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               Θέμα : « Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση 
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε , ΚΑΤΑΨΥΞΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ , ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ , ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑ – ΤΚ 57004 , Α.Φ.Μ 099772180-Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΘΕΣΣΑΝΟΝΙΚΗΣ 

Μ.Α.Ε 47189/62/Β/00/0258 

 

  
  

 
 

               Σύμφωνα με την αρίθ.πρωτ: οικ.05/922/7.3.2017 απόφαση της 

Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε Καβάλας με ΑΔΑ : 

72ΠΠ7ΛΒ-ΕΝΨ επιβάλλουμε στην επιχείρηση στην επιχείρηση 
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε , ΚΑΤΑΨΥΞΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ , ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ , ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΥΔΑ – ΤΚ 57004 , Α.Φ.Μ 099772180-Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΘΕΣΣΑΝΟΝΙΚΗΣ 

Μ.Α.Ε 47189/62/Β/00/0258 

 συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 6.000,οο(έξι  χιλιάδες 

ευρώ)   
[Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ– αποφάσεις Α2-718,ΦΕΚ 2090/31.7.2014] το οποίο ανα-

λυτικώς έχει:  

Κατά τον γενόμενο έλεγχο την 16/2/2017 στο Σ/Μ «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 

και που αφορούσε το προϊόν σας «γαρίδες κόκκινες υδατοκαλλιέργειας» 

Litopenaeus vannamei ,προέλευσης Εcuador,ως προϊόν υδατοκαλλιέργειας 



που προηγουμένως έχει καταψυχθεί , θα έπρεπε επί των ενδείξεων της 

συσκευασίας μεταξύ των άλλων, να αναγράφεται η λέξη «αποψυχθέν» . 

Όταν απουσιάζει η συγκεκριμένη λέξη, σημαίνει ότι το προϊόν δεν έχει 

καταψυχθει και στην συνέχεια αποψυχθεί[Καν.(ΕΕ) 404/2011 αρθ.68] .Η 

ανακριβής δήλωση (ΘΕΡΜ.ΕΠΕΞ) επι των ενδείξεων της συσκευασίας, 

υποκρύπτει την πραγματικότητα, γίνεται με πρόθεση και οδηγεί στην 

παραπλάνηση, με σκοπό την πρόκληση ορισμένου αποτελέσμα-

τος.[Παράβαση καν.ΔΙΕΠΠΥ αρθ.46 παρ.2ε ,5α  ,  2.000,00  €  ]   

 Στο προσκομισθέν από την εταιρεία σας τιμολόγιο-δ. αποστολής 

151/09.02.2017 για το εν λογω προϊόν γαρίδες κόκκινες υδατοκαλλιέργειας 

Litopenaeus vannamei, μεταξύ των άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων, έ-

πρεπε υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «αποψυχθέν» και απου-

σιάζει ,διότι το ανωτέρω κατεψυγμένο προϊόν έχει αποψυχθεί, απόψυξη 

που δεν έχει λάβει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον 

έμπορο λιανικής όπως αυτό απαγορεύεται ,ενώ συγχρόνως απουσιάζει η 

χώρα,  ως αναφορά την προέλευση (EQUADOR) .[Παράβαση 

καν.ΔΙΕΠΠΥ αρθ.48 παρ.1β ,2α  σε συνδυασμό με Ν.4177/2013 αρθ.13   ,   

3.000,00  ] 

 Επι του ιδίου ανωτέρω παραστατικού στις «πέστροφες νωπές 

υδατοκαλλιέργειας ,αναφέρεται  ζώνη αλίευσης (FAO) ,ενώ αυτή έχει να 

κάνει  μόνο με προϊόντα που αλιεύονται σε θάλασσες, στις δε υπόλοιπες 

περιγραφές προϊόντων, βραστά νωπά ,γαρίδα, σαρδέλα, σουπιές νωπές, 

θράψαλα  μικρά νωπά, αναφέρονται με την ελλιπή αναγραφή ένδειξης 

(FAO37) ενώ η ακριβής ζώνη αλίευσης είναι 37.1 Δυτική Μεσόγειος, 37.2 

Κεντρική Μεσόγειος, 37.3 Ανατολική Μεσόγειος ,37.4 Εύξεινος πόντος και 

επιτρέπεται περαιτέρω αναφορά προέλευσης, μεταξύ παρενθέσεων σε 

ακριβέστερη ζώνη αλίευσης ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης 

(π.χ 37.3.1 Αιγαίο,37.2.2 Ιόνιο ) [Παράβαση καν.ΔΙΕΠΠΥ αρθ.48 παρ.1α 2β  

σε συνδιασμό με αρθ.46 παρ.2δ   ,  1.000,00 ]     

 

 

 

             
 

 


