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Δευτέρα 22/6/2015



Διήμεροι:
30.000 άδειες /έτος
5.000-6.000 άμβυκες /έτος,
Παραγόμενο προϊόν :
• Κατά δήλωση 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή

6.839.098 λίτρα 40% vol.
• Εκτίμηση πραγματικής

παραγωγής, 24.000.000 λίτρα ποτού.
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ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ
• 85 αποσταγματοποιοί τσίπουρου εκ των

οποίων σε μόνιμη βάση λειτουργούν 67
• Παραγωγή τσίπουρου /τσικουδιάς

1.200.000 λίτρα άνυδρα ή 3.000.000 λίτρα
40% vol .

• Ετήσια παραγόμενη ποσότητα /
αποσταγματοποιό 1.500-250.000 λίτρα
άνυδρα



ΚαταστρατηγήσειςΚαταστρατηγήσεις-- Αδυναμία ΕλέγχουΑδυναμία Ελέγχου
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Αδυναμία ελέγχου Παραγωγής 1

 Πρώτες ύλες απόσταξης κατά δήλωση
 Απόσταξη πολλαπλάσιων των δηλωθέντων  ποσοτήτων στεμφύλων
 Παραγωγή από μη επιτρεπόμενες πρώτες ύλες

 Έλεγχος Αποθεμάτων μόνο κατά Δήλωση του Διήμερου
αποσταγματοποιού

 Κάθε χρόνο ανανεώνονται  περίπου 30.000 άδειες
απόσταξης διήμερων  αποσταγματοποιών

 Ομαδικές άδειες απόσταξης από κατόχους αμβύκων
(ουσιαστικά ο κάτοχος είναι επιτηδευματίας , όχι υποχρεωτικά
αμπελοκτήμονας)

4

 Πρώτες ύλες απόσταξης κατά δήλωση
 Απόσταξη πολλαπλάσιων των δηλωθέντων  ποσοτήτων στεμφύλων
 Παραγωγή από μη επιτρεπόμενες πρώτες ύλες

 Έλεγχος Αποθεμάτων μόνο κατά Δήλωση του Διήμερου
αποσταγματοποιού

 Κάθε χρόνο ανανεώνονται  περίπου 30.000 άδειες
απόσταξης διήμερων  αποσταγματοποιών

 Ομαδικές άδειες απόσταξης από κατόχους αμβύκων
(ουσιαστικά ο κάτοχος είναι επιτηδευματίας , όχι υποχρεωτικά
αμπελοκτήμονας)



Αδυναμία ελέγχου Παραγωγής     2

 Οι δηλωμένοι άμβυκες είναι 5.000 -6.000/ έτος
 Μεγάλος αριθμός αδήλωτων αμβύκων παράνομα

κατασκευασμένων η εισηγμένων στη Ελλάδα.
(Ελεύθερη προβολή σε κλαδικές  εκθέσεις, internet, περιοχή
Μοναστηράκι κλπ)

 Λειτουργούν επίσημα για δυο μήνες (συνήθως δίνονται και
παρατάσεις της αποστακτικής περιόδου),
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Αδυναμίες ελέγχου ΔιακίνησηςΑδυναμίες ελέγχου Διακίνησης

• Το τσίπουρο διημέρων είναι το ιδανικό όχημα για «ξέπλυμα»
λαθραίου οινοπνεύματος,  καθώς και διέξοδος για
νομιμοποίηση παρανόμως παραχθέντων και διακινουμένων
αλκοολούχων ποτών (λικέρ ρακόμελο, παλαιωμένο τσίπουρο
κλπ.).

• Το προϊόν (τσίπουρο/ τσικουδιά) επιτρέπεται να εμπορεύεται
από τον παραγωγό χύμα, χωρίς τιμολόγια ως αγροτικό
προϊόν,  μόνο  με την άδεια απόσταξης.

• Αδυναμία Τελωνειακών Αρχών για διασταύρωση στοιχείων
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• Το προϊόν (τσίπουρο/ τσικουδιά) επιτρέπεται να εμπορεύεται
από τον παραγωγό χύμα, χωρίς τιμολόγια ως αγροτικό
προϊόν,  μόνο  με την άδεια απόσταξης.

• Αδυναμία Τελωνειακών Αρχών για διασταύρωση στοιχείων
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς :
 85% του χύμα τσίπουρου που πωλείται στην αγορά δεν

δηλώνεται
 10.800.000 λίτρα περίπου παράνομα διακινούμενου

τσίπουρου διημέρων,
 55.100.000 € απώλειες έσοδων ΕΦΚΟΠ
 42.600.000 € απώλειες έσοδων ΦΠΑ
 Συνολικά οι απώλειες φορολογικών εσόδων ανέρχονται

σε 97.700.000 € ετησίως ή 150.000.000 € αν
συνυπολογισθεί και η αύξηση λόγω της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

Στρέβλωση της αγοράς
Απώλεια εσόδων

Στρέβλωση της αγοράς
Απώλεια εσόδων

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς :
 85% του χύμα τσίπουρου που πωλείται στην αγορά δεν

δηλώνεται
 10.800.000 λίτρα περίπου παράνομα διακινούμενου

τσίπουρου διημέρων,
 55.100.000 € απώλειες έσοδων ΕΦΚΟΠ
 42.600.000 € απώλειες έσοδων ΦΠΑ
 Συνολικά οι απώλειες φορολογικών εσόδων ανέρχονται

σε 97.700.000 € ετησίως ή 150.000.000 € αν
συνυπολογισθεί και η αύξηση λόγω της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
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Αδυναμίες ελέγχου Εμπορία

Το προϊόν απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών
(διημέρων), μπορεί να διακινείται ΜΟΝΟ χύμα, σε γυάλινα
δοχεία χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση και ως τέτοια
νοείται και η απλή επικόλληση ετικέτας.
Επίσης δεν επιτρέπεται η παρασκευή οποιουδήποτε ποτού
από την τσικουδιά των διημέρων, όπως λικέρ ή ρακόμελο.

Ποια Υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρμόδια
προκειμένου να υποβάλουμε τις καταγγελίες ???
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Συνήθεις πρακτικές
καταστρατήγησης εμπορίας

Πώληση του παράνομου και αδήλωτου προϊόντος, χύμα σε
βαρέλια, ή σε πλαστικές φιάλες
Εκτεταμένη πώληση χύμα προϊόντος σε σφραγισμένες φιάλες
με ετικέτες
Εκτεταμένη προσφοράς στο διαδίκτυο χύμα τσίπουρου /
τσικουδιάς / ρακής , σε ποικίλες τιμές και συσκευασίες (φιάλες
και συσκευασίες ασκών διαφόρων μεγεθών)
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ΤΣΙΠΟΥΡΟ σπιτικό
Γαλάτσι 6 €

Περιοχή:Γαλάτσι
Κατηγορία:Τσίπουρο
Τιμή:6 €
Τύπος συναλλαγής:Προσφορά
Περιγραφή
ΤΣΙΠΟΥΡΟ παραδοσιακό, αγνό, σπιτικό,
χωρίς γλυκάνισο, 41 βαθμών, ιδιώτης, σε
συσκευασίες 1 - 1 ,5 -5 λίτρων και
αντίστοιχα τιμές 7-10-30 ευρώ.
Δοκιμή.... απαραίτητη, δυνατότητα
δωρεάν παράδοσης αναλόγως την
περιοχή/ποσότητα, το λίτρο:, τιμή 6€

ΡΑΚΙ ΚΡΗΤΗΣ
Νομός Ηρακλείου

Περιοχή:Νομός Ηρακλείου
Κατηγορία:Τσίπουρο
Τύπος συναλλαγής:Προσφορά
Περιγραφή
ΡΑΚΙ από σταφύλια βιολογικής
καλλιέργειας Ηρακλείου Κρήτης
παραγόμενη με παραδοσιακή
απόσταξη, τιμή 3 , 5 . e ανά λίτρο
διανομή σε ολόκληρη την Ελλάδα, πιο
χαμηλή τιμή σε ποσότητα άνω των 50
λίτρων

http://www.xe.gr/diafora-eidh/tsipouro
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συσκευασίες 1 - 1 ,5 -5 λίτρων και
αντίστοιχα τιμές 7-10-30 ευρώ.
Δοκιμή.... απαραίτητη, δυνατότητα
δωρεάν παράδοσης αναλόγως την
περιοχή/ποσότητα, το λίτρο:, τιμή 6€
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χαμηλή τιμή σε ποσότητα άνω των 50
λίτρων
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Ρακί Τσικουδιά Κρήτης
01 Απριλίου 2015
By george1982 in ΟίνοςΕτικέτες:Ρακί
Τσικουδιά Κρήτης

Πωλείται ρακί Κρήτης κατευθείαν
από τον παραγωγό. Η καλύτερη
της αγοράς μοναδική σε
γεύση, άριστη ποιότητα.
Αποστολή σε όλη της χώρα σε
ασκούς 5, 10, 20 και 28 λίτρων.
Τιμή 3,5 ευρώ ανά λίτρο, για
ποσότητες άνω των 50 λίτρων
καλύτερη τιμή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
69091…….

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΑΚΗ
06 Απριλίου 2015
By mixalisfrag in ΟίνοςΕτικέτες:ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΑΚΗ
ΑΠΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
18 ΒΑΘΜΩΝ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕ
ΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ. ΔΙΠΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ 2,80 ΤΟ ΚΙΛΟ
ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΤΗΛ. 6972……...

http://www.agrotes.net/?cat=24
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ΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ. ΔΙΠΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ 2,80 ΤΟ ΚΙΛΟ
ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΤΗΛ. 6972……...
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27 ΑΓΓΕΛΊΕς ΓΙΑ "ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ"
κρητικη τσικουδια
April 14, 2015 • Προσφορά προϊόντων
πωλειται κρητικη τσικουδια παραγωγης μας με τιμολογιο αριστης ποιοτητας προς 2,30 το κιλο! Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69573…………….

κρητικη ρακι τσικουδια
April 3, 2015 • Προσφορά προϊόντων
Πωλειται χυμα ρακι τσικουδια εξαιρετικης ποιοτητας τιμη κιλου: 2.20 (την τιμη την καθοριζει η ποσοτητα) Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973………… E-mail:
………..@hotmail.com

Ρακι τσικουδια κρητης
March 30, 2015 • Προσφορά προϊόντων
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ρακί Κρήτης κατευθείαν από τον παραγωγό. Η καλύτερη της αγοράς μοναδική σε γεύση, άριστη ποιότητα. Αποστολή σε όλη της χώρα σε ασκούς
5, 10, 20 και 28 λίτρων. Τιμή 3,5 ευρώ ανά λίτρο, για ποσότητες άνω των 50 λίτρων καλύτερη τιμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6909…………….

τσικουδια κρητης παραγωγης μας πωλειται
March 17, 2015 • Προσφορά προϊόντων
τσικουδια κρητης παραγωγης μας αριστης ποιοτητας 17,7 βαθμον πωλειται προς 2.25 το κιλο δυνατοτητα τιμολογιου Τηλέφωνο επικοινωνίας:
695735…………….

τσικουδια κρητης εξαιρετικης ποιοτητας προς πωληση
March 17, 2015 • Προσφορά προϊόντων
τσικουδια κρητης προς πωληση 17,7 βαθμον,δυνατοτητα τιμολογιου κ ιδιας ποιοτητας συνεχες!παραγωγης μας προς 2,25 το κιλο Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 69944……………………..

Τσικουδιά κρήτης malvazia aromatika
February 17, 2015 • Προσφορά προϊόντων
πωλείται τσικουδιά (malvazia aromatika) τιμή 8,00 euro/lt. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69452…………………. E-mail: ……………………..74@yahoo.gr

τσικουδια-ρακι βιολογικη
January 13, 2015 • Προσφορά προϊόντων
τσικουδια-ρακι βιολογικη αριστης ποιοτητας 40 vol η 18 γραδα,απο σταφυλια σουλτανι-λιατικο βιολογικης καλιεργειας με δυνατοτητα
τιμολογιου αναλογα την ποσοτητα. τιμη΄2,30 σταθερη ποιοτητα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69898………………. E-mail: ………………….1710@yahoo.gr
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5, 10, 20 και 28 λίτρων. Τιμή 3,5 ευρώ ανά λίτρο, για ποσότητες άνω των 50 λίτρων καλύτερη τιμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6909…………….

τσικουδια κρητης παραγωγης μας πωλειται
March 17, 2015 • Προσφορά προϊόντων
τσικουδια κρητης παραγωγης μας αριστης ποιοτητας 17,7 βαθμον πωλειται προς 2.25 το κιλο δυνατοτητα τιμολογιου Τηλέφωνο επικοινωνίας:
695735…………….

τσικουδια κρητης εξαιρετικης ποιοτητας προς πωληση
March 17, 2015 • Προσφορά προϊόντων
τσικουδια κρητης προς πωληση 17,7 βαθμον,δυνατοτητα τιμολογιου κ ιδιας ποιοτητας συνεχες!παραγωγης μας προς 2,25 το κιλο Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 69944……………………..

Τσικουδιά κρήτης malvazia aromatika
February 17, 2015 • Προσφορά προϊόντων
πωλείται τσικουδιά (malvazia aromatika) τιμή 8,00 euro/lt. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69452…………………. E-mail: ……………………..74@yahoo.gr

τσικουδια-ρακι βιολογικη
January 13, 2015 • Προσφορά προϊόντων
τσικουδια-ρακι βιολογικη αριστης ποιοτητας 40 vol η 18 γραδα,απο σταφυλια σουλτανι-λιατικο βιολογικης καλιεργειας με δυνατοτητα
τιμολογιου αναλογα την ποσοτητα. τιμη΄2,30 σταθερη ποιοτητα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69898………………. E-mail: ………………….1710@yahoo.gr



Αδυναμία ελέγχου on trade

 Κατανάλωση σε επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης
(εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, μεζεδοπωλεία, καφενεία
κλπ.),

 Η κατ’ εξαίρεση διάθεση των αλκοολούχων ποτών χύμα
στους χώρους μαζικής εστίασης αποτελεί το ισχυρότερο
πλεονέκτημα της προώθησης του χύμα τσίπουρου στους
χώρους αυτούς

 Η προμήθεια γίνεται με Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών
Προϊόντων.
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 Κατανάλωση σε επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης
(εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, μεζεδοπωλεία, καφενεία
κλπ.),

 Η κατ’ εξαίρεση διάθεση των αλκοολούχων ποτών χύμα
στους χώρους μαζικής εστίασης αποτελεί το ισχυρότερο
πλεονέκτημα της προώθησης του χύμα τσίπουρου στους
χώρους αυτούς

 Η προμήθεια γίνεται με Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών
Προϊόντων.



Συμπεράσματα - Προτάσεις 1

 Σχεδιασμός  εξειδικευμένων  δράσεων για τον έλεγχο των
διημέρων αποσταγματοποιών, ιδίως κατά τους μήνες
δραστηριοποίησης τους.

 Συντονισμός  όλων  των  ελεγκτικών  αρχών (Ελληνική
Αστυνομία,  Λιμενικό  Σώμα, ΣΔΟΕ, Τελωνεία, ΓΧΚ, Δ/νση
Εμπορίου). Από κοινού διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων σε χώρους
παρασκευής, αποθήκευσης, διακίνησης και πώλησης αλκοολούχων
ποτών.

 Θέσπιση πρωτοκόλλου ελέγχου (έκδοση ΚΥΑ) που θα περιγράφει
αναλυτικά την διαδικασία ελέγχου για κάθε  υπόθεση
λαθρεμπορίας. Με βάση αυτή την διαδικασία κάθε αρχή θα
υποχρεούται να ενημερώνει και να κινητοποιεί τις συναρμόδιες
Υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώνονται λεπτομερώς όλες οι
παραβάσεις που πιθανότατα συνυπάρχουν και να
στοιχειοθετείται πλήρης φάκελος παραβάσεων και να μπορούν να
καταλογίζονται ορθά και άμεσα οι παραβάσεις και τα πρόστιμα .

 Σχεδιασμός  εξειδικευμένων  δράσεων για τον έλεγχο των
διημέρων αποσταγματοποιών, ιδίως κατά τους μήνες
δραστηριοποίησης τους.

 Συντονισμός  όλων  των  ελεγκτικών  αρχών (Ελληνική
Αστυνομία,  Λιμενικό  Σώμα, ΣΔΟΕ, Τελωνεία, ΓΧΚ, Δ/νση
Εμπορίου). Από κοινού διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων σε χώρους
παρασκευής, αποθήκευσης, διακίνησης και πώλησης αλκοολούχων
ποτών.

 Θέσπιση πρωτοκόλλου ελέγχου (έκδοση ΚΥΑ) που θα περιγράφει
αναλυτικά την διαδικασία ελέγχου για κάθε  υπόθεση
λαθρεμπορίας. Με βάση αυτή την διαδικασία κάθε αρχή θα
υποχρεούται να ενημερώνει και να κινητοποιεί τις συναρμόδιες
Υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώνονται λεπτομερώς όλες οι
παραβάσεις που πιθανότατα συνυπάρχουν και να
στοιχειοθετείται πλήρης φάκελος παραβάσεων και να μπορούν να
καταλογίζονται ορθά και άμεσα οι παραβάσεις και τα πρόστιμα . 18



Συμπεράσματα - Προτάσεις 2

 Ενεργοποίηση  της  Διεύθυνσης  Δίωξης  Ηλεκτρονικού
εγκλήματος της  Ελληνικής Αστυνομίας, των Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ, για την
αντιμετώπιση των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου.

 ΑΜΕΣΗ Απαγόρευση της διακίνησης του τσίπουρου / τσικουδιάς
των διημέρων  χωρίς τα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ (μόνο με
άδεια απόσταξης ή και δελτίο αποστολής αγροτικών προϊόντων
και  άδεια απόσταξης) (εξαίρεση από ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΓΡΟΤΩΝ)

 Επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε όλους τους
εμπλεκόμενους παραβάτες.

 Ενεργοποίηση  της  Διεύθυνσης  Δίωξης  Ηλεκτρονικού
εγκλήματος της  Ελληνικής Αστυνομίας, των Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ, για την
αντιμετώπιση των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου.

 ΑΜΕΣΗ Απαγόρευση της διακίνησης του τσίπουρου / τσικουδιάς
των διημέρων  χωρίς τα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ (μόνο με
άδεια απόσταξης ή και δελτίο αποστολής αγροτικών προϊόντων
και  άδεια απόσταξης) (εξαίρεση από ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΓΡΟΤΩΝ)

 Επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε όλους τους
εμπλεκόμενους παραβάτες.
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Προτάσεις για την νομοθετική
αναμόρφωση του καθεστώτος

1. Πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας διάθεσης χύμα
αποσταγμάτων διήμερων

2. Δυνατότητα περιορισμένης απόσταξης αποκλειστικά για
οικογενειακή κατανάλωση.

3. Υπαγωγή των αποσταγματοποιών σε ενιαίο καθεστώς
αδειοδότησης και φορολόγησης

1. Πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας διάθεσης χύμα
αποσταγμάτων διήμερων

2. Δυνατότητα περιορισμένης απόσταξης αποκλειστικά για
οικογενειακή κατανάλωση.

3. Υπαγωγή των αποσταγματοποιών σε ενιαίο καθεστώς
αδειοδότησης και φορολόγησης
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 Παραβίαση των διατάξεων της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.
(εκκρεμεί προσφυγή κατά της Ελλάδας Re. Number
2011/4187)

 Νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού

 Αποφυγή επενδύσεων στο κλάδο της παραγωγής
εμφιαλωμένου τσίπουρου αλλά και εμφιαλωμένων ποτών
γενικότερα.

 Εκτεταμένη φοροδιαφυγή

Η Ασυμβατότητα του Δικαίου της Ε.Ε. με το καθεστώς των διήμερων
αποσταγματοποιών καθιστούν επιβεβλημένη την αναμόρφωση του

 Παραβίαση των διατάξεων της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.
(εκκρεμεί προσφυγή κατά της Ελλάδας Re. Number
2011/4187)

 Νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού

 Αποφυγή επενδύσεων στο κλάδο της παραγωγής
εμφιαλωμένου τσίπουρου αλλά και εμφιαλωμένων ποτών
γενικότερα.

 Εκτεταμένη φοροδιαφυγή



Νομικές βάσεις του δικαίου της Ε.Ε. καθιστούν επιβεβλημένη την
αναμόρφωση του καθεστώτος των διήμερων αποσταγματοποιών:

 Προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 Μη δυνατή η ιχνηλασιμότητα
 Μη δυνατή η ακριβής στατιστικά καταγραφή κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα
 Ελλείπεις έλεγχοι περιεκτικότητας σε επικίνδυνες  για την δημόσια υγεία

ουσίες  (πλαστικοποιητές, μεθανόλη, μόλυβδος κλπ)

 Προσβολή των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
«τσίπουρο» και «τσικουδιά».

 Προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 Μη δυνατή η ιχνηλασιμότητα
 Μη δυνατή η ακριβής στατιστικά καταγραφή κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα
 Ελλείπεις έλεγχοι περιεκτικότητας σε επικίνδυνες  για την δημόσια υγεία

ουσίες  (πλαστικοποιητές, μεθανόλη, μόλυβδος κλπ)

 Προσβολή των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
«τσίπουρο» και «τσικουδιά».


