓΓΛΔΕΟ πνπ βξίζθεηαη ζηε

93.

Βεξδηθνύζηα Διαζζόλαο, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ επηρείξεζε κεηαθνξάο – παξαγσγήο έηνηκσλ θαγεηώλ –

94.

εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο κε ηελ επσλπκία ΠΟΝΣΗΚΑ πνπ βξίζθεηαη ζην Μεγαινρώξη
Σξηθάισλ, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ
Πξόζηηκν € 2.000 ζην θξενπσιείν κε ηελ επσλπκία ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ πνπ

95.

βξίζθεηαη ζηελ νδό Φαξκαθίδνπ θαη Παιαηζηίλεο ζηε Λάξηζα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο
παξάβαζε :
-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
Πξόζηηκν € 3.500 ζηελ θαθεηέξηα – ζλαθ κπαξ – πηηζαξία κε ηελ επσλπκία Coffee

96.

Shop Δ.Π.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γ. Γνύλαξε 7 ζηε Θεζζαινλίθε, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ
νη εμήο παξαβάζεηο :
-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

-

κηθξέο απνθιίζεηο από ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη
ηνλ εμνπιηζκό

97.

Πξόζηηκν € 2.000 ζην κηθηό θαηάζηεκα ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία Γαλαξίαρ Πένηε

Α.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 25εο Μαξηίνπ 6 ζηε Θεζζαινλίθε, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο
παξάβαζε :
κε ηήξεζε ησλ όξσλ αδεηνδόηεζεο

-

98.

Πξόζηηκν € 3.000 ζην αλαςπθηήξην κε ηελ επσλπκία Ηοπδανίδος Δλεςθεπία

πνπ βξίζθεηαη ζην Φξάγκα Θέξκεο ζηε Θεζζαινλίθε, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο
παξαβάζεηο :
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-

θαηνρή κε αζθαιώλ – αθαηάιιεισλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

-

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο θαη εμνπιηζκνύ
Πξόζηηκν € 9.000 ζην ηπξνθνκείν κε ηελ επσλπκία Καηζάνορ – Γιαννώηαρ Ο.Δ.

99.

πνπ βξίζθεηαη ζηε Νέα άληα ζην Κηιθίο, δηόηη δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο παξαβάζεηο :
-

αλεπαξθήο εθαξκνγή ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ

-

νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό
θαη ηελ ππνδνκή

-

100.

παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ επηζήκαλζε
Πξόζηηκν € 3.000 ζηελ πηηζαξία – αλαςπθηήξην κε ηελ επσλπκία Daily Foods

Δ.Π.Δ. – Corner πνπ βξίζθεηαη ζην 11ν ρικ Θεζζαινλίθεο – Νέσλ Μνπδαληώλ ζηε
Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο παξάβαζε :
-

101.

αλεπαξθέο επίπεδν πγηεηλήο ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
Πξόζηηκν € 2.000 ζηελ ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία ΜΑΟΤΣΖ πνπ

βξίζθεηαη ζηελ νδό 23εο Οθησβξίνπ 102 – 104 ζηε Λάξηζα, δηόηη δηαπηζηώζεθε ε εμήο
παξάβαζε :
-

έιιεηςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο

Ο Δ.Φ.Δ.Σ. θαιεί ηηο επηρεηξήζεηο λα ηεξνύλ ηελ θείκελε λνκνζεζία όζνλ αθνξά ηελ πγηεηλή
θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Παξάιιεια, δηαβεβαηώλεη ηνπο θαηαλαισηέο όηη νη έιεγρνη ζα
ζπλερηζηνύλ ζπζηεκαηηθά θαη ζην επόκελν δηάζηεκα.
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