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Με την υπ.αριθ.πρωτ.: 409373/25-11-2022 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας επιβλήθηκε στην επιχείρηση 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Τρόφιμων, Ειδών Οικιακής Χρήσης & Γενικά Καταναλωτικών 
Αγαθών» Διακρ.τιτλ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», που έχει έδρα στην διεύθυνση Λένορμαν 129 Κολωνός Αθήνα  
Α.Φ.Μ.094116278 Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για το υποκατάστημα που βρίσκεται στη  Κόρινθο επί της οδού 
Ποσειδωνίας 12, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), διότι κατά τον 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 17-11-2022 διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:  
1)Ελλιπείς ενδείξεις στο προϊόν «ALPILAND ΓΑΛΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΠΕΩΝ 3.5% ΛΙΠΑΡΑ», ως 
προς την επισήμανση του γάλακτος και συγκεκριμένα την ημερομηνία παστερίωσης (ή άλλης 
διαδικασίας) και την ημερομηνία λήξης,  κατά παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Ν.4177/13 σε 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 25 της Υπουργικής Απόφασης αρ.91354/24-08-2017 ΦΕΚ 
2983/Τ.Β/30-08-2017.  
2)Διαφορετική τιμή πώλησης του προϊόντος ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΑΛΛΙΩΝ SASK accessories κωδ.:470099 εντός 
του καταστήματος και υπέρβαση τιμής είσπραξης, διότι στην πινακίδα του ραφιού αναγραφόταν η τιμή 
1,45 € και κατά την είσπραξη στο ταμείο η τιμή ήταν 1,60€, κατά παράβαση της παραγράφου 9 του 
άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης αρ.91354/24-08-2017 σε συνδυασμό με τα άρθρα 3&4 του 
Ν.4177/2013.  
3)Μη τήρηση πινακίδας στο προϊόν HEINEKEN Φιάλη 500ml, κατά παράβαση της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.91354/24-08-2017, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 & 4 του Ν.4177/2013.  
4)Έλλειψη ετικέτας με τις προβλεπόμενες σημάνσεις του βόειου κρέατος σε όλα τα στάδια διακίνησης 
και εμπορίας κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της Υ.Α. αρ.91354/24-08-2017, 
σύμφωνα με το οποίο σε κάθε σημείο πώλησης αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλητή, για την 
ενημέρωση του καταναλωτή, η ετικέτα στα ελληνικά με πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες 
εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας καθώς και λοιπά 
προβλεπόμενα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 3&4 του Ν.4177/2013.  

 


