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ΘΕΜΑ: «Συστάσεις για βελτίωση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων των
ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα »
Σχετ: Σχέδιο Έκθεσης Ελέγχου- DG(SANTE) 2016-6243-MR
Με τον έλεγχο που διεξήγαγε η Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων
στην Ελλάδα, από τις 15 έως τις 25 Νοεµβρίου 2016, αξιολογήθηκε το σύστηµα των
επίσηµων ελέγχων όσον αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ για τις
Προστατευόµενες Ονοµασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενες Γεωγραφικές
Ενδείξεις (ΠΓΕ) των προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα και συγκεκριµένα:
• των σχετικών διατάξεων του άρθρου 90 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
• του τµήµατος 2 και των σχετικών διατάξεων του τµήµατος 3 του κεφαλαίου I του
τίτλου II του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου
• του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και ιδιαίτερα των τµηµάτων 4 και 6 του
κεφαλαίου ΙΙ.
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• Ιχνηλασιµότητα και επισήµανση: Το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002
και τα άρθρα 119-121 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Ειδικότερα, ο έλεγχος εξέτασε την οργάνωση και τη λειτουργία των Αρµόδιων Αρχών
για τα συστήµατα των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα καθώς και τους
επίσηµους ελέγχους που καλύπτουν την παραγωγή, τη διανοµή και τη διάθεση των
προϊόντων αυτών στην αγορά.

Για να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτοί, επελέγησαν δύο (2) οίνοι ΠΟΠ και τρεις (3) ΠΓΕ
και πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στους ακόλουθους χώρους:
α)Σε ένα (1) µεγάλο Σουπερµάρκετ και β) σε έξι (6) εγκαταστάσεις παραγωγής και/ή
εµφιάλωσης των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ που επελέγησαν για τον έλεγχο.

Η οµάδα ελέγχου µε το σχέδιο της Έκθεσης Ελέγχου- DG(SANTE) 2016-6243-MR,
που σας έχει ήδη διαβιβαστεί, διατύπωσε συµπεράσµατα και συστάσεις για την
εφαρµογή του συστήµατος. Ως γενικό συµπέρασµα αναφέρεται ότι αν και εφαρµόζεται
στην χώρα µας ένα σύστηµα επίσηµων ελέγχων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του
αµπελοοινικού τοµέα, µε σαφώς καθορισµένες αρµόδιες αρχές (ΑΑ) και σχετική
ισχύουσα νοµοθεσία, η αποτελεσµατικότητά του είναι ανεπαρκής.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω συµπέρασµα, οι έλεγχοι σε όλο το σύστηµα διακρίνονται από
έλλειψη συντονισµού, γεγονός που υπονοµεύει την αξιοπιστία των συστηµάτων
ποιότητας σχετικά µε τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ του αµπελοοινικού τοµέα στην Ελλάδα.
Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραµµές και οι κατάλογοι σηµείων ελέγχου (checklists)
που παρέχονται από την Κεντρική Αρµόδια Αρχή (ΚΑΑ), δεν χρησιµοποιούνται από
τους επιθεωρητές και οι εργαστηριακές εκθέσεις δεν είναι πάντοτε πλήρεις. Επιπλέον,
δεν πραγµατοποιούνται έλεγχοι στην αγορά.

Επιπλέον, διατυπώθηκαν οι παρακάτω συστάσεις και ζητήθηκε από την ΚΑΑ να
παράσχει λεπτοµέρειες για τα µέτρα που έχουν ληφθεί και προγραµµατιστεί, καθώς
και τις προθεσµίες ολοκλήρωσής τους («σχέδιο δράσης»). Συγκεκριµένα:
1. Να εξασφαλίσει τον αποτελεσµατικό και ουσιαστικό συντονισµό µεταξύ όλων των ΑΑ,
όπως απαιτείται από το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
Σύσταση βάσει του συµπεράσµατος αριθ. 14.
Συναφή πορίσµατα αριθ.: 13, 17, 27, 28.
2. Να εξασφαλίσει ότι όλοι οι όροι που καθορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντος
επαληθεύονται από τις ΑΑ, όπως απαιτείται από το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
και το άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 607/2009.
Σύσταση βάσει του συµπεράσµατος αριθ. 30
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Συναφή πορίσµατα αριθ.: 23, 24.
3. Να διασφαλίσει ότι πραγµατοποιούνται οι σχετικές αναλυτικές δοκιµασίες σύµφωνα µε
το άρθρο 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 607/2009.
Σύσταση βάσει του συµπεράσµατος αριθ. 22.
Συναφή πορίσµατα αριθ.: 21.
4. Να εξασφαλίσει τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι σε
θέση να σταµατά την παράνοµη χρήση ΠΟΠ/ΠΓΕ και των προστατευόµενων
παραδοσιακών ενδείξεων που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
όπως απαιτείται από το άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Σύσταση βάσει του συµπεράσµατος αριθ. 22, 30.
Συναφή πορίσµατα αριθ.: 21, 29.

Από τα πορίσµατα/συµπεράσµατα και συστάσεις που διατυπώθηκαν στο ανωτέρω
σχέδιο Έκθεσης αναφέρονται τα σηµεία που αφορούν σε αδυναµίες/ελλείψεις του
συστήµατος προκειµένου να αντιµετωπιστούν και να βελτιωθούν και συγκεκριµένα:
•

Έλλειψη αποτελεσµατικού συντονισµού µεταξύ των αρµόδιων αρχών

•

Μη πραγµατοποίηση αναλυτικής εξέτασης σε πιστοποιηµένους οίνους ΠΓΕ σε
ποσοστό τουλάχιστον 20 % των αιτήσεων πιστοποίησης και τουλάχιστον 20 % της
συνολικής ποσότητας οίνων ΠΓΕ της οικίας Περιφερειακής Ενότητας

•

Εφαρµογή µη διαπιστευµένης µεθόδου από εργαστήριο για τον προσδιορισµό του
ξηρού υπολείµµατος και µη αναφορά στην έκθεση του εργαστηρίου του
αποτελέσµατος σχετικά µε τη συνολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα σύµφωνα µε το
άρθρο 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 607/2009

•

Μη προγραµµατισµός ελέγχων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του αµπελοοινικού τοµέα
στην αγορά

•

Μη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου για τις περισσότερες επιθεωρήσεις και όπου είχαν
συνταχθεί, δίνονταν πολύ λίγες λεπτοµέρειες για την επιτόπια επίσκεψη, τις
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς να διευκρινίζεται αν είχαν ελεγχθεί
όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών προϊόντος. Επιπλέον, στις εκθέσεις δεν
επισυνάπτονταν στοιχεία που να τεκµηριώνουν τους ελέγχους οι οποίοι είχαν
πραγµατοποιηθεί

•

Σε ορισµένες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, οι προτάσεις για διορθωτικές
ενέργειες περιορίστηκαν σε προφορική συζήτηση µε την επιχείρηση για τις
ελλείψεις χωρίς να τηρηθούν γραπτά στοιχεία και τεκµηρίωση

•

Έλλειψη τεκµηρίωσης των περιπτώσεων µη συµµόρφωσης που αφορούσαν τα
προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ του αµπελοοινικού τοµέα και µη αναφορά αυτών στην ΚΑΑ.
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Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανωτέρω αδυναµίες του
συστήµατος ελέγχου των ΠΟΠ/ΠΓΕ αµπελοοινικών προϊόντων παρακαλούµε για την
εφαρµογή των κατωτέρω απαιτήσεων:
Σύµφωνα µε την παρ. 3 α) του άρθρου 3 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013 τα
ΠΚΠΦΠΕ ως συντονιστικές αρχές συνεργάζονται µε τις ∆ΑΟΚ και συνεπικουρούν στο
ελεγκτικό τους έργου.
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ. 3β) του άρθρου 3 και παρ. 3 και 5 του άρθρου 19
της ανωτέρω ΚΥΑ τα ΠΚΠΦΠΕ καταρτίζουν σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ΑΟΚ, το
ετήσιο πρόγραµµα τακτικών επιτόπιων ελέγχων και το σχέδιο επιθεώρησης των
επιχειρήσεων.
Σηµειώνεται ότι οι έλεγχοι διενεργούνται:
• σε επιχειρήσεις που έχουν τύχει έγκρισης για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραµµένων
• Επιχειρήσεων για παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών βάσει σχεδίου
επιθεώρησης και αφορά στην συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του προϊόντος
• σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τύχει έγκρισης για εγγραφή στο Μητρώο
Εγγεγραµµένων Επιχειρήσεων για παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών και
αφορούν ιδίως στην ορθή χρήση της επισήµανσης, παρουσίασης και διαφήµισης των
αµπελοοινικών προϊόντων τους
• στα σηµεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών.
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 19 της ανωτέρω ΚΥΑ µετά το πέρας κάθε
επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση ελέγχου (Υπόδειγµα ΧΙΙ). Η εν
λόγω έκθεση συνυπογράφεται από τον ελεγχόµενο, ο οποίος δύναται να καταγράψει
τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτών.
Σηµειώνεται ότι, στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να δίνονται λεπτοµέρειες για την
επιτόπια επίσκεψη, τους τοµείς που ελέγχθηκαν και να διευκρινίζεται αν το σύνολο
των όρων της προδιαγραφής του προϊόντος ελέγχθηκε.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις σε σχέση µε τις
απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α΄32).

Επιπλέον και σε εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 19 της ανωτέρω ΚΥΑ οι αρµόδιες
∆ΑΟΚ διαβιβάζουν στην Κεντρική Αρµόδια Αρχή (ΚΑΑ) ανά τρίµηνο σχετική
συγκεντρωτική κατάσταση µε τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων σε ΠΟΠ, ΠΓΕ,
Ποικιλιακούς αλλά και οίνους χωρίς πιστοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούµε για
την διαβίβαση των στοιχείων που αφορούν στους ελέγχους (σε οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ,
Ποικιλιακούς και οίνους χωρίς πιστοποίηση) στα στάδια της παραγωγής, της

5

συσκευασίας και στην αγορά µε την συµπλήρωση και την αποστολή του συνηµµένου
πίνακα Excel «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017» σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες.
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε συγκεντρωτική τριµηνιαία κατάσταση θα περιλαµβάνει και τα
αποτελέσµατα των προηγούµενων ελέγχων, έτσι ώστε στο τέλος της αµπελοοινικής
περιόδου να υπάρχει η αποτύπωση όλων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.

Όσον αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης των οίνων ΠΟΠ σύµφωνα µε τα άρθρα 13
και 14 της ανωτέρω ΚΥΑ θα πρέπει να διενεργούνται, µεταξύ άλλων, αναλυτική και
οργανοληπτική εξέταση σε ποσοστό 100% και οι δύο, µε τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι
το εξεταζόµενο προϊόν διαθέτει τα χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία που
περιγράφονται στις προδιαγραφές της εν λόγω Ονοµασίας Προέλευσης.
Στην περίπτωση των οίνων ΠΓΕ 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 ΠΓΕ της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 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 (παρ. 4 του
άρθρου 19 της ΚΥΑ).

Οι αναλυτικές εξετάσεις αφορούν στις παραµέτρους οι οποίες περιλαµβάνονται στο
άρθρο 26 του Καν. (ΕΚ) 607/2009 και στην παρ. 1 ε) του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθ.
5833/155045/12.12.2013. Τα εργαστήρια θα πρέπει να είναι διαπιστευµένα για τις
µεθόδους που εφαρµόζουν για τον προσδιορισµό των ανωτέρω παραµέτρων.

Τέλος, σε εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ παρακαλούµε, για
ενηµέρωση της υπηρεσίας µας σχετικά µε τα πιστοποιητικά, τις ταινίες ελέγχου και
τους ειδικούς κωδικούς αριθµούς που έχετε χορηγήσει για τις οινοποιητικές
επιχειρήσεις της περιοχής αρµοδιότητας σας, µε την συµπλήρωση και την αποστολή
του συνηµµένου πίνακα Excel «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017» σύµφωνα µε τις

παρακάτω οδηγίες του επισυναπτόµενου Παραρτήµατος.
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΥΤΟΚΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χρυσούλα Παπαδηµητρίου

Συνηµµένα:
1. Πίνακας excel «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ»
2. Πίνακας excel «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ
- ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Οδηγίες για την συµπλήρωση του Πίνακα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2016-2017»
Το αρχείο Excel να συµπληρωθεί µε στοιχεία που αφορούν στα πιστοποιητικά οίνου ΠΟΠ,
ΠΓΕ και Ποικιλιακών, στις ταινίες ελέγχου των οίνων ΠΟΠ και τους ειδικούς
κωδικούς αριθµούς των οίνων ΠΓΕ που χορηγήθηκαν κατά την αµπελοοινική περίοδο
2016-2017.
Στήλες 1,2,3 και 4: Έχουν προσυµπληρωθεί από την υπηρεσία µας µε τα εξής στοιχεία:
- Αύξων αριθµός της οινοποιητικής επιχείρησης,
- Οινοποιητικές επιχειρήσεις Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων για
παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών,
- Έδρα της επιχείρησης και
- Ταχυδροµική διεύθυνση των Εγκαταστάσεων
Στήλη 5: Να συµπληρωθεί η Ηµεροµηνία και Αριθµός Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού
που χορηγήθηκε για ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ποικιλιακό οίνο π.χ. 04.04.2017/3414
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί περισσότερα από ένα πιστοποιητικά
ανά οινοποιητική επιχείρηση θα πρέπει να εισάγετε επιπλέον γραµµές και να συµπληρώσετε
τα σχετικά στοιχεία
Στήλη 6: Να συµπληρωθεί η Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης, η Προστατευόµενη
Γεωγραφική Ένδειξη και ο Ποικιλιακός οίνος για τον οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό,
αντίστοιχα
π.χ. ΠΟΠ Μαντινεία, ΠΓΕ Ηµαθία, Ποικιλιακός οίνος κλπ
Στήλη 7: Να συµπληρωθεί η κατηγορία αµπελοοινικού Προϊόντος π.χ οίνος, οίνος λικέρ,
αφρώδης οίνος κλπ.
Στήλη 8: Να συµπληρωθεί το χρώµα του οίνου π.χ λευκός, ερυθρός, ερυθρωπός
Στήλη 9: Να συµπληρωθεί το όνοµα της ποικιλίας (ών)
Στήλη 10, 11: Να συµπληρωθεί το έτος εσοδείας και η ποσότητα οίνου ανά ποικιλία που
πιστοποιήθηκε, αντίστοιχα.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αφορά οίνους από περισσότερες από
µία ποικιλίες θα πρέπει να εισάγετε επιπλέον γραµµές και να συµπληρώσετε τα σχετικά
στοιχεία
Στήλη 12: Να συµπληρωθούν οι ειδικοί κωδικοί αριθµοί για τους οίνους ΠΓΕ και οι ταινίες
ελέγχου για τους οίνους ΠΟΠ που χορηγήθηκαν
π.χ ειδικοί κωδικοί αριθµοί ΠΓΕ Φλώρινα από ΦΛ 000001/10 έως ΦΛ 000300/10 και
ταινίες ελέγχου ΠΟΠ Αµύνταιο από AM/14/ 0000001 έως AM/14/ 0004000
Στήλη 13: Τυχόν παρατηρήσεις που κρίνεται σκόπιµο να διατυπωθούν
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2. Οδηγίες για την συµπλήρωση του Πίνακα «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΠ,
ΠΓΕ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ - ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 20162017»
Το αρχείο περιλαµβάνει τρία φύλλα Excel όπου θα πρέπει να συµπληρωθούν µε στοιχεία
των ελέγχων στο στάδιο της παραγωγής, της συσκευασίας και στην αγορά κατά την
αµπελοοινική περίοδο 2016-2017. Σηµειώνεται, ότι το αρχείο Excel θα πρέπει να
συµπληρώνεται και να αποστέλλεται ανά τρίµηνο (π.χ. από 01/08/2016 έως 31/10/2016)
και κάθε τριµηνιαία κατάσταση θα περιλαµβάνει και τα αποτελέσµατα των ελέγχων των
προηγούµενων τριµήνων έτσι ώστε στο τέλος της αµπελοοινικής περιόδου να υπάρχει η
αποτύπωση όλων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.

2.1 Στάδιο παραγωγής (στην οινοποιητική επιχείρηση)
Στήλες 1,2,3,4,5 : Έχουν προσυµπληρωθεί από την υπηρεσία µας µε τα εξής στοιχεία:
- Περιφέρεια
- Περιφερειακή Ενότητα
- Αύξων αριθµός της οινοποιητικής επιχείρησης,
- Οινοποιητικές επιχειρήσεις Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων για
παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών
- Έδρα της επιχείρησης
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση ελέγχου επιχειρήσεων που δεν έχουν τύχει έγκρισης και
παράγουν µη πιστοποιηµένους οίνους θα πρέπει να εισάγετε επιπλέον γραµµές και να
συµπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία
Στήλη 6: Να συµπληρωθεί Ταχυδροµική διεύθυνση/τηλ/Fax/email των Εγκαταστάσεων της
επιχείρησης
Στήλη 7: Να διευκρινιστεί αν η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη ή όχι στο µητρώο
Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων για παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών
Στήλη 8: Να συµπληρωθεί ο οίνος µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης, µε
Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη ή Ποικιλιακός οίνος για τον οποίο έχει υποβληθεί
αίτηση πιστοποίησης π.χ. ΠΟΠ Μαντινεία, ΠΓΕ Ηµαθία, Ποικιλιακός οίνος ή ο οίνος χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ που ελέγχθηκε
Στήλη 9,10,11 : Να συµπληρωθούν τα εξής στοιχεία:
-Κατηγορία αµπελοοινικού προϊόντος και χρώµα του οίνου
-Ποικιλία /ες
- Έτος εσοδείας
Στήλη 12, 13 : Να αναφερθεί ο αριθµός των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν διοικητικός
ή και επιτόπιος. Στην περίπτωση του διοικητικού ελέγχου να συµπληρωθεί ο αριθµός των
συνεργαζόµενων αµπελοκαλλιεργητών που ελέγχθηκαν µε διοικητικό διασταυρωτικό έλεγχο
των υποχρεωτικών δηλώσεων ή κατά περίπτωση των παραστατικών από τα οποία
αποδεικνύεται η ποσότητα, η προέλευση και η ποικιλία των σταφυλιών της α΄ύλης µε το
αµπελουργικό µητρώο
Στήλη 14: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία της Έκθεσης Ελέγχου στην περίπτωση επιτόπιου
ελέγχου π.χ. 14.10.2016.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που πραγµατοποιήθηκαν περισσότεροι του ενός ελέγχου
στην εν λόγω επιχείρηση θα πρέπει να εισάγετε επιπλέον γραµµές και να συµπληρώσετε τα
σχετικά στοιχεία
Στήλη 15: Σύντοµη περιγραφή των αντικειµένων (τοµέων) τα οποία ελέγχθηκαν π.χ. έλεγχος
βιβλίων αποθήκης, Συνοδευτικών Εγγράφων και τιµολογίων Αγοράς κλπ
Στήλες 16, 17: Να συµπληρωθεί ο αριθµός δειγµάτων που υποβλήθηκαν σε αναλυτική και
οργανοληπτική εξέταση
Στήλες 18,19: Να συµπληρωθεί ο αριθµός των µη συµµορφούµενων δειγµάτων που
διαπιστώθηκε από την αναλυτική ή και οργανοληπτική εξέταση
Στήλες 20,21,22, 23: Σύντοµη περιγραφή της µη συµµόρφωσης που διαπιστώθηκε από την
αναλυτική εξέταση, οργανοληπτική εξέταση, από τον έλεγχο των λοιπών όρων της
προδιαγραφής του προϊόντος ή άλλη περίπτωση
Στήλη 24: Να αναφερθεί το είδος των µέτρων που επιβλήθηκαν στην οινοποιητική
επιχείρηση και σύντοµη περιγραφή αυτών:
- σύσταση για διόρθωση/διορθωτική ενέργεια (ηµεροµηνία και αριθµός πρωτοκόλλου)
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- ∆ιοικητικά µέτρα συµµόρφωσης
- ∆ιοικητικές κυρώσεις
Στήλη
25:
Να
αναφερθεί
η
προτεινόµενη
ηµεροµηνία
διόρθωσης/διορθωτικής ενέργειας
Στήλη 26: Σύντοµη περιγραφή των αποτελεσµάτων του επανελέγχου

αξιολόγησης

της

Στήλη 27: Τυχόν παρατηρήσεις που κρίνεται σκόπιµο να διατυπωθούν.

2.1 Στάδιο συσκευασίας (στην εγκατάσταση εµφιάλωσης)
Στήλες 1,2,3,4,5 : Έχουν προσυµπληρωθεί από την υπηρεσία µας µε τα εξής στοιχεία:
- Περιφέρεια
- Περιφερειακή Ενότητα
- Αύξων αριθµός της οινοποιητικής επιχείρησης,
- Οινοποιητικές επιχειρήσεις Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων για
παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών
- Έδρα της επιχείρησης
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση ελέγχου επιχειρήσεων που δεν έχουν τύχει έγκρισης και
παράγουν µη πιστοποιηµένους οίνους θα πρέπει να εισάγετε επιπλέον γραµµές και να
συµπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία
Στήλη 6: Να συµπληρωθεί Ταχυδροµική διεύθυνση/τηλ/Fax/email των Εγκαταστάσεων της
επιχείρησης
Στήλη 7: Να διευκρινιστεί αν η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη ή όχι στο µητρώο
Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων για παραγωγή οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών
Στήλη 8: Να συµπληρωθεί η Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης, η Προστατευόµενη
Γεωγραφική Ένδειξη, ο Ποικιλιακός οίνος π.χ. ΠΟΠ Μαντινεία, ΠΓΕ Ηµαθία, Ποικιλιακός
οίνος κλπ ή ο οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ που ελέγχθηκε.
Στήλη 9,10,11: Να συµπληρωθούν τα εξής:
-Κατηγορία αµπελοοινικού προϊόντος, χρώµα και ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα
π.χ. οίνος ερυθρός ξηρός
-Ποικιλία /ες
-Έτος εσοδείας
Στήλη 12: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία της Έκθεσης Ελέγχου στην περίπτωση επιτόπιου
ελέγχου π.χ. 14.10.2016.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που πραγµατοποιηθήκαν περισσότεροι του ενός ελέγχου
στην εν λόγω επιχείρηση θα πρέπει να εισάγετε επιπλέον γραµµές και να συµπληρώσετε τα
σχετικά στοιχεία
Στήλη 13: Σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τον
επιτόπιο έλεγχο π.χ. έλεγχος βιβλίων αποθήκης, Επισήµανση κλπ
Στήλες 14, 15, 16: Να συµπληρωθεί ο αριθµός δειγµάτων που υποβλήθηκαν σε αναλυτική
εξέταση, οργανοληπτική εξέταση ή έλεγχο επισήµανσης
Στήλες 17, 18, 19: Να συµπληρωθεί ο αριθµός των µη συµµορφούµενων δειγµάτων που
διαπιστώθηκε από την αναλυτική ή και οργανοληπτική εξέταση ή και από τον έλεγχο
επισήµανσης
Στήλες 20,21, 22, 23,24: Σύντοµη περιγραφή της µη συµµόρφωσης που διαπιστώθηκε
κατά αναλυτική εξέταση, οργανοληπτική εξέταση, έλεγχο επισήµανσης, έλεγχο των λοιπών
όρων της προδιαγραφής του προϊόντος ή άλλη περίπτωση
Στήλη 25: Να αναφερθεί το είδος των µέτρων που επιβλήθηκαν στην οινοποιητική
επιχείρηση και σύντοµη περιγραφή αυτών:
- σύσταση για διόρθωση/διορθωτική ενέργεια (ηµεροµηνία και αριθµός πρωτοκόλλου )
- ∆ιοικητικά µέτρα συµµόρφωσης
- ∆ιοικητικές κυρώσεις
Στήλη
26:
Να
αναφερθεί
διόρθωσης/διορθωτικής ενέργειας

η

προτεινόµενη

ηµεροµηνία

αξιολόγησης

της
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Στήλη 27: Σύντοµη περιγραφή των αποτελεσµάτων του επανελέγχου
Στήλη 28: Τυχόν παρατηρήσεις που κρίνεται σκόπιµο να διατυπωθούν.

2.2 Έλεγχοι αγοράς (Εγκαταστάσεις χονδρικής πώλησης/καταστήµατα
λιανικής πώλησης)
Στήλες 1,2,3: Έχει προσυµπληρωθεί από την υπηρεσία µας µε τα εξής στοιχεία:
- ο αύξων αριθµός της επιχείρησης που ελέγχθηκε
- Περιφέρεια
- Περιφερειακή Ενότητα
Στήλη 4 : Να συµπληρωθεί το ονοµατεπώνυµο ή
Επωνυµία της επιχείρησης που
πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος π.χ. Κάβα, Σουπερµάρκετ κτλ.
Στήλη 5: Να συµπληρωθεί η ταχ. ∆ιεύθυνση της επιχείρησης που ελέγχθηκε
Στήλη 6: Να συµπληρωθεί ο αριθµός των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκε
Στήλη 7: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία της έκθεσης ελέγχου π.χ. 12.10.2016
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που πραγµατοποιηθήκαν περισσότεροι του ενός ελέγχου
στην εν λόγω επιχείρηση θα πρέπει να εισάγετε επιπλέον γραµµές και να συµπληρώσετε τα
σχετικά στοιχεία
Στήλες 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Να συµπληρωθούν τα εξής στοιχεία που αφορούν στο
προϊόν που ελέγχθηκε:
- το ονοµατεπώνυµο και ∆ιεύθυνση Εµφιαλωτή ή και Παραγωγού
- ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακός οίνος π.χ. ΠΟΠ Αµύνταιο, Ποικιλιακός οίνος (Cabernet
Sauvignon και Merlot) ή ο οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ που ελέγχθηκε.
- η κατηγορία αµπελοοινικού προϊόντος, χρώµα και ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα
- ο αποκτηµένος κατ΄όγκο αλκοολικός τίτλος
- ο όγκος περιέκτη
- ο Ειδικός κωδικός αριθµός του οίνου ΠΓΕ και η ταινία ελέγχου του οίνου ΠΟΠ
- ο αριθµός Παρτίδας
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που ελέγχονται περισσότερα από ένα προϊόντα θα πρέπει να
εισάγετε επιπλέον γραµµές και να συµπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία
Στήλες 15, 16, 17: Να συµπληρωθεί ο αριθµός δειγµάτων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο
επισήµανσης, αναλυτική εξέταση ή και οργανοληπτική εξέταση
Στήλες 18,19,20: Να συµπληρωθεί ο αριθµός των µη συµµορφούµενων δειγµάτων που
διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της επισήµανσης, αναλυτική εξέταση ή και οργανοληπτική
εξέταση
Στήλες 21,22,23: Σύντοµη περιγραφή της µη συµµόρφωσης που διαπιστώθηκε κατά τον
έλεγχο της επισήµανσης, αναλυτικής εξέτασης ή και οργανοληπτικής εξέτασης
Στήλη 24: Να αναφερθεί ο είδος των µέτρων που επιβλήθηκαν στην οινοποιητική
επιχείρηση το προϊόν της οποίας ελέγχθηκε καθώς και σύντοµη περιγραφή αυτών:
- σύσταση για διόρθωση/διορθωτική ενέργεια (ηµεροµηνία και αριθµός πρωτοκόλλου)
- ∆ιοικητικά µέτρα συµµόρφωσης
- ∆ιοικητικές κυρώσεις
Στήλη
25:
Να
αναφερθεί
διόρθωσης/διορθωτικής ενέργειας

η

προτεινόµενη

ηµεροµηνία

Στήλη 26: Σύντοµη περιγραφή των αποτελεσµάτων του επανελέγχου
Στήλη 27: Τυχόν παρατηρήσεις που κρίνεται σκόπιµο να διατυπωθούν.

αξιολόγησης

της

