Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους
Ποικιλιακούς Οίνους.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής που είχε συγκληθεί στις 12 Ιουλίου 2012, είχε κάνει σημαντικές
επισημάνσεις πριν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη Εγκύκλιος οι οποίες δυστυχώς
δεν ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο.
Η πρώτη αφορά στην υποχρέωση αρίθμησης των φιαλών των «ποικιλιακών»
οίνων. Τέτοια πρόβλεψη – υποχρέωση δεν υπάρχει ούτε στη Γαλλική νομοθεσία,
την πιο αυστηρή της Κοινότητας. Ο έλεγχος των οίνων αυτών είναι έλεγχος των
βιβλίων του οινοποιείου.
Δεν είναι λογικό να γινόμαστε πιο αυστηροί και πιο γραφειοκρατικοί και από
τους Γάλλους με δυσανάλογο κόστος για τον έλληνα οινοποιό και αμπελουργό.
Η δεύτερη αφορά στην αναγραφή από τον κάθε οινοποιό του αριθμού
αμπελοτεμαχίου σε κάθε Δελτίο Παραλαβής. Πρόκειται για στοιχείο που δεν
ελέγχει ο οινοποιός και δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος, άγνοιας ή
παράλειψης ή εκούσιας παραπλάνησης εκ μέρους του αμπελουργού.
Εξάλλου μέσα στη φούρια του τρύγου ουδείς αμπελουργός ή μεταφορέας μπορεί
να ανταποκριθεί σε μια τέτοια απαίτηση. Ο έλεγχος που προσπαθεί να καλύψει
αυτή η πρόβλεψη μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά από τις Δηλώσεις Παραγωγής
του οινοποιού και Συγκομιδής του αμπελουργού.
Τέλος, ζητούσαμε η φράση «ποικιλιακός οίνος» να αντικατασταθεί από τον όρο
«οίνος ποικιλίας………..» καθώς οι οίνοι αυτοί δεν αποτελούν τρίτη κατηγορία
μετά τους ΠΟΠ & ΠΓΕ αλλά απλώς έχουν τη δυνατότητα αναγραφής ποικιλιών &
έτους παραγωγής. Υπάρχει ο κίνδυνος ο καταναλωτής , λανθασμένα, να θεωρεί
ότι υπερέχουν ακόμα και των ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς σήμερα το όνομα της ποικιλίας
είναι πολύ ελκυστικό εργαλείο marketing. Εξάλλου όλοι οι οίνοι είναι ποικιλιακοί.
Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.
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χωρίς

Προστατευόμενη

Ονομασία

Προέλευσης

ή

Προστατευόμενη

Γεωγραφική Ένδειξη που μπορούν να φέρουν κατά την επισήμανση τους την
ένδειξη των ποικιλιών αμπέλου ή του έτους εσοδείας - Ποικιλιακοί Οίνοι.
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου (ΚΟΑ)

δημιούργησε μία

κατηγορία οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη (εφεξής αποκαλούμενοι σε αυτήν την

εγκύκλιο «οίνοι χωρίς

γεωγραφική ένδειξη»),αλλά με αναφορά της ποικιλίας και/ή του έτους εσοδείας στην
επισήμανση του εφεξής αναφερόμενου ως «ποικιλιακού οίνου».
Το σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 118κθ του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 της
22ας Οκτωβρίου 2007 θέτει τον όρο της εφαρμογής από τα Κράτη- Μέλη διαδικασιών
πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των
παρεχομένων πληροφοριών πάνω σε αυτούς τους οίνους.
Οι κανόνες εφαρμογής θεσπίστηκαν στο άρθρο 63 του Καν.(ΕΚ) 607/2009 της 14ης
Ιουλίου 2009. Στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων, τα Κράτη- Μέλη οφείλουν κυρίως:
1. Να εγκρίνουν τις επιχειρήσεις παραγωγής των οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη με
ποικιλία/εσοδεία(άρθρο 63.2).
2. Να εφαρμόσουν μία διαδικασία πιστοποίησης των οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη
με ποικιλία/εσοδεία.
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Για την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013, η έγκριση για παραγωγή οίνων χωρίς
γεωγραφική ένδειξη με ποικιλία/ έτος εσοδείας, αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τομέα,
όποιος και αν είναι ο όγκος παραγωγής τους, από τη στιγμή που εμφιαλώνουν το προϊόν
στις εγκαταστάσεις τους ή προβαίνουν στην εμφιάλωση υπ’ ευθύνη τους, ή το διακινούν
ως χύμα εκτός εθνικής επικράτειας, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών.
Εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες
εφαρμογής των Καν(ΕΚ) 1234/2007 και 607/2009 για τους οίνους αυτούς, για την
τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο 2012-2013 η διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων,
ελέγχου και πιστοποίησης των οίνων έχει ως εξής:
1. Διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων
1. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει στο σύνολο ή σε τμήμα της
παραγωγής ή της συσκευασίας ποικιλιακού οίνου, εγκρίνεται υποχρεωτικά από την
αρμόδια αρχή ελέγχου (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας).
2. Για τον παραπάνω σκοπό, η

ενδιαφερόμενη επιχείρηση

υποβάλλει «Αίτηση-

Υπεύθυνη δήλωση για Έγκριση Παραγωγής Ποικιλιακών Οίνων»,

σύμφωνα με το

Υπόδειγμα Ι της παρούσας, προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ της οικείας περιφερειακής
ενότητας, μετά την υποβολή της δήλωσης παραγωγής/εμπορίας και πριν την διάθεση
των προϊόντων στην αγορά.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της είναι η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε.
και της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα και συγκεκριμένα:
α. Η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας
και αποθεμάτων.
β. Η τήρηση των βιβλίων καθώς και η έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών
εγγράφων μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων.
γ. Η ορθή επισήμανση των αμπελοοινικών προϊόντων προς εμπορία.
δ. Η παραγωγή και επεξεργασία των αμπελοοινικών προϊόντων σύμφωνα με τις
επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και υπό την επίβλεψη οινολόγου.
ε. Η συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές και η διευκόλυνση
του έργου αυτών.
4. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. αφού προβεί σε αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα στοιχεία που
έχει στη διάθεση της και διενεργήσει, αν κρίνει απαραίτητο, επιτόπια επιθεώρηση στις
εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης επιχείρησης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη
αυτής. Η αποδοχή ή μη της αίτησης καθώς και οι λόγοι απόρριψής της γίνονται γνωστοί
στον ενδιαφερόμενο εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία
της αίτησης.
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5. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρμόδιας αρχής ελέγχου είναι απορριπτική, η
θιγόμενη επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού
Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης.
Με την προσφυγή της η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει συμπληρωματικά και
διευκρινιστικά επίσημα στοιχεία.
Η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Οίνου και
Αλκοολούχων Ποτών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιολογεί τα νέα
στοιχεία που προστέθηκαν και αποφασίζει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για
την έγκριση της με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και
η αρμόδια αρχή ελέγχου.
2. Υποχρεώσεις εγκεκριμένων επιχειρήσεων
Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παράγραφο 1 της παρούσας εγκυκλίου καθώς και την υποχρέωση της διασφάλισης της
ιχνιλασιμότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της
εμφιάλωσης/συσκευασίας των ποικιλιακών οίνων μέσω της τήρησης των βιβλίων, των
δηλώσεων και των συνοδευτικών εγγράφων του αμπελοοινικού τομέα ή/και άλλων
επίσημων εγγράφων και παραστατικών.
Ειδικότερα για την διασφάλιση της ιχνιλασιμότητας απαιτείται:
1. Η διάθεση στις αρμόδιες ελεγχτικές αρχές των έγγραφων που αναφέρονται στο
Υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας .
2. Η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής που εκδίδονται κατά την παραλαβή
των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις: του ονοματεπωνύμου και του Α.Φ.Μ. του
αμπελουργού, της ποικιλίας αμπέλου των σταφυλιών καθώς και του κωδικού
αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου. Οι αμπελουργοί
είναι υπεύθυνοι για τους κωδικούς αμπελοτεμαχίου που δηλώνουν στις
επιχειρήσεις ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να απαιτήσουν να τους κοινοποιηθούν
από τους αμπελουργούς όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των
αμπελοτεμαχίων

από

τα

οποία

παραλαμβάνουν

σταφύλια

(καρτέλα

αμπελοκαλλιέργειας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από την
δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης, τη δήλωση συγκομιδής των
αμπελουργών και το αμπελουργικό μητρώο. Τα στελέχη των ζυγολογίων ή
δελτίων παραλαβής/τιμολογίων αυτών φυλάσσονται χωριστά από τα υπόλοιπα,
επί πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων αρχών
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ελέγχου. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για τις εμπορικές επιχειρήσεις
οι οποίες παραλαμβάνουν σταφύλια τα οποία τα μεταπωλούν σε τρίτους ή
παραλαμβάνουν για λογαριασμό τρίτων. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να
εφοδιάσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις με συγκεντρωτική κατάσταση στην
οποία αναφέρεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία των αμπελουργών (Όνομα, ΑΦΜ,
Ποικιλία αμπέλου, Κωδικός αμπελοτεμαχίου).
3. Για κάθε ποικιλιακό οίνο και κάθε ποικιλία αμπέλου που συμμετέχει στην
παραγωγή του ανεξάρτητα αν αναφέρεται στην επισήμανση του προϊόντος,
τηρείται

χωριστός λογαριασμός στα βιβλία που αφορά, στις εισερχόμενες

ποσότητες και στην προέλευση αυτών, στην ροή της παραγωγικής διαδικασίας
ή/και εμφιάλωσης-συσκευασία των τελικών προϊόντων, καθώς και στους
αποδέκτες και στον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων σύμφωνα και με
τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής.
Τα βιβλία διατηρούνται επί πέντε (5) έτη μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτά.
4. Η τήρηση στα βιβλία ξεχωριστού κατάλογου αναμίξεων των οίνων από τον οποίο
είναι

εμφανείς

οι

ποσότητες

οίνων

διαφορετικών

ποικιλιών

οι

όποιες

αναμιγνύονται μεταξύ τους, ο χρόνος ανάμιξης και οι δεξαμενές από τις οποίες
προήλθαν και κατέληξαν τα τελικά προϊόντα μετά την ανάμιξη.
5. Κατά την διακίνηση ποικιλιακών οίνων/γλευκών, χύμα ή/και συσκευασμένων, η
έκδοση

των

καθορισμένων

από

την

Κοινοτική

και

Εθνική

νομοθεσία

συνοδευτικών έγγραφων στα οποία πλέον των άλλων στοιχείων αναγράφεται η/οι
ποικιλία/ες του οίνου καθώς και ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού το οποίο
δίνεται με βάση την παράγραφο 4.
6. Η υποβολή στην αρμόδια αρχή, μετά από απαίτηση της, οποιοδήποτε στοιχείου
σχετικού με τις δραστηριότητές τους που αφορά στην παραγωγή, εμφιάλωση και
διακίνηση των εν λόγω προϊόντων.
7. Η διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών αρχών και κυρίως η απρόσκοπτη
πρόσβαση τους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων καθώς και σε οποιαδήποτε
στοιχείο όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, λογιστικά βιβλία ή
οιοδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί σχετική με το αντικείμενο των εργασιών
τους.
8. Οι ποσότητες οίνων που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης θα
πρέπει να συμπίπτουν µε τις ποσότητες που δηλώνονται στα σχετικά
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δικαιολογητικά. Τα μέγιστα ποσοστά απωλειών επί τοις εκατό (%) του όγκου των
προϊόντων που προκύπτουν κατά περίπτωση είναι αυτά που αναφέρονται στην
ΚΥΑ αριθμ 285870/1-9-2004 (Β’ 1372), άρθρο 10 παράγραφος 5 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Επισήμανση
1. Στην επισήμανση και παρουσίαση των ποικιλιακών οίνων που διατίθενται στο εμπόριο
περιλαμβάνονται, εκτός των υποχρεωτικών

και προαιρετικών ενδείξεων που

προβλέπονται στο άρθρο 118κε και 118 κθ του «Βασικού Κανονισμού» και στη ισχύουσα
κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τα ακόλουθα:
- Ο όρος «ποικιλιακός οίνος» συνοδευόμενος από τα ονόματα των οινοποιήσιμων
ποικιλιών οίνου ή/και του έτους εσοδείας.
- Ειδικός κωδικός αριθμός ο οποίος αποτελείται από τα αρχικά γράμματα ΠΟ και
αύξοντα μοναδιαίο εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του οποίου ανταποκρίνεται στον
αριθμό φιαλών/περιεκτών της συγκεκριμένης επιχείρησης για τον συγκεκριμένο
ποικιλιακό οίνο. Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία
ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμιξη οίνων
διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης. Ο κωδικός
αυτός χορηγείται μετά από αίτημα της επιχείρησης και πριν την διάθεση των οίνων
στην αγορά με βάση την πιστοποίηση που τους έχει δοθεί ανά ποικιλία αμπέλου.
2. Εξαιρούνται της δυνατότητας αναγραφής στις ετικέτες των ποικιλιακών οίνων οι
ποικιλίες Ρομπόλα, Μαλβάζια και Μαυροδάφνη καθώς και οι ποικιλίες Αγιωργίτικο,
Ξινόμαυρο, Ασύρτικο και Μοσχοφίλερο.
3. Δεν είναι δυνατή η αναγραφή περισσότερων των τριών ποικιλιών αμπέλου.
4. Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ποικιλιακών οίνων από ανάμειξη οίνων προέλευσης
διαφόρων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 118κθ παράγραφος 2γ του
Καν.ΕΚ) 1234/2007.

4. Διαδικασία πιστοποίησης των οίνων
Η πιστοποίηση έχει ως στόχο τον έλεγχο της εγκυρότητας των παρεχομένων
πληροφοριών από την ετικέτα του προϊόντος σχετικά με την/τις ποικιλία/ες και το έτος
εσοδείας. Η πιστοποίηση γίνεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η εγκατάσταση
παραγωγής/συσκευασίας ποικιλιακών οίνων. Η διαδικασία πιστοποίησης των οίνων των
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας
είναι η ακόλουθη:
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Α. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν προϊόντα παραγωγής τους
υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση πιστοποίησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ.
Β. Πραγματοποιείται έλεγχος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας με τον
οποίο εξασφαλίζονται στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα από τα οποία αποδεικνύεται
ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται ή πρόκειται να αναγραφούν στην ετικέτα των
σχετικών οίνων και αφορούν την ή τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και το έτος
εσοδείας είναι αληθείς.
Γ. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί στην επιχείρηση πιστοποιητικό ποικιλιακού οίνου για
κάθε ποικιλία ξεχωριστά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙV, το αργότερο εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών.
Δ. Η επιχείρηση πριν την διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων, αιτείται
στην αρμόδια αρχή την χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 της παρούσας, έχοντας στην διάθεση της τον κατάλογο αναμίξεων των
οίνων που τυχόν προέκυψαν από την ανάμιξη μονοποικιλιακών οίνων, τις ετικέτες με
τις οποίες θα επισημανθούν οι εν λόγω οίνοι και ενημερώνοντας την για τον αριθμό
και τον όγκο περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθεί ο οίνος.
Ε. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τους ειδικούς αριθμούς με βάση την πιστοποίηση που
έχει δοθεί ανά ποικιλία και τον αριθμό και τον όγκο περιεκτών που η επιχείρηση
ενδιαφέρεται να εμφιαλώσει τον εν λόγω οίνο, ελέγχοντας το νομότυπο των ετικετών .
Η αίτηση για πιστοποίηση και για χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών μπορεί να
γίνει και ταυτόχρονα.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να επισημανθεί ένας οίνος ως ποικιλιακός, πρέπει να
έχει πιστοποιηθεί κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε παράγεται για την ίδια την
επιχείρηση είτε για τρίτους (φάσον) είτε πωλείται χύμα με σκοπό την εμφιάλωση από
άλλη επιχείρηση. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί σε οίνο ο οποίος αγοράσθηκε,
μεταφέρθηκε σε άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει πιστοποιηθεί στην εγκατάσταση
παραγωγής του παρά μόνο αν αφορά μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ίδιας
επιχείρησης.
Στην περίπτωση που αγοράζεται γλεύκος η επιχείρηση η οποία το παράγει έχει τις
υποχρεώσεις της παραγράφου 2 και η αρμόδια αρχή του τόπου γλευκοποίησης θα
πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να ενημερώσει
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών αρμοδίως την αρχή η οποία θα πιστοποιήσει τον
ποικιλιακό οίνο. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε δεκαπέντε
(15) εργάσιμες από την ημερομηνία αίτησης ή σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την
ημερομηνία της ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα
της πρώτης ύλης.
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Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού
Ελέγχου-Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, ετησίως, με ηλεκτρονικό τρόπο, για τα
πιστοποιητικά, και τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς τους οποίους έχει χορηγήσει σε κάθε
εγκεκριμένη επιχείρηση ανά ποικιλιακό οίνο. Η Δ/νση Μ.Τ.&Π.Ε. ενημερώνει σχετικά όλες
τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της χώρας.
5. Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις
1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τον αρμόδιο ελεγκτή για τα αμπελοοινικά προϊόντα
υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ. ή τον αναπληρωτή του.
2. Οι έλεγχοι συνίστανται σε διοικητικούς και όπου απαιτείται σε επιτόπιους.
3. Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι συστηματικοί και περιλαμβάνουν ελέγχους των στοιχείων
των υποχρεωτικών δηλώσεων του αμπελοοινικού τομέα και αυτών του αμπελουργικού
μητρώου. Οι διοικητικοί έλεγχοι προηγούνται χρονικά των εγκρίσεων των επιχειρήσεων
και των χορηγήσεων των πιστοποιητικών.
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε τυχαίους, δειγματοληπτικούς ελέγχους και
συστηματικούς. Οι τυχαίοι διενεργούνται μέσω δείγματος κατάλληλου ποσοστού
επιχειρήσεων

βάση

ανάλυσης

κινδύνου.

Οι

δειγματοληπτικοί

διενεργούνται

εξασφαλίζοντας μέσω του αριθμού, του είδους και της συχνότητας των ελέγχων, ότι
αυτοί είναι αντιπροσωπευτικοί για το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας τους και
αντιστοιχούν στην ποσότητα των αμπελοοινικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά
ή κατέχονται με σκοπό την εμπορία τους.

Οι συστηματικοί έλεγχοι διενεργούνται

τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος για κάθε επιχείρηση. Οι τυχαίοι έλεγχοι μπορούν να
συνδυαστούν με τη δειγματοληψία.
5, Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται απροειδοποίητα. Ωστόσο, υπό τον όρο ότι δεν
διακυβεύεται ο σκοπός του ελέγχου είναι δυνατόν να δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση η
οποία περιορίζεται στην απολύτως ελάχιστη αναγκαία και δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με
εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
6. Η κάθε ΔΑΟΚ επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσει τους επιτόπιους
ελέγχους ωστόσο για την αμπελοοινική περίοδο 2012- 2013, ο στόχος είναι να διεξαχθεί
έλεγχος στο 10%-20% των επιχειρήσεων κάθε περιφερειακής ενότητας που παράγουν
ποικιλιακούς οίνους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το 10% του συνολικού
όγκου ποικιλιακών οίνων που διατίθενται στην αγορά.
7. Οι έλεγχοι διενεργούνται :
Α. Σε επιχειρήσεις που έχουν τύχει έγκρισης, εστιάζοντας:
-

στην ιχνιλασιμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής από τον αμπελώνα

μέχρι την εμφιάλωση των ποικιλιακών οίνων,
- στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης των προϊόντων αυτών
σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
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- στο ισοζύγιο μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων με βάση και
τις πραγματικές ποσότητες οίνων όλων των κατηγοριών οι οποίες βρίσκονται στην
κατοχή της επιχείρησης.
Β. Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τύχει έγκρισης και αφορούν ιδίως στην ορθή χρήση
της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των αμπελοοινικών προϊόντων,
σύμφωνα με ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
8. Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση ελέγχου
σύμφωνα με το Υπόδειγμα V. Η εν λόγω έκθεση συνυπογράφεται από τον ελεγχόμενο, ο
οποίος δύναται να καταγράψει, τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή
διαπιστώσεων των ελεγκτών.
9. Η επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης της ιχνηλασιμότητας της/των ποικιλίας/ών
και/ή της εσοδείας.
10. Αν κατά τον έλεγχο υπάρχουν ενδείξεις ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης στα έγγραφα
η οποία θέτει σε κίνδυνο κυρίως την ιχνηλασιμότητα, η αρμόδια ΔΑΟΚ απευθύνει στον
αιτούντα έγγραφη σύσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα VI, εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών. Η επιχείρηση διαθέτει δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της για να
συμμορφωθεί ή να γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της. Στο τέλος αυτής της
προθεσμίας και σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται συμμόρφωση ή αφού εξετάσει
τις παρατηρήσεις, η ΔΑΟΚ μπορεί να ανακαλέσει αιτιολογημένα την πιστοποίησή της,
πράξη που ισοδυναμεί με αναίρεση του δικαιώματος εμπορευματοποίησης των
ποικιλιακών οίνων (απώλεια του προνομίου της αναφοράς της ποικιλίας και/ή της
εσοδείας στην ετικέτα των οίνων).
12. Οι αρμόδιες αρχές (ΔΑΟΚ) με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων δημιουργούν
βάση δεδομένων και αποστέλλουν στην Δ/νση Μ.Τ. & Π.Ε., ανά τρίμηνο σχετική
συγκεντρωτική κατάσταση.
Συν.: Υποδείγματα έξι (6)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

9

