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               Θέμα : « Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου»  

 

       Επιβάλλουμε με την αρ.πρωτ: οικ.05/2499/31.7.2018 απόφαση 

και με ΑΔΑ ΨΡΘ97ΛΒ-ΙΤΓ στην επιχείρηση ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΦΜ : 

059807742/Δ.Ο.Υ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους  4.000,00€ (τέσσερεις χι-

λιάδες)  

 Στα πλαίσια έλεγχου  από την υπηρεσία μας, ενεργώντας 

κατά το δελτίο πληροφοριών του εγγράφου  με αρίθ.πρωτ: 

21033/9.7.2018 Δ.Ο.Υ Δραμας, χωρίς ονόματα ελεγκτών και ημε-

ρομηνία ελέγχου,   διαπιστώθηκε ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχό 

μας την 18/7/2018 η εν λόγω επιχείρηση  είχε τερματικό αποδο-

χής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα και αντί-

στοιχα συνοδευτικά έγγραφα.  

 Κατά την συνέχεια του έλεγχου μας  το εν λόγω κατάστη-

μα μαζικής εστίασης ενώ τα προϊόντα με βάσει το κρέας ήτοι 

χοιρινός γύρος, χοιρινό μπούτι, κιλότο, κοτόπουλο, χοιρινό πα-

ντσετάκι, χοιρινά φιλετάκια, σουτζουκάκι, αν και προϊόντα κα-

τάψυξης,  αποκρύπτετο και δεν αναγραφότανε στον τιμοκατά-



λογο η υποχρεωτική ένδειξη «κατεψυγμένο». Κατά τον ίδιο τρό-

πο και οι πατάτες. Επίσης δεν αναγραφότανε το είδος των ελαί-

ων και η χρήση τους, ενώ δεν κατείχε και κατ΄ επέκταση δεν διε-

τίθετο είδος ελαίου που προορίζεται  για τον τελικό καταναλωτή 

για επιτραπέζια χρήση  κατόπιν του σταδίου της παρασκευής 

του γεύματος ,σφραγισμένων, μίας χρήσης, μη επαναγεμιζόμε-

νων συσκευασιών, με τις απαιτούμενες επισημάνσεις, ως όφει-

λε. Στις σαλάτες  δεν αναγράφονται τα συστατικά που τις συν-

θέτουν  και με επισήμανση ορισμένων ουσιών η προϊόντων που 

προκαλούν αλλεργίες η δυσανεξίες . Στα προσυσκευασμένα πο-

τά μπύρα και αλκοολούχα δεν αναγράφεται η ειδικότερη ονο-

μασία του είδους και ο όγκος του περιεχομένου. 

Τέλος ανακριβώς και παραπλανητικώς, το λευκό τυρί άλ-

μης εδηλωνετο και προωθείτο στον τελικό καταναλωτή ως «Φέ-

τα» ενώ προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης δη-

λώνονται έτσι,  μόνον αν είναι τέτοια. 

[Παράβαση Καν.ΔΙΕΠΠΥ αρθ.71 ,παρ.2Γ,3Β,3Δ,3 

Ε,3Ζ,παρ.4Γ,4Δ – (3.500,00 €) ] 

Ως κατάστημα εστίασης δεν είχε αν και υποχρεούται να έ-

χει και να διαθέτει προς χρήση της πελατείας ,το ειδικό έντυπο 

«ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ»   και να βρίσκεται θεωρημένο, στην προβλε-

πόμενη θέση, με την ανάλογη ενημέρωση στους τιμοκατάλο-

γους στις τέσσερεις γλώσσες, ελληνικά αγγλικά γαλλικά γερ-

μανικά.[Παράβαση Καν.ΔΙΕΠΠΥ αρθ.76 παρ.1-4 –(500,00 €) ] 
 

 
 


