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ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας .

Προς απάντηση σχετικών ερωτηµάτων σας, σας ενηµερώνουµε ότι
στον Νόµο µε αριθµ. 4235/2014(ΦΕΚ 32(Α)/ «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους
τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων προβλέπονται διοικητικά µέτρα, διαδικασίες, και κυρώσεις
που αφορούν, µεταξύ άλλων, και τον αµπελοοινικό τοµέα.
Επιπλέον

µε

τον

Νόµο

αυτό

καταργούνται

µια

σειρά

πεπαλαιωµένων διατάξεων σχετικών µε τον αµπελοοινικό τοµέα.
Προς διευκόλυνση σας επισηµαίνουµε τα σηµαντικότερα σε σχέση µε τον
αµπελοοινικό τοµέα άρθρα του Νόµου:
•

Άρθρο 1 : Πεδίο εφαρµογής-Ορισµοί

•

Άρθρο 2 -Αρµόδιες αρχές, όπου ορίζονται :
α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δια των
αρµοδίων,

κατά

περίπτωση,

υπηρεσιών

του

και

του

εποπτευόµενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ),
ως αρµόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσηµων

ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου 2 του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 (ΕΕ L 191) και
β) οι υπηρεσίες, στις οποίες η αρµόδια κεντρική αρχή αναθέτει
αρµοδιότητες επίσηµων ελέγχων και οι οποίες ορίζονται ως αρµόδιες
αρχές για την άσκηση των επίσηµων ελέγχων.
•

Άρθρο

3,

Ενέργειες

αρµόδιων

αρχών

σε

περίπτωση

µη

συµµόρφωσης. Ειδικότερα δε στην παράγραφο 1, προβλέπονται οι
ενέργειες των αρµοδίων αρχών όταν διαπιστώνονται µη συµµορφώσεις
µε τα προβλεπόµενα από την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία οι
οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την δηµόσια υγεία, όπως συµβαίνει
στις περισσότερες περιπτώσεις παραβάσεων της νοµοθεσίας του
αµπελοοινικού τοµέα.
•

Στο άρθρο 4, περιγράφονται τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης.

•

Στο άρθρο 6, ∆έσµευση- περιγράφονται οι λόγοι δέσµευσης καθώς και
η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση δέσµευσης προϊόντων
Μάλιστα στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι «πριν από τη δέσµευση
τροφίµων, στις περιπτώσεις β, γ, ε , στ και η της παρ. 1 η αρµόδια
αρχή, προβαίνει στη διατύπωση συστάσεων, τάσσοντας εύλογο χρόνο
συµµόρφωσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3, εξαιρουµένων
των περιπτώσεων υποτροπής ή σκοπούµενης παραπλάνησης του
καταναλωτή».

•

Στο άρθρο 9, περιγράφονται οι λόγοι και η διαδικασία για την
αναστολή, µερική ή ολική, λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας
λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων

•

Στο άρθρο 10 περιγράφονται οι λόγοι και η διαδικασία για την
Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής
εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων ή ζωοτροφών.

•

Στο άρθρο 12, τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης και διαδικασίες
επιβολής τους στους τοµείς των τροφίµων ή ζωοτροφών στα φορτία
από και προς τρίτες χώρες.

•

Στο άρθρο 22, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης ενώ προβλέπονται οι

περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι επιχειρήσεις εξαιρούνται από την
επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
•

Στο άρθρο 23, καθορίζονται για κάθε περίπτωση οι προβλεπόµενες
διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά για τον αµπελοοινικό τοµέα στον
πίνακα (β) ‘Τοµέας τροφίµων’ και συγκεκριµένα στον Υποτοµέα
κανόνων

παραγωγής

και

διάθεσης

τροφίµων

µη

ζωικής

προέλευσης βρίσκουν εφαρµογή τα σηµεία 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 και 13.
•

Στο άρθρο 24 περιγράφεται η διαδικασία επιβολής διοικητικών
κυρώσεων.

•

Στο άρθρο 25 περιγράφεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των
προστίµων.

•

Στο άρθρο 36 αναφέρονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την
υλοποίηση του εν λόγω Νόµου.

•

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2, ορίζεται ότι µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα
αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά και εκτελεστικά µέτρα για
την εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των
Οργάνων της ΕΕ καθώς και για τη µεταφορά των οδηγιών των ιδίων
ως άνω Οργάνων, που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το
διαρθρωτικό τοµέα της γεωργίας. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται ιδίως
ο ορισµός αρµοδίων αρχών, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και
διοικητικών διαδικασιών καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων σε βαθµό πληµµελήµατος. Το άρθρο αυτό βρίσκει
εφαρµογή και στην περίπτωση των συµπληρωµατικών µέτρων
του Καν. 1308/2013 και των εφαρµοστικών του κανονισµών για
την

Κοινή

Οργάνωση

των

Γεωργικών

Αγορών

συµπεριλαµβανοµένης της Αµπελοοινικής Αγοράς.
•

Στο άρθρο 64 αναφέρονται οι καταργούµενες από τον παρόντα Νόµο
διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7,
και 8 αναφέρονται σε νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε µέχρι
πρότινος και αφορά στον αµπελοοινικό τοµέα.
Αναλυτικά καταργούνται τα κατωτέρω:

1.

Το από 12-5-1926 ν.δ «περί εµπορίου του οίνου και προστασίας

της οινοπαραγωγής» (Α΄166), το από 10-9-1926 ν.δ «περί αναστολής
ισχύος των άρθρων 8 και 13 του Ν.∆. 12 Μαίου 1926 “περί εµπορίου
του οίνου κλπ”» (A’ 300), το από 13-11-1927 ν.δ. «Περί κυρώσεως και
τροποποιήσεως του Ν.∆. 1) από 12 Μαίου 1926 “περί εµπορίου του
οίνου κλπ” και 2) από 10-9-26 “περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8
και 13 του ν.δ. της 12-5-26 κλπ”» (Α΄ 272) και ο ν. 3501/1928 «Περί
κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 13 Νοεµβρίου 1927 Ν.∆. “περί
κυρώσεως και τροποποιήσεως των Ν.∆. 1) από 12 Μαίου 1926 “περί
εµπορίου του οίνου κλπ” και 2) από 10-9-26 “περί αναστολής ισχύος
των άρθρων 8 και 13 του Ν.∆. της 12-5-26 κλπ”».
Με την διάταξη αυτή καταργείται µια σειρά διατάξεων µεταξύ των
οποίων και κάθε υποχρέωση ειδικής άδειας λειτουργίας για την
παρασκευή αφρωδών οίνων.

2.

Τα άρθρα 3, 5, 6, 7 και 10 του α.ν. 787/1948 «Περί

συµπληρώσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων
των περί φορολογίας της σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου,
χαρουποσιροπίου, αµιλοσιροπίου, περι εµπορίου του οίνου και
προστασίας της οινοπαραγωγής και περί φορολογίας του

οίνου

νόµων» (Α΄ 240), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του
ν.δ. 3419/1955 (Α΄282) και το άρθρο 5 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8
του ν.δ. 3419/1955.
Με την διάταξη αυτή καταργείται µια σειρά διατάξεων µεταξύ των
οποίων

και

κάθε

υποχρέωση

ειδικής

άδειας

λειτουργίας

εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συµπυκνωµένου
γλεύκους.

3.

Το ν.δ. 3419/1955 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως

ισχυουσών διατάξεων νόµων περί εµπορίας οίνων και προστασίας
οινοπαραγωγής» (Α 282) .
Με την διάταξη αυτή καταργείται µια σειρά διατάξεων που
αφορούσαν µεταξύ άλλων και στην αδειοδότηση για την
παρασκευή αφρωδών οίνων.

4.

Το άρθρο 7 παράγραφος 5 καθώς και τα άρθρα 12, 13 σηµείο

α), 14 σηµείο β), 15, 16 και 17 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και
προστασίας

της

αµπελουργικής

παραγωγής»

(Α΄

144),

όπως

τροποποιήθηκε από το ν. 427/1976 (Α 230) και ισχύει.
Με την διάταξη αυτή καταργείται :
α) κάθε συναρµοδιότητα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Γενικού Χηµείου του Κράτους
που αφορούσε στον αµπελοοινικό τοµέα και βασιζόταν στον εν
λόγω Νόµο.
β) ∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις του εν λόγω Νόµου καθώς
και η διαδικασία επιβολής αυτών.
5.

Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του ν. 396/1976 «Περί οινολογικών

κατεργασιών και εµπορίας των οίνων» (Α΄198).
Με τη διάταξη αυτή καταργείται µια σειρά διατάξεων µεταξύ των
οποίων:
α) κάθε υποχρέωση ειδικής άδειας λειτουργίας εµφιαλωτηρίου
οίνων και αρωµατισµένων οίνων.
β) Οι έλεγχοι οι διοικητικές και οι ποινικές κυρώσεις και η
διαδικασία

επιβολής

αυτών

από

τις

οποίες

πήγαζαν

συναρµοδιότητες επί των ελέγχων µεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Γενικού Χηµείου του
Κράτους που αφορούσε το αµπελοοινικό τοµέα και βασιζόταν
στον εν λόγω Νόµο.
• Στο άρθρο 65 αναφέρονται οι διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής
νοµοθεσίας οι οποίες εφαρµόζονται για τους επίσηµους ελέγχους της
οποίας κεντρική αρµόδια αρχή είναι το Υπ.Α.Α.Τ.
Πιο συγκεκριµένα στο σηµείο 1.1 α) ββ) Υποτοµέας κανόνων παραγωγής και
διάθεσης των τροφίµων αναφέρονται οι κυριότερες διατάξεις της κείµενης
ενωσιακής και εθνικής αµπελοοινικής νοµοθεσίας.

Επίσης θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι, εν αναµονή έκδοσης
σχετικής Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά στους ελέγχους στον
αµπελοοινικό τοµέα, η µε αριθµ. 388052/8-8-2001 (ΦΕΚ 1089 Β’) Απόφαση

του Υπουργού Γεωργίας «Εφαρµογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής όσον αφορά τους ελέγχους στον
αµπελοοινικό τοµέα» (Β΄ 1089) βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και ως εκ τούτου
οι αρµόδιες αρχές για τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα είναι
αυτές που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 175Β), το µε τα αριθ.
1758/4422/9-4-2012

και

3601/93321/26-7-2013

έγγραφά

µας

και

το

αριθ.18277/20-11-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Ε.Τ., οι ∆ΑΟΚ είναι υπεύθυνες και
για την έκδοση των βεβαιώσεων καταλληλότητας των εγκαταστάσεων
παραγωγής ή/και συσκευασίας αµπελοοινικών προϊόντων.
Επίσης κατ’ εφαρµογή του Ν. 4235/2014 έχει εκδοθεί και δηµοσιευτεί η
Υ.Α µε αριθµ. 434/82574(1710 Β) µε την οποία καθορίζονται οι
συντελεστές των κριτηρίων επιµέτρησης που εφαρµόζονται για την
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014
(Α΄32) στους τοµείς των τροφίµων, της υγείας και προστασίας των ζώων και
της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών.
Όπως επίσης γνωρίζετε βρίσκεται υπό διαβούλευση η τροποποίηση
της Κ.Υ.Α 5833/155045 (Β’ 3324) µε την οποία εναρµονίζεται µε τα όσα
προβλέπονται στο εν λόγω Νόµο όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις, τα
µέτρα συµµόρφωσης και την διαδικασία επιβολής αυτών.
Τέλος η υπηρεσία µας κατ΄εφαρµογή του άρθρου 36 του εν λόγω
Νόµου

επεξεργάζεται

σχέδιο

εξειδικεύονται επιµέρους οι

Προεδρικού

∆ιατάγµατος

µε

το

οποίο

µη συµµορφώσεις του Υποτοµέα κανόνων

παραγωγής και διάθεσης τροφίµων µη ζωικής προέλευσης όσον αφορά τα
αµπελοοινικά προϊόντα.
Παρακαλούνται οι ∆.Α.Ο.Κ των Π.Ε όπως κοινοποιήσουν το εν λόγω
έγγραφο σε

όλες τις επιχειρήσεις αµπελοοινικού τοµέα της περιοχής

αρµοδιότητας τους.
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