
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση     :  Αχαρνών 2 

Ταχ. Κώδικας:  10432, Αθήνα 

Τηλέφωνο      :  210 212 4331 

Ηλ. Ταχυδρ.   :  koinovouleftikos@minagric.gr  
                
 

 
 

Αθήνα, 18-10-2021 

Αρ. πρωτ.: 1297/259249  
 
 

ΠΡΟΣ:  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
 
 

ΚΟΙΝ.:  ΩΣ ΠΑ 

ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια ελέγχων στον αμπελοοινικό τομέα για αποφυγή ελληνοποιήσεων  
                 εισαγόμενου οίνου» 
 
ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση  9166/20-9-2021 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές, όπως αναγράφονται στον 
Πίνακα Αποδεκτών, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Οι έλεγχοι που διενεργούνται στον αμπελοοινικό τομέα, προβλέπονται από την ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/273, για την εισαγωγή 
αμπελοοινικών προϊόντων, είναι απαραίτητη η προσκόμιση συνοδευτικού εγγράφου, στην 
αρμόδια υπηρεσία της ΔΑΟΚ, η οποία ελέγχει τα αναγραφόμενα. Το συνοδευτικό έγγραφο 
θεωρείται ότι πιστοποιεί το εισαγόμενο προϊόν (άρθρο 20 του ανωτέρω κανονισμού) καθότι το 
προϊόν: 
α) φέρει τα χαρακτηριστικά αμπελοοινικού προϊόντος σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή 
με διμερή συμφωνία που ισχύει μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης χώρας, 
β) παρασκευάστηκε από σταφύλια συγκεκριμένου έτους συγκομιδής ή από την ορισθείσα 
οινοποιήσιμη ποικιλία ή ποικιλίες αμπέλου, 
γ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές σχετικά με τη 
γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα είτε με τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («συμφωνία TRIPs») είτε με 
την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις ή με συμφωνία για την 
αναγνώριση και την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
τρίτης χώρας από την οποία προέρχεται ο οίνος. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2020, οι εισαγωγές από ΕΕ 
ανήλθαν σε 119.060 εκατόλιτρα και από τρίτες χώρες σε 3.410 εκατόλιτρα, με τη συνολική 
ποσότητα του εισαγόμενου οίνου να ανέρχεται στα 122.470 εκατόλιτρα, ενώ, σύμφωνα με 
επίσημη ανακοίνωση στην ΕΕ, η παραγωγή οίνου για τη χώρα μας, για το αμπελοοινικό έτος 
2019-2020, ανήλθε σε 2.424.610 εκατόλιτρα. 
 
Περαιτέρω, όσον αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ του αμπελοοινικού τομέα, το άρθρο 19 της 
αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον 
καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις 
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την 
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επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (Β΄3324/27-12-
2013) αναφέρει: 
«1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τον αρμόδιο για τα αμπελοοινικά προϊόντα υπάλληλο της 
Δ.Α.Ο.Κ. ή από κλιμάκιο ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου 
του Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε έπειτα από σχετική έγγραφη υπόδειξη της Δ/νσης Μεταποίησης. 
Τα κλιμάκια αυτά έχουν όλες τις αρμοδιότητες ελέγχου της παρούσας και μπορούν να 
προβαίνουν σε δέσμευση των αμπελοοινικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 20 της 
παρούσας.» 
 
Οι έλεγχοι από τα ανωτέρω κλιμάκια πραγματοποιούνται: 
α) Σε επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων για την 
παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακών οίνων. Ο έλεγχος γίνεται βάσει σχεδίου επιθεώρησης 
που έχει καταρτισθεί από το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) σε συνεργασία με την αρμόδια ΔΑΟΚ. 
β) Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο. 
γ) Στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων, δηλαδή σε κάθε 
είδους κατάστημα, χώρο πώλησης ή/και διάθεσης αμπελοοινικών προϊόντων με ενδείξεις 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακούς οίνους. 
δ) Σε πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό που περιέχεται σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων. 
 
Οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν διασταυρωτικούς ελέγχους των στοιχείων των 
υποχρεωτικών δηλώσεων του αμπελοοινικού τομέα (δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και 
αποθεμάτων) ή, κατά περίπτωση, των παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η 
ποσότητα, η προέλευση (κωδικοί αμπελοτεμαχίων) και η ποικιλία σταφυλιών της ά ύλης, με 
τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου.  
 
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία καταγράφονται στα βιβλία εισερχομένων-εξερχομένων που 
τηρούνται και ενημερώνονται από τις επιχειρήσεις. Από τα βιβλία γίνεται επιπλέον έλεγχος 
των ποσοτήτων οίνου που έχουν εισαχθεί από άλλες χώρες. Από τα παραστατικά που τον 
συνοδεύουν, αποδεικνύεται η προέλευση, η ποικιλία σταφυλιών, το έτος συγκομιδής κ.ά. 
 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
1. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη 
2. Βουλευτή κ. Στ. Αραχωβίτη 
3. Βουλευτή κ. Ελ. Αβραμάκη 
4. Βουλευτή κα Ε. Αγαθοπούλου 
5. Βουλευτή κ. Τρ. Αλεξιάδη 
6. Βουλευτή κα Αθ. Αναγνωστοπούλου 
7. Βουλευτή κ. Θ. Αυγέρη 
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8. Βουλευτή κα Άν. Βαγενά 
9. Βουλευτή κα Κ. Βέττα  
10. Βουλευτή κ. Ι. Γκιόλα 
11. Βουλευτή κ. Θ. Δρίτσα 
12. Βουλευτή κ. Ν. Ηγουμενίδη 
13. Βουλευτή κ. Εμμ. Θραψανιώτη 
14. Βουλευτή κ. Δ.-Χ. Καλαματιανό 
15. Βουλευτή κα Ε. Κασιμάτη 
16. Βουλευτή κ. Σπ. Λάππα 
17. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα 
18. Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη 
19. Βουλευτή κ. Κων. Μάρκου 
20. Βουλευτή κ. Αλ. Μεϊκόπουλο 
21. Βουλευτή κ. Κων. Μπάρκα 
22. Βουλευτή κ. Ι. Μπουρνού 
23. Βουλευτή κ. Αθ. Μωραΐτη 
24. Βουλευτή κ. Αθ. Παπαδόπουλο 
25. Βουλευτή κα Αικ. Παπανάτσιου 
26. Βουλευτή κα Θ. Πέρκα 
27. Βουλευτή κ. Π. Πολάκη 
28. Βουλευτή κα Π. Πούλου 
29. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση 
30. Βουλευτή κ. Ι. Σαρακιώτη 
31. Βουλευτή κα Ελλ. Σκούφα 
32. Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιο 
33. Βουλευτή κα Ολ. Τελιγιορίδου 
34. Βουλευτή κ. Αλ. Τριανταφυλλίδη 
35. Βουλευτή κ. Γ. Τσίπρα 
36. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 
37. Βουλευτή κ. Ν. Φίλη 
38. Βουλευτή κ. Δ. Χαρίτου 
39. Βουλευτή κα Ρ. Χρηστίδου 
40. Βουλευτή κ. Γ. Ψυχογιό 
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