Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 60/17-12-2013
Προς την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Κοιν.
κ. Γιώργο Δακή
Περιφερειάρχη

Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως είναι γνωστό στις 22/08/2013 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2044 Β’,
Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
Το άρθρο 91 σημείο στ) της απόφασης αυτής υποχρεώνει τα καταστήματα
εστίασης και διασκέδασης που σερβίρουν οίνους χύμα από οποιοδήποτε δοχείο
«χωρίς να είναι εμφανής η συσκευασία τους», να αναγράφουν στον
τιμοκατάλογό τους τη χώρα προέλευσης και τον παραγωγό ή τον εμφιαλωτή του
προϊόντος.
Η υποχρέωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για τον καταναλωτή όσο
και για το ελληνικό κρασί που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια ποιοτικά
βήματα.
Ο καταναλωτής δικαιούται να ξέρει εάν το κρασί που πίνει είναι από τα αμπέλια
της χώρας του ή εισαγόμενο και επίσης να γνωρίζει τον παραγωγό έτσι ώστε να
επιλέγει το κρασί της αρεσκείας του.
Ταυτόχρονα είναι μία πολύ μεγάλη βοήθεια για τον έλληνα αμπελουργό και
οινοποιό, οι οποίοι υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από ανώνυμα προϊόντα
κακής ποιότητας πολλές φορές εισαγόμενα ή φοροδιαφεύγοντα.
Ως Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου μπορούμε να σας το εκφράσουμε διαφορετικά:
Ο ελληνικός αμπελώνας κινδυνεύει να εξαφανιστεί εάν δεν δοθεί η δυνατότητα
στον καταναλωτή να γνωρίζει και να επιλέγει το ελληνικό κρασί.
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Η ελληνική παραγωγή το έχει ανάγκη, ο καταναλωτής το θέλει και το χρειάζεται,
δεν μένει παρά τα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας να το κάνουν πράξη.
Ως συνέπεια του ανωτέρω,
Ζητάμε την πολύτιμη βοήθειά σας έτσι ώστε αφ’ ενός να γνωστοποιηθεί στους
ενδιαφερόμενους η υποχρέωσή τους αυτή και στη συνέχεια να ελεγχθεί έτσι
ώστε όλοι μαζί και συντεταγμένα να πετυχαίνουμε μικρούς αλλά πολύτιμους
στόχους για την επιβίωση και ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας.
Στη διάθεσή σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΟ
Άγγελος Ρούβαλης

Γιώργος Σκούρας

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας
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