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Με την αρ. πρωτ. 93098/1470/26-03-2018 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00 €) στην επιχείρηση, της Ι. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Γ.Ε. µε έδρα τη
ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙ∆ΑΣ στη ΧΑΛΚΙ∆Α διότι σε δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε στο
είδος ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ»,1,5 lit, διαπιστώθηκε η ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ, ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ και ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ κατά παράβαση του
άρθρου 48 «∆ΙΑΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ, ΖΥΘΟΥ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ » παράγραφοι 6 και 8 Γ της υπ’
αριθµ 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση
Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
∆ΙΕΠΠΥ)» ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017 και συγκεκριµένα για ανακριβή – παραπλανητική
αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας.
Το προαναφερόµενο είδος εξετάστηκε από την Χηµική Υπηρεσία Πελοποννήσου ∆υτικής
Ελλάδος & Ιονίου και βρέθηκε σύµφωνα µε την 30/059/000/4922/11-08-2017/06-09-17
γνωµάτευσή της ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι:
ο αλκοολικός του τίτλος βρέθηκε 12,7 +- 0,1 % vol, παρουσιάζοντας απόκλιση µεγαλύτερη
από τη µέγιστη ανοχή +- 0,5 % vol επί της αναγραφόµενης τιµής 11,5 % vol, κατά
παράβαση του Καν. (Ε.Ε) 607/2009 άρθρο 54, παρ. 1 και του σηµείου 1 του παρ/τος XII
του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1169/2011.
Στην κατ’ έφεση εξέταση του Β΄ δείγµατος
ΟΙΝΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΞΗΡΟΥ,
«ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ» 1,5 lit µε αριθµό Γ.Χ.Κ. (059/000/4930/2017 Β) και µε αριθµό πρωτ.
δειγµατοληψίας 34/09-08-2017, το δείγµα σύµφωνα µε την 30/059/000/4922/11-082017/14-12-2017 έκθεση κατ’ έφεση εξέτασης δείγµατος κρίθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι ο
αλκοολικός του τίτλος βρέθηκε 12,8 +- 0,1 % vol, παρουσιάζοντας απόκλιση µεγαλύτερη
από τη µέγιστη ανοχή +- 0,5 % vol επί της αναγραφόµενης τιµής 11,5 % vol, κατά
παράβαση του Καν. (Ε.Ε) 607/2009 άρθρο 54, παρ. 1 και του σηµείου 1 του παρ/τος XII
του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1169/2011.
Τα προαναφερόµενα αποτελούν παράβαση του άρθρου 48 παρ. 6 και 8 Γ της υπ’ αριθµ
91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίησης
Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών » (Κανόνες
∆ΙΕΠΠΥ) ΦΕΚ Β΄2983.

