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Πρόλογος 

 

Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», υλοποίησε τον παρόντα οδηγό 
εγγράφων Δ.Α.Ο.Κ. μετά από πρόταση συναδέλφων οινοποιείων και στελεχών των 
οινοποιείων της Ένωσης. 

Ο μεγάλος αριθμός των εγγράφων που τα οινοποιεία καλούνται να συμπληρώνουν 
καθημερινά και η διαφορετική, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπλήρωση τους ανά περιοχή 
ή/και οινοποιείο, ώθησε την Ένωση στην πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης αυτών των 
εγγράφων και στην παροχή ενδεικτικών παραδειγμάτων συμπλήρωσής τους.  

Στην ολοκλήρωση του οδηγού συνέβαλαν στελέχη των οινοποιείων της Ένωσης με 
εμπειρία στη τήρηση των εγγράφων αυτών. 

Η Ένωση Οινοπαραγωγών Οίνοι Βορείου Ελλάδος, θα αποστείλει τον παρόντα οδηγό σε 
όλο τον κλάδο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΔΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ, Περιφερειακές 
ενώσεις οινοπαραγωγών) με στόχο τη βοήθεια όλων των συναδέλφων.  

Επίσης οποιεσδήποτε μελλοντικές προτάσεις ή αλλαγές προκύψουν θα μπορούσαν να 
περιληφθούν σε επόμενες εκδόσεις του οδηγού, έτσι ώστε ο οδηγός αυτός να αποτελεί ένα 
επικαιροποιημένο εργαλείο για τα στελέχη των οινοποιείων. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Στέλλιος Μπουτάρης 

Οινοποιός 

Πρόεδρος Οίνοι Βορείου Ελλάδος      

  



3 
 

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 

Πρόλογος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  

Περιεχόμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Α’ Μέρος: Έγγραφα για το Αμπέλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4   

1. Άδειες Φύτευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 

      1.1  Αίτηση αδειών φύτευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  4 

1.2  Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης αδειών φύτευσης . . . . . . . . . . . . .   7 

1.3  Διαδικασία φύτευσης – Παράνομες φυτεύσεις . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

2. Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

 Υποδείγματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  

Β’ Μέρος: Έγγραφα για το Οινοποιείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20   

3.  Υποχρεώσεις και έγγραφα που συμπληρώνονται πριν τον Τρύγο . .  . . . . .  20 

 3.1  Εκτίμηση Παραγωγής Αμπελοοινικής Περιόδου . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

 3.2 Πρόθεση έναρξης τρύγου – Παραγωγής οίνου . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

4.  Υποχρεώσεις και έγγραφα που συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια του Τρύγου  26 

 4.1 Δήλωση συγκομιδής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

 4.2 Δήλωση παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

5.  Υποχρεώσεις και έγγραφα που συμπληρώνονται μετά τον Τρύγο . .  . . . . . .  33 

 5.1 Πιστοποίηση Οίνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

 5.2 Αίτηση για μεταβολή πιστοποίησης οίνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

 5.3 Αρίθμηση οίνου Π.Γ.Ε. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

 5.4  Δήλωση αποθεμάτων   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

 5.5 Βιβλία αποθήκης αμπελοοινικών προϊόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

  Υποδείγματα Βιβλίων Αποθήκης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

 5.6 Επισήμανση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

 Παράρτημα : Συνοδευτικά έγγραφα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

 

 

 



4 
 

   

Α’ Μέρος:  Έγγραφα για το Αμπέλι 

 

1.  Άδειες φύτευσης (Παραγωγοί που δεν κατέχουν αμπελώνες ή 
επιθυμούν να επεκτείνουν την εκμετάλλευσή τους) 

Από το έτος 2016 χορηγούνται ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών 

που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς ως 

είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 

και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013). 

 

1.1 Αίτηση αδειών φύτευσης 

Σύμφωνα με  το αρ. πρωτ. 933/30742/27-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. και την Υ.Α. 

609/16822/14-02-2017 (ΦΕΚ 600/24-02-2017) του ΥΠ.Α.Α.Τ. «Θέσπιση των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, 

(Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για 

νέες αμπελοφυτεύσεις», οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας   

φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, 

(www.minagric.gr), στις ψηφιακές υπηρεσίες  στις  Αιτήσεις Αδειών  Φύτευσης 

αμπέλου, αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  συνήθως την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου. Η 

αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. 

Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται  ηλεκτρονικά  σε μορφή pdf είναι τα παρακάτω: 

 Ταυτότητα 

 Εκκαθαριστικό εφορίας 

 Εάν δηλώνει ότι είναι νεοεισερχόμενος (ηλικίας έως 40 ετών και δεν κατέχει αμπέλια 

με οινοποιήσιμες ποικιλίες) πρέπει να επισυνάψει την σχετική βεβαίωση από το 

ΚΕΠΥΕΛ). 

 Δικαιολογητικά ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων  

 Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας – εξ αδιαιρέτου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

σύμφωνη γνώμη του άλλου/ή άλλων ιδιοκτητών  και η οποία θα υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στην αίτηση. 

 Επίσης  πρέπει να καταχωρηθούν όλες  οι συντεταγμένες  των κορυφών  του 

αγροτεμαχίου που προορίζεται  για φύτευση 
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Σημειώνεται ότι όλα τα συμβολαιογραφικά έντυπα θα πρέπει να συνοδεύονται από  

πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο  το  οποίο επισυνάπτεται. 

 

Για τα δικαιολογητικά ιδιοκτησίας ισχύουν τα παρακάτω: 

i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 

αντίγραφο της τελευταίας ηλεκτρονικής εν ισχύ Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 

(έντυπο Ε9) της φορολογικής του δήλωσης 

ii) Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι 

υποχρεωμένος να επισυνάψει ηλεκτρονικά στην αίτηση τους τίτλους ιδιοκτησίας / 

κυριότητας, ενδεικτικά ως εξής:  

 Συμβόλαια αγοράς  νομίμως μεταγραμμένα  

 Γονική παροχή  

 Κτηματολόγιο  

 Αποδοχή κληρονομιάς  

 Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων  

 Κτήση με προσκύρωση  

 Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, 

 Κληρονομητήριο 

 Διαθήκη  

iii)   Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν 

συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή 

χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει:  

 Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης 

και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν πριν την 1/1/2014, στα οποία 

το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100 €) πρέπει να είναι 

θεωρημένα από οποιαδήποτε ΔΟΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 

2238/1994 (ΦΕΚ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».  

 Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης 

και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν μετά την 1/1/2014, στα οποία 

το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα ογδόντα ευρώ (80€) πρέπει να 

συνοδεύονται από εκτύπωση της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων 

Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015. Η υποχρέωση αυτή είναι 

προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν 

υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.  
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 Να αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή  

 Να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, κλπ) 

και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,  

 Να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών 

[αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης 

και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν 

υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1200 €)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 

ή το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €)/έτος 

και έχουν συνταχθεί μετά την 01/01/2014 ].  

 Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές 

αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με κανόνες αυτής της Διοικητικής Διαδικασίας. Στο 

εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου τής υπογραφής είναι το 

Προξενείο τής Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από συμβολαιογράφο (Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με 

επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.  

 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης/Δήλωσης για χορήγηση άδειας νέας 

φύτευσης γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η 

διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των επτά (7) ετών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

 

Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε 

παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν 

σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα 

των επτά (7) ετών.  

Σε περιπτώσεις συμβολαίων άνω των εννέα (9) ετών υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο 

Υποθηκοφυλακείο.  

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια 

προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. 

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία 

της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία είναι τουλάχιστον ίση 

της αιτηθείσας έκτασης. 

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 
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 Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης 

τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα. 

 Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται  το  ένα (1) στρέμμα. 

Επιπλέον στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια 

φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του 

προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής 

νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα 

ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013.  

Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια 

φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα 

οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας 

αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά 

έτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά 

τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και στο  

site, όπου αναφέρεται το αντίστοιχο ΦΕΚ: 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/fek600_240217.pdf 

 

1.2  Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης αδειών φύτευσης 

Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση του 

ενδιαφερόμενου. Η αιτούμενη έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα 

αγρότεμάχια. Η αίτηση υποβάλλεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα ψηφιακά στην 

υποενότητα Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου 

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44 του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διάστημα ενός μήνα, όπως ορίζεται 

από την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση. 

Για να είναι επιλέξιμη η αίτηση θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια 

τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή 

ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. 

Για την απόδειξη νομής/κατοχής της έκτασης επισυνάπτονται σε pdf τα αρχεία που 

αναφέρονται παραπάνω. 
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Εφόσον η συνολικά αιτούμενη έκταση είναι μικρότερη από τη διαθέσιμη έκταση για νέες 

φυτεύσεις, τότε θα δοθούν άδειες νέων φυτεύσεων σε όλους τους αιτούντες. 

Σε περίπτωση που η συνολική αιτούμενη έκταση υπερβαίνει τη διαθέσιμη έκταση για νέες 

φυτεύσεις, τότε γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων για κάθε ένα αγροτεμάχιο ξεχωριστά και 

σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια προτεραιότητας. 

Α)  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιμα αμπέλια και 

εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι) και είναι ηλικίας 

μικρότερης ή ίσης των 40 ετών. 

Β)  Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. 

Γ)  Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. 

Δ)  Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών 

και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. 

Ε)  Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. 

 

Τα παραπάνω κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ.609/16822/14-2-2017 (ΦΕΚ 

Β’600 - http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/fek600_240217.pdf ) 
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Για τη βαθμολογία που λαμβάνει κάθε αγροτεμάχιο ανά κριτήριο, γίνεται εφαρμογή του 

γενικού τύπου: 

Pt=W1*Pt1 + W2*Pt2 + W2*Pt3 + W4*Pt4 + W5*Pt5 

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η ανωτέρω 

βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά. 

Για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης ακολουθείτε τα βήματα όπως περιγράφονται στο 

εγχειρίδιο χρήσης της Ψηφιακής Αίτησης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο παρακάτω link: 

http://e-services.minagric.gr/PlantingRightsApplication/Assets/help.pdf/ 

Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνουν στην ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, στους 

απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους των εν λόγω 

αιτήσεων και τις οριστικοποιούν ως την ημερομηνία που ορίζεται από το εκάστοτε ΦΕΚ ή 

Υπουργική Απόφαση. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες 

σχετικά με τους λόγους της απόρριψής τους. 

Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται δύνανται να υποβάλουν ένσταση 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα 1), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

ενημέρωσής τους στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 
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1.3  Διαδικασία φύτευσης – Παράνομες φυτεύσεις  

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1011/21054/18-02-2016 Υ.Α. περί «Θέσπισης των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, Ε.Ε 

αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε)  αριθμ. 2015/561 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού 

δυναμικού» προκειμένου να πραγματοποιηθεί φύτευση νέου αμπελώνα θα πρέπει: 

1.    Στον κάτοχο άδειας φύτευσης, η Δ.Α.Ο.Κ. να χορηγήσει «Άδεια εγκατάστασης 

αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου». 

2.    Ο κάτοχος άδειας φύτευσης, πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: το πολλαπλασιαστικό υλικό να συνοδεύεται 

από τιμολόγιο αγοράς, να χρησιμοποιούνται αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα και η φύτευση 

να γίνεται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες για όλη την επικράτεια. 

Οι συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες ανά αμπελουργικό διαμέρισμα βρίσκονται στο 

ΦΕΚ 3276/Β/18-09-2017, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω link: 

http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8n9YIPRs9dEgf

P1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-

zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembN

mZCMxLMtdCsbOVLsnMyle10qC_EWXjXb2HYqcrnclMCns0FBUQn 

Επίσης, είναι σημαντικό οι αμπελουργοί να γνωρίζουν τις ΠΟΠ και ΠΓΕ οινοποιήσιμες 

ποικιλίες αμπέλου για την Περιφερειακή ενότητα και το Γεωγραφικό Διαμέρισμά τους. 

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο παρακάτω link και ανανεώνονται: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/110-greek-content/pop-

pge/katalogosproionton/627-oinoipoppge 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατοχή  παράνομων φυτεύσεων αμπέλου οι 

οικονομικές κυρώσεις που θα επιβληθούν στους παραγωγούς έχουν ως εξής: 

α)  Χρηματική ποινή 6.000€/ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω 

φυτεύσεων εντός των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει 

κοινοποιηθεί η παρατυπία. 

β)  Χρηματική ποινή 12.000€/ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω 

φυτεύσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από την λήξη της τετράμηνης περιόδου. 

γ)  Χρηματική ποινή 20.000€/ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω 

φυτεύσεων μετά το πρώτο έτος από τη λήξη της τετράμηνης περιόδου.   
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2. Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2129/700097/28-6-2017 Υ.Α. περί «Αναδιάρθρωση και 

μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» και το υπ’ αριθμ. 1028/32872/2-

3-2018 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ., οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που 

διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας, δηλαδή έχουν 

νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες 

φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων αναφύτευσης  

(διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα που έχει χορηγηθεί έως 31/12/2015), έχουν την δυνατότητα 

να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών 

Εκτάσεων. 

Το πρόγραμμα καλύπτει: 

 Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο επανεμβολιασμός. 

 Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο 

ισοδύναμης έκτασης. 

 Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης. 

 

Παραγωγοί που θα ενταχθούν στην εκρίζωση – αναφύτευση μπορούν να ενταχθούν και 

στη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση και για την απώλεια 

εισοδήματος. 

Το εν λόγω πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που 

προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη των στο πρόγραμμα είναι: 

 η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική 

νομοθεσία ως προς το καθεστώς δηλώσεων αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό 

Μητρώο) και συγκομιδής σταφυλιών για το σύνολο της αμπελουργικής 

εκμετάλλευσης (για τις δύο τελευταίες  αμπελουργικές περιόδους), 

 η ύπαρξη δήλωσης εκμετάλλευσης στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης κατά την 

περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, 

 η ελάχιστη  έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο μισό (0,5)στρέμμα. 

 

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.175 €/στρ. για την εκρίζωση-αναφύτευση,  515 

€/στρ. για την φύτευση αμπελώνων, 260 €/στρ. για τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης  και 

635 €/στρ. για τον επανεμβολιασμό. 
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Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν 

αποκλειστικά και μόνο στην κατά τόπους Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 

αίτηση  για ένταξη  στο  Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων. 

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω 

της ψηφιακής εφαρμογής) δεν ενισχύονται  οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος 

Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων. 

Οι παραγωγοί μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας 

2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης 

3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου   θα 

αναγράφεται ο ΑΦΜ  του παραγωγού. 

4. Φωτοτυπία της δήλωσης καλλιέργειας στα πλαίσια ενιαίας ενίσχυσης 

5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας, με το 

πιστοποιητικό μεταγραφής. Σε περίπτωση επικαρπίας, ακριβές αντίγραφο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της και το πιστοποιητικό μεταγραφής του.   

6. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης 

(ενοικιαστήρια) μέχρι  και 9 ετών.  

Μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα θα πρέπει να  προσκομίζεται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη καθώς και 

το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο υποθηκοφυλακείο. 

Ακολουθούν τα χρήσιμα, για τους αμπελουργούς, υποδείγματα: 

 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης (Υπόδειγμα 1) 

 Αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) 

 Αίτηση για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ή τη γνωστοποίησης υλοποίησης 

μέτρου/ων ή την αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής (Υπόδειγμα 3) 

 Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (Υπόδειγμα 13) 

 Υπόδειγμα ένστασης προς τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και προς 

τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπόδειγμα 22) 
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Για κάθε αμπελουργική περίοδο, για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις 

ορίζονται τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια, με σκοπό να 

υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται 

στο άρθρο 3 του αντίστοιχου ΦΕΚ και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού: 

Α)  Νέοι Γεωργοί 

Β)  Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των 

μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων 

Γ)  Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς 

Δ)  Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύνανται να παράγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας 

Ε)  Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος 

 

Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, με 

εφαρμογή του γενικού τύπου Pt=W1*Pt1+ W2*Pt2+......+ Wn*Ptn όπου: 

Pt = σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση 

W1, W2..., Wn = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων 

Ρt1,Ρt2...., Ptn = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια 

 

Ακολουθεί ο πίνακας κριτηρίων:

 

Λεπτομέρειες για την αναδιάρθρωση στο link: 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/ya1849_57000_fek1505_ana

diarthrosi2018.pdf 
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Β’ Μέρος: Έγγραφα για το Οινοποιείο 

 

3.  Υποχρεώσεις και έγγραφα που συμπληρώνονται πριν τον Τρύγο 

 

3.1  Εκτίμηση Παραγωγής Αμπελοοινικής Περιόδου 

Η χώρα μας υποχρεούται να ανακοινώσει στην Επιτροπή, τα στοιχεία εκτίμησης της 

οινοπαραγωγής για το αμπελοοινικό έτος. Το έντυπο, το στέλνει η εκάστοτε Δ.Α.Ο.Κ., 

συνήθως Ιούλιο και αποστέλλεται έως Σεπτέμβριο (έντυπο 1). 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5833/155045 (Β΄3324)  όσοι οινοποιοί δεν έχουν ενταχθεί στο 

μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων, και θα παράξουν οίνο ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ 

πρέπει 2 μήνες πριν την έναρξη του τρύγου και καθ ‘όλη την υπόλοιπη περίοδο του έτους, 

να αποστείλουν στη ΔΑΟΚ, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για ένταξη στο μητρώο 

εγκεκριμένων επιχειρήσεων  (έντυπο 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ενδέχεται να τροποποιηθεί από χρονιά σε χρονιά 
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Έντυπο 1 

 
ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

20.. -20..    
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΟΓΚΟΣ 

(σε εκατόλιτρα) 

ΕΡΥΘΡΟΙ –
ΕΡΥΘΡΩΠΟΙ 

(σε εκατόλιτρα) 

ΛΕΥΚΟΙ 

(σε εκατόλιτρα) 

Οίνοι με 
Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης 
ΠΟΠ (ΟΠΑΠ - ΟΠΕ) 

   

Οίνοι με 
Προστατευόμενη 

Γεωγραφική Ένδειξη 
ΠΓΕ (Τοπικοί Οίνοι) 

   

Ποικιλιακοί οίνοι    

Οίνοι που δεν ανήκουν 
στις παραπάνω 

κατηγορίες 
   

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 
   

O ΔΗΛΩΝ 
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                                                                                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VΙI 

 Έντυπο 2          

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ ΟΙΝΩΝ – ΚΑΝ.(ΕΚ)1234/2007 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ……………………. 

Αρ. Πρωτ.:………………….. 

Ημερομηνία:………………… 

Στοιχεία της Επιχείρησης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………...……………………………………… 

ΑΦΜ:……………………………………… 

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (δ/νση): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………… 

Ε-ΜΑΙL:…………………………………………………………… 

FAX:………………………………………………………………… 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δηλώνω υπεύθυνα ότι 

τηρώ τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 

α. Η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και  

αποθεμάτων, κατά περίπτωση με βάση την νομοθεσία της Ε.Ε. και την εθνική νομοθεσία. 

β. Η τήρηση των βιβλίων καθώς και η έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων 

μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων. 
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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 τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια για τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων. 

στ. Η συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές και η διευκόλυνση του 

έργου αυτών. 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986). 

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι παράγω / διακινώ αμπελοοινικά προϊόντα και ότι όλα 

τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση 

δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986. 

Με την παρούσα δίνω ρητή άδεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να 

δημοσιοποιεί δια του Μητρώου, τα στοιχεία της επιχείρησής μου. 

 

Παρακαλώ να ενταχθώ στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων αμπελοοινικών 

προϊόντων: 

– ΠΟΠ  

– ΠΓΕ   

– Ποικιλιακών οίνων  

 

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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3.2 Πρόθεση έναρξης τρύγου – Παραγωγής οίνου 

 
Για κάθε ποικιλία που πρόκειται να τρυγηθεί, για ΠΓΕ ποικιλίες, πρέπει να ενημερώνεται η 

ΔΑΟΚ εγγράφως για την πρόθεση έναρξης τρύγου 15 μέρες πριν την έναρξη παραλαβής 

σταφυλιών και να συμπληρώνεται το έντυπο δειγματοληψίας οίνου (έντυπο 3). 

Όσον αφορά ΠΟΠ ποικιλίες, λαμβάνουμε έγγραφη ενημέρωση από τη Δ.Α.Ο.Κ., για τον 

καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης και λήξης τρύγου. Σε περίπτωση μη ωριμότητας των 

σταφυλιών μέχρι την λήξη, γίνεται έγγραφο αίτημα για παράταση τρύγου. 

Σε φασόν οινοποιήσεις, γίνεται γνωστοποίηση στη Δ.Α.Ο.Κ., έγγραφο ενημέρωσης και 

συμφωνητικό με το οινοποιείο που θα το φιλοξενήσει (ετήσια ενημέρωση). 

Ο φιλοξενούμενος οινοποιός έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον οινοποιό που τον φιλοξενεί. 
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Έντυπο 3
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4.  Υποχρεώσεις και έγγραφα που συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια 
του Τρύγου 

Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις 

επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), όλα τα αλφαριθμητικά στοιχεία των 

αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια. Τα στοιχεία αυτά, θα 

πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκομιδής των 

αμπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση 

εμπορίας της εμπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και με τα στοιχεία του αμπελουργικού 

μητρώου. Οι οινοποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν, να τους 

προσκομιστούν, τα ανωτέρω στοιχεία από τους αμπελουργούς πριν την συγκομιδή των 

σταφυλιών. 

Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια και εμπορία σταφυλιών από ποικιλίες που δεν 

περιλαμβάνονται στην λίστα επιτρεπόμενων και συνιστώμενων ποικιλιών για το νομό και 

το γεωγραφικό διαμέρισμα. 

Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. , Π.Γ.Ε. προέρχονται από 

αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και 

τηρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής των οίνων αυτών συμπεριλαμβανομένων των 

ανώτατων στρεμματικών αποδόσεων τους.  

Σε περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων από χώρες της 

Ε.Ε. ή τρίτες χώρες ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια του τόπου 

φόρτωσης για την μεταφορά αυτή.  

Κατά τη διάρκεια του τρύγου, γίνεται έλεγχος από τη Δ.Α.Ο.Κ., όπου ελέγχονται ΑΦΜ, 

συνοδευτικά έγγραφα (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ), τιμολόγια, δεκατριψήφιοι κωδικοί 

αμπελοτεμαχίων, κλπ.  

Σε περίπτωση προβλημάτων ωρίμανσης, καταθέτουμε αίτημα για έκδοση απόφασης 

εμπλουτισμού  και η Δ.Α.Ο.Κ. αποστέλλει την απόφαση. 

Για τους οίνους ΠΟΠ εκδίδεται ξεχωριστά απόφαση, που αφορά κάθε ζώνη ξεχωριστά (π.χ. 

ΠΟΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟ) 

Η υπηρεσία σε όλη την διάρκεια του τρυγητού πραγματοποιεί απροειδοποίητα επιτόπιους 

ελέγχους στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις του εκάστοτε νομού.  
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4.1 Δήλωση συγκομιδής 

Με τη λήξη της περιόδου υποβολής της δήλωσης συγκομιδής, υπάρχει η δυνατότητα 

εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση 

βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. έχουν τη δυνατότητα 

εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής με αριθμό πρωτοκόλλου, τον αριθμό ψηφιακής 

Δήλωσης Συγκομιδής του παραγωγού. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος 

στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. 

με αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών – 

παραστατικών τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του. Η νέα εκτύπωση θα 

περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη Δ.Α.Ο.Κ. 

1) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής: 

α) Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν                                                                     

λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται 

αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δε διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί 

στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή. 

β) Οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της 

παραγωγής τους (δήλωσης παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους 

σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται 

να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής. 

2) Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεων συγκομιδής: 

α) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο 

ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο. 

β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς 

χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής στο 

πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ». 

3) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς 

οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον 

αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και 

δήλωση παραγωγής. 

4) Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να 

υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. 



28 
 

αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, 

οικονομικοί λόγοι). 

5) Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν 

υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του 

ΥΠ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων, όπως προβλέπονται  

από την κείμενη νομοθεσία (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, 

πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου). 

6) Η υπέρβαση των προθεσμιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το 

μέγιστο, επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα 

αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα 

καθυστέρησης. (άρθρο 18 Καν(ΕΚ) 436/2009) 

7) Οι Δ.Α.Ο.Κ. μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις αρμόδιες Δ/νσεις του 

Υπ.Α.Α.Τ. προβαίνουν σε έλεγχο των δηλώσεων. 

8) Αναφορικά με το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την 

υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής οι παραγωγοί, για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω 

πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν ανά αγροτεμάχιο τα πεδία αίτησης στο Πρόγραμμα 

και συμμετοχής ή μη σε Οργάνωση Παραγωγών. Στην περίπτωση που ανήκουν σε 

Οργάνωση Παραγωγών επιλέγουν την αντίστοιχη οργάνωση του Αμπελοοινικού Τομέα.  

Για βοήθεια στη συμπλήρωση της Δήλωσης Συγκομιδής ακολουθείτε τα παρακάτω links: 
www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/DHLOSH_SYGKOMIDHS_WEB1811
14.pdf 

www.e-services.minagric.gr/harvest/Assets/images/harvest_manual.pdf 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στις αποδόσεις σε σταφύλια ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Λεπτομέρειες για την κάθε περιοχή  
στην επίσημη ιστοσελίδα www.minagric.gr → Αγρότης – επιχειρηματίας → Οίνος → 
Τεχνικός φάκελος ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

Για τα ερυθρά σταφύλια που προορίζονται χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ, η μέγιστη απόδοση είναι 2,5 
tn/στρέμμα ενώ για λευκά και ερυθρωπά 3 tn/στρέμμα (βλ. εξαιρέσεις) 

 

4.2 Δήλωση παραγωγής 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία έχουν παράγει οίνο ή 

και γλεύκος από τη συγκομιδή σταφυλιών της τρέχουσας περιόδου, υποβάλλουν 

υποχρεωτικά στις Δ.Α.Ο.Κ., δηλώσεις παραγωγής, όταν εκείνη ενημερώσει, σύμφωνα με 

τα έντυπα 4, 5, 6. 
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Έντυπο 4. Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση, αφορούν τη συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της αλκοολικής  
ζύμωσης και περιλαμβάνουν και τις οινολάσπες.         -       ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Έντυπο 5. Η δήλωση παραγωγής συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το συμπληρωμένο έντυπο ‘’Συγκεντρωτική Δήλωση Παραγωγής’’.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Έντυπο 6.  Στο έντυπο ‘’Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας’’, αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή 
γλεύκη που έχουν παραχθεί και δεν κατέχονται κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης).  

 ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία αφορά στη νομοθεσία του αμπελοοινικού τομέα, όπως 
για παράδειγμα η θεώρηση συνοδευτικών εγγράφων, πιστοποίηση, έχει ως 
προαπαιτούμενο την υποβολή δήλωσης παραγωγής, έστω και προσωρινή. 

Φροντίζουμε, σε συνεννόηση με την Δ.Α.Ο.Κ., να διατηρήσουμε δείγμα στεμφύλων στο 
ψυγείο, περίπου 300-500gr, προκειμένου να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους 
για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άνυδρη αλκοόλη. 
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5. Υποχρεώσεις και έγγραφα που συμπληρώνονται μετά τον τρύγο 

 

5.1 Πιστοποίηση Οίνων  

Όπως αναφέραμε παραπάνω, πρέπει να υπάρχει έστω και προσωρινή δήλωση παραγωγής. 

Η αίτηση πιστοποίησης που χρησιμοποιούμε έχει αριθμό εντύπου 7. Αφού κάνουμε την 
αίτηση, εκδίδουμε e-παράβολο (Έντυπο 8)  και πληρώνουμε τα ανταποδοτικά τέλη 
πιστοποίησης οίνων με ΠΟΠ, ΠΓΕ  ή ποικιλιακών. Το σύνολο των τελών υπολογίζεται με 
βάση την κατηγορία του οίνου, ανεξάρτητα από το έτος εσοδείας. 

 

Το κόστος του ελέγχου και της πιστοποίησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
(lit) 

ΠΟΣΟ (€) 

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ 

0-100.000 100 

100.001-1.000.000 200 

1.000.001 KAI ΠANΩ 300 

 

Όσον αφορά τους οίνους ΠΟΠ (οι οποίοι ελέγχονται για το 100%),  η Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνει 
σε δειγματοληψία των προς πιστοποίηση οίνων, μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης και 
πριν την εμφιάλωση. Τα δείγματα στέλνονται στο Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. για την αναλυτική 
εξέταση. Κατόπιν, γίνεται οργανοληπτική εξέταση από την επιτροπή και αν το εξεταζόμενο 
προϊόν διαθέτει τα χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία που περιγράφονται στις 
προδιαγραφές της εν λόγω Ονομασίας   Προέλευσης, εκδίδεται και το πιστοποιητικό οίνου.*  
  
Στην περίπτωση των Π.Γ.Ε πραγματοποιείται δειγματοληψία και αναλυτική εξέταση των 
πιστοποιημένων οίνων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του αριθμού των αιτήσεων 
πιστοποίησης και τουλάχιστον 20% σε σύνολο ποσοτήτων οίνων Π.Γ.Ε. της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας (Νομός), με βάση τις δηλώσεις παραγωγής της προηγούμενης 
περιόδου. Με την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι το εξεταζόμενο προϊόν διαθέτει τα 
χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία που περιγράφονται στις προδιαγραφές της εν λόγω 
Γεωγραφικής Ένδειξης.  
 
 
 
* Οι αριθμοί πρωτοκόλλου της πιστοποίησης αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα για 
τους αντίστοιχους οίνους 
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Έντυπο 7 
 
ΠΡΟΣ:Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και                             Ημερομηνία…………. 
Κτηνιατρικής…………                                                    Αρ.Πρωτ……………… 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΟΙΝΟΥ Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε/Ποικιλιακού* 

 
…………………………………………………………….(ΟΝΟΜΑ Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε/ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ………………………………………………………………………… 
ΑΦΜ……………………………………………………………………………………… 
 
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ………………………………………………………………… 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
1)…………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………… 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ-ΕΣ** 

ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (HL) 

     

     

     

     

*Διαγράφεται κατά περίπτωση 
**Όνομα της ποικιλίας του ποικιλιακού οίνου ή στην περίπτωση του Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε οίνου 
των ποικιλιών που συμμετέχουν στην παραγωγή του. 
Με την παρούσα αίτηση ζητώ την πιστοποίηση της ανωτέρω ποσότητας οίνου/ων και 
παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες 
 
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     Ημερομηνία       /          /                              Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της                 
                                                                                 επιχείρησης 
                                           
 
 
 
                                                                      (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
                                                                               (Σφραγίδα υπογραφή) 
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    Έντυπο 8 
 
 

 
 
1. Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ 
 
2. Τέλη πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & Ποικιλιακών 
 
3. [5655] Οίνος ΠΓΕ Νομού βάση ποσότητας 
Μόλις περαστούν τα παραπάνω στοιχεία, αλλάζει η φόρμα και ζητάει να συμπληρώσουμε 
το αντίστοιχο ποσό 
 
4. ΑΦΜ επιχείρησης 
 
5. Επωνυμία επιχείρησης 
 
6, 7, 8, 9. Δεν θα χρειάζονται πια όταν περάσουμε το ΑΦΜ.  
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5.2 Αίτηση για μεταβολή πιστοποίησης οίνων 
 
Μια εγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να ζητήσει την μεταβολή της πιστοποίησης παρτίδας 
οίνου ο οποίος έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ως οίνος Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Ε. σε άλλη κατηγορία. Η διαδικασία αυτή αφορά μεταβολή της κατάταξης οίνου ως 
εξής: 
→ πιστοποιημένος οίνος Π.Ο.Π. σε Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακό 
→ πιστοποιημένος οίνος Π.Γ.Ε. σε άλλο οίνο Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακό 
 
Η επιχείρηση καταθέτει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για μεταβολή της πιστοποίησης οίνων, 
σύμφωνα με το έντυπο 9, στη αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία περιγράφει τους λόγους για 
τους οποίους επιθυμεί την μεταβολή της πιστοποίησης του οίνου αυτού.  
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Έντυπο 9 
 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΩΝ 

 
 
ΠΡΟΣ :                                                                                 Αρ.Πρωτ …………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                         Ημερομηνία………… 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ………………… 
 
 
Στοιχεία της Επιχείρησης 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΑΦΜ …………………………………… 
 
ΕΔΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ………………………………………………………………………………………………… 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………………… 
 
E-MAIL……………………………………………………………… 
 
FAX …………………………………………………………………… 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 
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ο οίνος ποσότητας……………….(HL) που έχω στην κατοχή μου και ανήκει στην 
κατηγορία: 
ΠΟΠ  (ονομασία) …………………………………………………….. 
ΠΓΕ  (γεωγραφική ένδειξη) ……………………………………….. 
(Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 
με αρ.Πιστοποιητικού …………………………………………………. 
Επιθυμώ να πιστοποιηθεί για την ακόλουθη κατηγορία : 
ΠΓΕ  
με την γεωγραφική ένδειξη………………………………………… 
Ποικιλιακός οίνος  
με την ένδειξη ποικιλίας/ποικιλιών)………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
(Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) 
Και να χορηγηθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
 
 οι ετικέτες με τις οποίες θα κυκλοφορήσουν οι εν λόγω οίνοι έχουν εγκριθεί με την 
αρ. Πρωτ. Απόφασης/κατατέθηκαν προς έγκριση στις 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
 
                                       
                                                                                  (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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5.3 Αρίθμηση οίνου Π.Γ.Ε. 
 

Στην επισήμανση και παρουσίαση των αμπελοοινικών προϊόντων με ΠΓΕ, πρέπει να υπάρχει 

ο ειδικός κωδικός αριθμός, ο οποίος περιλαμβάνει τα δύο αρχικά γράμματα της 

γεωγραφικής ένδειξης και στη συνέχεια αύξοντα μοναδιαίο εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του 

οποίου ανταποκρίνεται στον αριθμό φιαλών της συγκεκριμένης επιχείρησης για την 

συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη. Στο τέλος, ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει τα δύο 

τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προέκυψε με ανάμειξη 

οίνων διαφορετικής εσοδείας, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης. (Έντυπο 

10) 
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Έντυπο 10 
 
 
Προς : Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και                                         Ημερομηνία …......... 
Κτηνιατρικής……………………………                                          Αρ. Πρωτ…………… 
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
ΟΙΝΟΥ Π.Γ.Ε 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ……………………………………………………………………………….. 
 
ΑΦΜ …………………... 
 
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ……………………………………………………………………….. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…………………………………………………………………………………. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΙΝΟΥ 
ΑΡ. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΟΙΝΟΥ & 
ΧΡΩΜΑ 

ΟΝΟΜΑ-
ΣΤΙΚΟΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΦΙΑΛΩΝ       
(L) 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ-ΕΣ* ΕΤΟΣ 
ΕΣΟΔΕΙΑ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ (HL) 

ΑΡΙΘΜΗΣ
Η 

        
        
        
        
*Αν ο οίνος προκύπτει από ανάμιξη ποικιλιών τις γράφουμε όλες και την ποσότητα που 
συμμετέχει η κάθε ποικιλία ( το αναφέρουμε στις παρατηρήσεις) 
 
Με την παρούσα αίτηση ζητώ την αρίθμηση της ανωτέρω ποσότητας οίνου/ων και 
παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες 
 
Παρατηρήσεις…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
          Ημερομηνία             /    /                                   Ο Αιτών 
 
 
 
                                                                         (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
                                                                               (Σφραγίδα υπογραφή) 
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5.4  Δήλωση αποθεμάτων 
 
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν 
στην κατοχή τους στις 31 Ιουλίου , γλεύκος σταφυλιών, συμπυκνωμένο γλεύκος 
σταφυλιών, ανακαθαρισμένο (διορθωμένο) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, καθώς και 
οίνο, υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, όταν ζητηθεί, συμπληρωμένο το έντυπο 11 «Δήλωση Αποθεμάτων Οίνων και 
Γλευκών».  
 

Στην ενότητα “Αποθέματα παραγωγής” περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα που έχουν 
παραχθεί από τον δηλούντα.  

- Στην ενότητα ”Εμπορικά αποθέματα” περιλαμβάνονται όσα προϊόντα έχουν παραχθεί 
από τρίτους και κατέχονται από τον δηλούντα. 

-Στην κατηγορία «Ποικιλιακοί οίνοι» περιλαμβάνονται οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη 
οι οποίοι μπορούν να φέρουν κατά την επισήμανση τους την ένδειξη της ποικιλίας και του 
έτους συγκομιδής 
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Έντυπο 11 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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5.5 Βιβλία αποθήκης αμπελοοινικών προϊόντων  
 
Η τήρηση βιβλίων αποθήκης για τα αμπελοοινικά προϊόντα, είναι υποχρεωτική για τους 

παραγωγούς, εμφιαλωτές, μεταποιητές και χονδρέμπορους. Δίδεται στο Παράρτημα 

πλήρης παράδειγμα για διευκόλυνση συμπλήρωσής του, που αφορά έναν ερυθρό τοπικό 

οίνο που πρόκειται να φέρει στην ετικέτα του, τις ακόλουθες ενδείξεις : 

<<Κορινθιακός Τοπικός Οίνος>> τις ποικιλίες σταφυλιών <<Αγιωργίτικο-Cabernet 

Sauvignon>>, το έτος συγκομιδής <<2007>>, την παραδοσιακή ένδειξη <<Κτήμα Χ>>, 

την ένδειξη μεθόδου παραγωγής <<παλαίωσε σε βαρέλι 12 μήνες>>, τότε θα πρέπει να 

τηρηθεί ξεχωριστή καρτέλα για τα σταφύλια Αγιωργίτικο και Cabernet Sauvignon που 

έχουν παραχθεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ένδειξη <<Κτήμα>> καθώς και για τον 

Κορινθιακό Τοπικό οίνο που έχει παραχθεί από τα σταφύλια αυτά με βάση τις ανωτέρω 

προδιαγραφές. Η μεταφορά σε βαρέλια για παλαίωση για το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται θα πρέπει να αναφέρεται στη στήλη παρατηρήσεων. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι : 

Στο βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων αναγράφονται σε ξεχωριστή καρτέλα:  σταφύλια, 

γλεύκος, ο χυμός σταφυλιών, το συμπυκνωμένο γλεύκος, το ανακαθαρισμένο 

συμπυκνωμένο γλεύκος, το γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, ο επιτραπέζιος οίνος, 

ο ΠΓΕ οίνος, ο ΠΟΠ οίνος αν έχουν εισέλθει ή εξέλθει από την οινοποιητική εγκατάσταση. 

Ειδικότερα τηρούνται ξεχωριστές καρτέλες για κάθε νομοθετημένη ένδειξη, εφόσον 

εμφανίζεται στο εξερχόμενο προϊόν όπως, κατηγορία προϊόντος, έτος συγκομιδής, ποικιλία 

σταφυλιών, τύπος και χρώμα προϊόντος, παραδοσιακή ένδειξη μεθόδων παραγωγής.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ :  

Στο βιβλίο εισαγωγής-εξαγωγής προϊόντων , θα αναγράφονται τα ακόλουθα προϊόντα: 
συμπυκνωμένο γλεύκος, ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος, προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση της οξύτητας, για την μείωση της οξύτητας, οι αλκοόλες 
και τα αποστάγματα οίνου, κομμάτια ξύλου δρυός. Στη σχετική στήλη θα αναγράφονται η 
ημερομηνία που έγινε η επεξεργασία με αυτό το προϊόν καθώς και ο αριθμός της καρτέλας 
που βρίσκεται καταγεγραμμένη η επεξεργασία αυτή. 

Στην περίπτωση που το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί αλλά διατεθεί προς πώληση, θα 
αναφέρεται ο παραλήπτης (όνομα, διεύθυνση) και ο αριθμός παραστατικού με το οποίο 
διακινήθηκε. 

 



49 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ :  

Στο βιβλίο επεξεργασιών, θα αναγράφονται οι ακόλουθες επεξεργασίες: η αύξηση 

αλκοολικού τίτλου, η αύξηση οξύτητας, η μείωση της οξύτητας, η γλύκανση, η ανάμιξη, η 

εμφιάλωση, η απόσταξη, η Παρασκευή παντός τύπου αφρωδών οίνων, Παρασκευή οίνων 

λικέρ, η Παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους, ανακαθαρισμένου ή μη, η επεξεργασία με 

οινολογικούς άνθρακες, η επεξεργασία με σιδηροκυανιούχο κάλιο, η Παρασκευή 

αλκοολομένων οίνων, οι άλλες περιπτώσεις προσθήκης αλκοόλης, η μετατροπή σε προϊόν 

άλλης κατηγορίας, η χρήση κομματιών ξύλου δρυός. Για κάθε τέτοια επεξεργασία θα 

αναφέρεται στη σχετική στήλη η ημερομηνία, το είδος της εργασίας (π.χ αύξηση 

οξύτητας), η πλήρης περιγραφή του προϊόντος προς επεξεργασία (κατηγορία, χρώμα, 

τύπο, ποσότητα), ο αριθμός δεξαμενής που βρίσκεται, ο αριθμός καρτέλας που βρίσκεται 

καταγεγραμμένο το προϊόν με βάση το υπόδειγμα Ι, η περιγραφή και η ποσότητα του 

προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε (π.χ τρυγικό οξύ, καθώς και η ποσότητα, περιγραφή και 

θέση του προϊόντος μετά την επεξεργασία. 
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5.6 Επισήμανση 

 

Για οίνους ΠΟΠ  

Ταινίες Ελέγχου: Τις ανάγκες σε ταινίες ελέγχου στην περίπτωση των ΠΟΠ οίνων, τις 

δηλώνουμε από την προηγούμενη χρονιά στις εκάστοτε Δ.Α.Ο.Κ. (υπάρχει ενημέρωση), 

σύμφωνα με το έντυπο 12. Η αίτηση που κάνουμε για την χορήγησή τους, είναι το έντυπο 

13 και μαζί με τo e-παράβολο και την πληρωμή των ταινιών, στέλνονται στην Δ.Α.Ο.Κ. 

όπου κατόπιν μας χορηγεί τις ταινίες. (Το κόστος της πληρωμής είναι 8,5€/1.000τεμ) 

(Έντυπο 13, e-παράβολο) 

 

Για οίνους ΠΓΕ 

Ο ειδικός κωδικός αριθμός, στην περίπτωση των οίνων με Π.Γ.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει τα 

δύο αρχικά γράμματα της γεωγραφικής ένδειξης και στη συνέχεια αύξοντα μοναδιαίο 

εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του οποίου ανταποκρίνεται στον αριθμό φιαλών/περιεκτών της 

συγκεκριμένης επιχείρησης για την συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη (Ο αριθμός αυτός 

είναι από το πιστοποιητικό της αρίθμησης). Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός περιλαμβάνει 

τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με 

ανάμειξη οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης. 

 

Για οίνους ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥΣ: 

1.  Ο όρος «ποικιλιακός οίνος» ή «οίνος ποικιλίας» συνοδευόμενος από τα ονόματα των 

οινοποιήσιμων ποικιλιών οίνου ή/και του έτους εσοδείας. 

2.  Εξαιρούνται της δυνατότητας αναγραφής στις ετικέτες των ποικιλιακών οίνων οι 

ποικιλίες Ρομπόλα, Μαλβάζια, Μονεμβασιά, Μαυροδάφνη καθώς και  

εξαιρούνται της δυνατότητας αναγραφής στις ετικέτες αποκλειστικά των μόνο-ποικιλιακών 

οίνων οι ποικιλίες Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Βιδιανό και Μαλαγουζιά 

ενώ η δυνατότητα αυτή δεν στερείται στην περίπτωση όπου οι ποικιλίες αυτές 

συμμετέχουν στην παραγωγή οίνων από δύο ή και τρεις ποικιλίες. 

3.  Οι ποικιλίες θα πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο, με την ίδια 

γραμματοσειρά και το ίδιο μέγεθος γραμμάτων. 

4.  Στην περίπτωση των ποικιλιακών οίνων δεν είναι δυνατή η αναγραφή περισσότερων 

των τριών ποικιλιών αμπέλου. 

5.  Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ποικιλιακών οίνων από ανάμειξη οίνων προέλευσης 

διαφόρων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ ……………………. 

ΕΔΡΑ …………………………………………………                                            …./…./20... 

 

 

ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ 

                                                                  

                                                                   & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ……………                                                       

                                                                                                                               

 

 

ΘΕΜΑ: ’ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΠ 20’ 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι επιθυμούμε την εκτύπωση ……………. ταινιών ελέγχου  

ΠΟΠ …………. για το έτος …….. σύμφωνα ε το αριθμ. ……………     έγγραφο σας. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

                                                                         Ο Υπεύθυνος 

 

 

                                                                           (Υπογραφή-σφραγίδα) 

 
 
 
 
Έντυπο 12 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

Πλήρη Στοιχεία Αιτούντος                                        Προς :Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
 
 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ……………….ταινίες ελέγχου οίνων Ονομασίας 
Προέλευσης………………………....Ανωτέρας Ποιότητας ή  Ονομασία 
Προέλευσης…………..…...Ελεγχόμενη για εμφιάλωση οίνων με τα παρακάτω στοιχεία : 
 
-Κατηγορία οίνου …………………. Λευκός Ξηρός, Ερυθρός Ξηρός κλπ 
 
-Ονομασία οινοπαραγωγού…………………… 
 
-Τόπος παραγωγής……………………..………. 
 
-Όνομα εμφιαλωτή……………..…….………… 
 
-Τόπος εμφιάλωσης………….…..……………. 
 
-Ποσότητα οίνου…………………………………. 
 
-Ονομαστικός όγκος φιαλών…………..…….. 
 
-Αριθμός φιαλών……………………….…………. 
 
-Παλαίωση   Ναι              Δεν απαιτείται 
 
-Τόπος Παλαίωσης………………………………. 
 
-Χρόνος Παλαίωσης :Από………..έως………….(Σύμφωνα με βιβλίο αποθήκης) 
 
-Απόφαση κατάταξης………………...…………… 
 
-Αριθμός συνοδευτικού εγγράφου………….… 
 
 

                                                                            Ο αιτών 
 
 

Συνημμένα 
-Αντίγραφο e-παραβόλου 
-2 αντίτυπα ετικετών 
 
 
 
Έντυπο 13 
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1. Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης &ΠΕΠΦΠ 
 
2. Ταινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ 
 
3. [1772] Χορήγηση ραινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ (8,5€/1.000ταινίες) 
Μόλις περαστούν τα παραπάνω στοιχεία, αλλάζει η φόρμα και ζητάει να συμπληρώσουμε 
το αντίστοιχο ποσό 
 
4. ΑΦΜ επιχείρησης 
 
5. Επωνυμία επιχείρησης 
 
6,7,8,9. Δεν θα χρειάζονται πια όταν περάσουμε το ΑΦΜ.  
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Για περαιτέρω ειδικές ενδείξεις, απευθυνόμαστε πάντα στην αρμόδια ΔΑΟΚ, αιτούμαστε 

εγγράφως για αιτήσεις-εγκρίσεις και συμβουλευόμαστε την επίσημη ιστοσελίδα 

www.minagric.gr. → ΑΓΡΟΤΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ → ΓΕΩΡΓΙΑ → ΑΜΠΕΛΙ-ΣΤΑΦΙΔΑ-

ΟΙΝΟΣ-ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ-ΞΥΔΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

 

Συνοδευτικά έγγραφα 

 

Γίνεται αίτηση χορήγησης αριθμών αναφοράς για τα συνοδευτικά έγγραφα (έντυπο 14). 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού, φαίνονται στο έντυπο 15 και οι επεξηγήσεις 
στο έντυπο 16. 

Οι κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), φαίνεται στο έντυπο 17. 

 

 

Α) Σταφύλι – γλεύκος  που θα διακινηθεί σε άλλο νομό ή διανύσουν απόσταση άνω των 

40χλμ, πρέπει να έχει το απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο αμπελοοινικών προϊόντων, 

υπογεγραμμένο από τη ΔΑΟΚ (παράδειγμα-έντυπο 18) 

Β) Για χύμα οίνο άνω των 60lit, που θα διανύσει απόσταση άνω των 40 χλμ ή θα διακινηθεί 

σε άλλο νομό, το συνοδευτικό έγγραφο θα πρέπει να έχει θεώρηση από την Δ.Α.Ο.Κ. 

(παράδειγμα-έντυπο 19). 

Γ) Για τα εμφιαλωμένα προϊόντα,  παράδειγμα-έντυπο 20. Για τους εμφιαλωμένους και 

μόνο οίνους, γίνεται αίτηση χορήγησης ειδικής σφραγίδας στα συνοδευτικά έγγραφα 

(έντυπα 21 και 22) όπου ορίζεται εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της επιχείρησης που θα 

υπογράφει και θα έχει την ευθύνη. 

Δ) Για τα στέμφυλα, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση συνοδευτικού εγγράφου.  
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Έντυπο 14 

 

ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ :   
          
ΠΡΟΣ  ΔΑΟΚ …. 

ΕΔΡΑ : 

ΤΗΛ : 

 

ΘΕΜΑ : ‘ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ’ 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αριθμούς αναφοράς για ……………… συνοδευτικά έγγραφα 

αμπελοοινικών προϊόντων. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.                                

 

  

 

 

 

 

  (Ονομ/νο-υπογραφή-σφραγίδα) 
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Έντυπο 15 

 

Οδηγίες για τα συνοδευτικά έγγραφα 

 

Στο 17γ θα συμπληρωθεί ο κωδικός ΣΟ (έντυπο 8) 

17.2α μία από τις ακόλουθες τιμές 

1= ΟΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

2=ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

3=ΟΙΝΟΣ ΜΕ ΠΟΠ/ΠΓΕ 

4=ΓΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

5=ΛΟΙΠΟΙ 

 

17.2β ΓΙΙΙα 

17.2.1α κωδικός αμπελουργικής επεξεργασίας 1.4β) στο σημείο Β του παραρτήματος ΧιΒ 
του καν.1234/2007 

0: το προϊόν δεν υποβλήθηκε σε καμία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται κατωτέρω, 

1:  το προϊόν υποβλήθηκε σε εμπλουτισμό, 

2: το προϊόν σε αύξηση της οξύτητας, 

3: το προϊόν σε μείωση της οξύτητας, 

4: το προϊόν υποβλήθηκε σε γλύκανση, 

5: το προϊόν υποβλήθηκε σε αλκοόλωση, 

6: στο προϊόν προστέθηκε προϊόν διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης από εκείνη που 
αναφέρεται στην περιγραφή, 

7: στο προϊόν προστέθηκε προϊόν προερχόμενο από ποικιλία αμπέλου διαφορετική από 
εκείνη που αναφέρεται στην περιγραφή, 

8: στο προϊόν προστέθηκε προϊόν έτους συγκομιδής διαφορετικού από εκείνο που 
αναφέρεται στην περιγραφή, 

9: για την παρασκευή του προϊόντος χρησιμοποιήθηκαν τεμάχια ξύλου δρυός, 

10: το προϊόν παρασκευάστηκε με πειραματική χρήση νέας οινολογικής πρακτικής, 

11: το προϊόν υποβλήθηκε σε μερική αφαίρεση αλκοόλης, 

12: άλλες (να προσδιοριστούν)   
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Έντυπο 16                             Επεξηγηματικό σημείωμα (EL) 

 

1 Οδηγίες για τη σύνταξη του συνοδευτικού εγγράφου για τη μεταφορά 
των αμπελοοινικών προϊόντων, τα οποία αφορά το άρθρο 24 
  παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο (iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
436/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009 

1δ Αριθμός αναφοράς: κάθε αποστολή πρέπει να φέρει αριθμό αναφοράς με τον 
οποίο αναγνωρίζεται στους λογαριασμούς του αποστολέα .Αυτός ο αριθμός είναι 
ο κωδικός MVV που αποδίδεται στο συνοδευτικό έγγραφο με τη διοικητική ή 
εμπορική του μορφή, υπό τους όρους 
που καθορίζονται από το κράτος μέλος: βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.436/2009. 

2 Αποστολέας: πλήρες όνομα , διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας, και αριθμός 
ειδικού φόρου κατανάλωσης (SEED1) αν ο φορέας έχει εγγραφεί σε αυτή τη 
βάση δεδομένων 

3 Τόπος αποστολής : ο πραγματικός τόπος αποστολής, αν τα αγαθά δεν 
αποστέλλονται από τη διεύθυνση που αναφέρεται για τον αποστολέα και, 
ενδεχομένως, ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης (SEED). 

5 Παραλήπτης: πλήρες όνομα , διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας, και αριθμός 
ειδικού φόρου κατανάλωσης (SEED) αν ο φορέας έχει εγγραφεί σε αυτή τη βάση 
δεδομένων 

7 Τόπος  παράδοσης : ο πραγματικός τόπος παράδοσης, αν τα αγαθά δεν 
παραδίδονται στη διεύθυνση που αναφέρεται για τον παραλήπτη και, 
ενδεχομένως, ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης (SEED). Αν υπάρχει 
μεταβολή στον τόπο παράδοσης: ο πραγματικός τόπος  παράδοσης αναφέρεται 
στην πίσω σελίδα του εγγράφου 

10 Αρμόδιες αρχές του τόπου αποστολής: η ονομασία και διεύθυνση της 
αρμόδιας αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της σύνταξης του 
συνοδευτικού εγγράφου στον τόπο αποστολής. Αυτό απαιτείται μόνο σε 
περίπτωση αποστολής σε άλλο κράτος μέλος ή για εξαγωγή εκτός της Ένωσης 

15 Μεταφορέας: όνομα και διεύθυνση του αρμόδιου για την οργάνωση της 
πρώτης κυκλοφορίας (εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αποστολέα ). 

16 Λοιπές λεπτομέρειες για τη μεταφορά: 
α) είδος του μεταφορικού μέσου (φορτηγό, ημιφορτηγό, φορτηγό βυτίο, 
αυτοκίνητο, βαγόνι, δεξαμενόπλοιο σιδηροδρομικών, 
αεροπλάνο)·β) ο αριθμός καταχώρισης ή, στην περίπτωση ενός πλοίου, το όνομα 
(προαιρετικές ενδείξεις). 
Όταν υπάρχει αλλαγή από ένα είδος μεταφοράς σε άλλο (βλ. θέση 7 του e-AD, 
όπως προβλέπεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
684/2009), ο μεταφορέας που φορτώνει το προϊόν πρέπει να αναγράφει στο 
πίσω μέρος του εγγράφου: 
- την ημερομηνία αποστολής, 
- το είδος της μεταφοράς που χρησιμοποιείται και τον αριθμό κυκλοφορίας για 
τα οχήματα και το όνομα του πλοίου, 
- το επώνυμο, το όνομα ή την επωνυμία και τη διεύθυνση, περιλαμβανομένου 
του ταχυδρομικού κώδικα, 
- τον πραγματικό τόπο παράδοσης, εάν ο τόπος παράδοσης έχει αλλάξει. . 

17.1 Περιγραφή των συσκευασιών των προϊόντων: αριθμοί αναγνώρισης και 
αριθμός των συσκευασιών, αριθμός των εσωτερικών 
συσκευασιών. Για τα συνοδευτικά έγγραφα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
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άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο (i), η περιγραφή μπορεί να 
συνεχίζεται σε χωριστό φύλλο που επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο. Ένας 
κατάλογος συσκευασιών θα μπορεί να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. 

17γ Κωδικός (-οί) της συνδυασμένης ονοματολογίας (κωδικός ΣΟ) 

17ιστ,
ζ 

Περιγραφή του προϊόντος: σύμφωνα με το άρθρο 118κε και το άρθρο 118κθ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τυχόν εθνικούς κανόνες που ισχύουν, 
ιδίως οι υποχρεωτικές ενδείξεις. 

Και ιε Για χύδην μεταφορά: 
- ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος, για τους οίνους 
- ο δείκτης διάθλασης ή η πυκνότητα, για τα μη ζυμωμένα προϊόντα 
- ο ολικός αλκοολικός τίτλος, για τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, 
- ο ολικός αλκοολικός τίτλος, για τους οίνους με περιεκτικότητα σε 
υπολειμματικά σάκχαρα που υπερβαίνει τα τέσσερα γραμμάρια ανά λίτρο,  
 επιπλέον του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου. 
Προαιρετικές ενδείξεις για τη χύδην μεταφορά: για τη χύδην μεταφορά 
των οίνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 9, 15 και 16  του 
παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η περιγραφή του 
προϊόντος περιλαμβάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που  προβλέπονται στο άρθρο 
118κθ του εν λόγω κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται στην 
επισήμανση ή ότι προβλέπεται η  εμφάνισή τους στην επισήμανση. 

17δ Ποσότητα και βάρος:, 

17ε -για χύδην προϊόντα, η συνολική καθαρή ποσότητα 

17στ - για συσκευασμένα προϊόντα, ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων 
εμπορευματοκιβωτίων 

17.2α Κατηγορία αμπελοοινικού προϊόντος 

17.2.β Κωδικός αμπελουργικής ζώνης: Αναφέρατε τη αμπελουργική ζώνη από την 
οποία προέρχεται το μεταφερόμενο προϊόν σύμφωνα με το  
προσάρτημα του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 

17.2.1
α 

Κωδικός αμπελουργικής επεξεργασίας: Αναφέρατε ένα ή περισσότερους 
«Κώδικα (-ες) αμπελουργικής επεξεργασίας», σύμφωνα με τον κατάλογο 1.4. β) 
στο σημείο Β του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 

17.ιβ Πιστοποιήσεις: πιστοποίηση των ΠΟΠ, πιστοποίηση των ΠΓΕ ή πιστοποίηση 
του έτους συγκομιδής ή της οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας ών): βλέπε Άρθρο 24 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 31. 

17.2δ Λοιπές πληροφορίες: Συμπληρωματικά στοιχεία με εκείνα της θέσης 17l ή 
πληροφορίες που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων, 
τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ή επισήμανση, ιδίως, στοιχεία για τα 
δυνητικά αλλεργιογόνα, όταν αυτό είναι αναγκαίο στο κράτος 
μέλος ή στην τρίτη χώρα προορισμού, 

18 Πιστοποιητικό — έλεγχος κατά την εξαγωγή (εφόσον χρειάζεται): 

9ε-9στ Ημερομηνία αποστολής και, όπου αυτό προβλέπεται από το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου αρχίζει η μεταφορά, ο χρόνος της αποστολής. 

 Θεώρηση του αρμόδιου φορέα του τόπου αποστολής (εφόσον 
απαιτείται): βλέπε άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.436/2009. 
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Έντυπο 17 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΣΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 

22042138 ΠΟΠ Λευκός μέχρι 15%vol και μέχρι 2L 

22042178 ΠΟΠ Ερυθρός-Ερυθρωπός μέχρι 15%vol και μέχρι 2L 

22042190 ΠΟΠ και ΠΓΕ Λευκός, Ερυθρός-Ερυθρωπός 15 - 22%vol μέχρι 2L 

22042188 Σάμος 

Μοσχάτος Λήμνου 

22042179 ΠΓΕ Λευκός μέχρι 15%vol και μέχρι 2L 

22042180 ΠΓΕ Ερυθρός-Ερυθρωπός μέχρι 15%vol και μέχρι 2L 

22042192 ΠΟΠ και ΠΓΕ Λευκός, Ερυθρός-Ερυθρωπός πάνω από 22%vol και μέχρι 
2 L 

22042918 ΠΟΠ Λευκός μέχρι 15vol και πάνω από 2L 

22042958 ΠΟΠ Ερυθρός, Ερυθρωπός μέχρι 15%vol και πάνω από 2L 

22042979 ΠΓΕ Λευκός μέχρι 15%vol και πάνω από 2L 

22042980 ΠΓΕ Ερυθρός, Ερυθρωπός μέχρι 15%vol και πάνω από 2L 

22042990 ΠΟΠ και ΠΓΕ Λευκός, Ερυθρός-Ερυθρωπός 15-22%vol και πάνω από 
2L 

22042992 ΠΟΠ και ΠΓΕ Λευκός, Ερυθρός, Ερυθρωπός πάνω από 22%vol και 
πάνω από 2L 
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Έντυπο 18 
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Έντυπο 19 
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Έντυπο 20                            
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Έντυπο 21 

ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ                                                                               /  / 

ΕΔΡΑ : 

ΤΗΛ.:                                                                                      ΠΡΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. OIK.& KTHN. 

                                                                      ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓEIONOMIKOY  

                                                                       &ΠOIOTIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ                                                       

                                                                         …. 

 

 

ΘΕΜΑ’ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ’ 

 

Παρακαλούμε όπως ανανεώσετε την ειδική σφραγίδα για χρήση μόνο για  

εμφιαλωμένους οίνους στα συνοδευτικά αμπελοοινικά έγγραφα. 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ……………………………………………… 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         (ονομ/νο-υπογρφή –σφραγίδα) 
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Έντυπο 22 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


