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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 169/2010 (1)

Έγκριση κυκλοφορίας υδρογωνομένου 
κλασματοποιημένου φοινικοπυρηνέλαιου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθ. οικ. 834/9−06−2010, 30/003/249/3−06−2011 

έγγραφα της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημεί−
ου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι−

σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι−
κών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλί−
ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του 
σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης 
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).

7. Το Π.Δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄243).

8. Την υπ΄ αριθ. Y 25/08.12.2011 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005). 

10. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 169/2010 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 17.02.2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την κυκλοφορία του προϊόντος YΔΡΟΓΟΝΩΜΕ−
ΝΟ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΙΝΙΚΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ με συστα−
τικά: 100% υδρογονωμένο κλασματοποιημένο φοινικοπυρη−
νέλαιο και με χρήση για τα προϊόντα παραγωγής απομίμησης 
σοκολάτας. Tα αναλυτικά στοιχεία είναι τα δηλωθέντα και 
περιλαμβάνονται στον φάκελο του προϊόντος. 

Στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγράφο−
νται και ελληνικά όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για την επισήμανση των 
τροφίμων. Η δήλωση και η διαφήμιση του προϊόντος 
συμπεριλαμβανομένων των αναγραφών στα μέσα συ−
σκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές 
ισχύουσες διατάξεις.
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 Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ  Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Θ. Στριλάκος, Μ. Κοντομηνάς, 

Κ. Δημητρίου, Σ. Συνούρη − Βρετάκου, Δ. Τσίπη, Χ. Πα−
παχρήστου, Ι. Πετροχείλου».

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

   F
 Αριθμ. 54/2012 (2)

Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων 
οίνων και αρωματισμένων οίνων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τo υπ’ αριθ. οικ.30/077/439/14.02.2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και 
Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

6. Τις διατάξεις του Ν. 396/1976 (ΦΕΚ 198/Α) «περί 
οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» και 
ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 και του άρ−
θρου 13 παρ. 1.

7. Την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι−
κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρημα−
τικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α). 

8. Το άρθρο 88 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορι−
κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).

10. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5−11−2009).

11. Την υπ’ αριθ. 2876/7−10−2009 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 
2234/07.10.2009).

12. Την υπ’ αριθ. 2877/7−10−2009 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β 2234/07.10.2009). 

13. Το Π.Δ 110/2011« Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄243).

14. Την υπ΄ αριθ. Y 25/08.12.2011 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005(Φ.
Ε.Κ.98/Α/2005)

16. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 54/2012 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 17−02−2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τους όρους που πρέπει να πληρούν τα 
εμφιαλωτήρια οίνων και αρωματισμένων οίνων καθώς 
και τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής άδειας λει−
τουργίας αυτών, ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
στα εργαστήρια στα οποία εμφιαλώνονται οίνοι κάθε 
κατηγορίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΧΙβ του 
Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου (Ε.Ε. L299/16−11−
2007), πλην των αφρωδών και ημιαφρωδών οίνων, καθώς 
και τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα.

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «εμ−
φιαλωτήριο οίνων» ή «εμφιαλωτήριο», νοείται το εργα−
στήριο όπου εμφιαλώνονται τα αμπελοοινικά προϊόντα 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 2
Απαιτήσεις για τους χώρους 
των εμφιαλωτηρίων οίνων

1. Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να είναι εγκατε−
στημένα σε ισόγειους ή/και ανώγειους χώρους, απο−
τελούνται δε από τον κύριο χώρο καθώς και από τους 
βοηθητικούς χώρους. 

Ως κύριος χώρος νοείται το διαμέρισμα όπου πραγ−
ματοποιείται η εμφιάλωση των οίνων και το διαμέρισμα 
όπου γίνεται το πλύσιμο των φιαλών. Το εμβαδό του 
κύριου χώρου των εμφιαλωτηρίων οίνων δεν επιτρέ−
πεται να είναι μικρότερο από 30 τετραγωνικά μέτρα, 
το δε ύψος αυτού δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο 
από 2,80 μέτρα. 

Ως βοηθητικοί χώροι νοούνται οι διάφορες αποθήκες, 
οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως και κάθε άλλο, υποβοηθη−
τικό της λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου, διαμέρισμα. 
Η αποθήκευση των υλικών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, 
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περιέκτες κλπ) πρέπει να γίνεται μόνο σε βοηθητικό 
χώρο του εμφιαλωτηρίου. 

2. Τα εμφιαλωτήρια οίνων που συστεγάζονται με οινο−
ποιεία ή ποτοποιεία, πρέπει να πληρούν όλους τους επι−
μέρους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία 
τους, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

3. Η διαρρύθμιση και η κατασκευή των εμφιαλωτη−
ρίων οίνων πρέπει να πληρούν τους όρους του Καν. 
(ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Ε.Ε. L 139/30−4−2004) και ειδικότερα του 
παραρτήματος ΙΙ (πλην των κεφαλαίων ΙΙΙ και XI του εν 
λόγω παραρτήματος), ώστε να επιτρέπουν επαρκή συ−
ντήρηση και καθαρισμό, να επιτρέπουν ορθές πρακτικές 
υγιεινής των οίνων και να παρέχουν τις κατάλληλες 
συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης. Για την εφαρμογή 
και τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων αρμόδιες είναι οι 
οικείες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό

1. Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να είναι εφοδιασμένα 
τουλάχιστον με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

α) Μηχάνημα πλήρωσης συσκευασιών,
β) Μηχάνημα πωματισμού συσκευασιών,
γ) Αντλίες,
δ) Φίλτρα διήθησης οίνων,
ε) Δεξαμενές και δοχεία αποθήκευσης οίνων.
2. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης και γυάλινων φι−

αλών, τα εμφιαλωτήρια πρέπει, επιπλέον, να είναι εφο−
διασμένα και με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

α) Πλυντήριο φιαλών,
β) Σύστημα αποστράγγισης των πλυμένων φιαλών.
3. Ο εξοπλισμός γενικά και κάθε αντικείμενο και συ−

σκευή ειδικότερα με τα οποία έρχονται σε επαφή τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 1, αμπελοοινικά προϊόντα, 
πρέπει:

α) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλή για 
τρόφιμα. 

β) Να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο που να επι−
τρέπει τον επαρκή καθαρισμό τους και τη συντήρησή 
τους, καθώς και τον καθαρισμό του λοιπού εξοπλισμού 
και των πέριξ χώρων.

γ) Να συντηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες ορθών 
πρακτικών. 

δ) Να μην μπορούν να προκαλέσουν την επιμόλυνση 
των αμπελοοινικών προϊόντων με χημικούς ρυπαντές.

4. Οι δεξαμενές, οι σωληνώσεις και οι πάσης φύσεως 
περιέκτες συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποι−
ούνται για συσκευασία πρέπει να πληρούν τους όρους και 
τις προδιαγραφές των υλικών που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τρόφιμα, όπως καθορίζονται στη σχετική 
ισχύουσα νομοθεσία. Απαιτείται να υπάρχει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας των εν λόγω χρησιμοποιούμενων υλικών 
για τρόφιμα και ποτά, στο οποίο να αναγράφονται τα 
στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής αυτών. 

Επίσης, αν χρησιμοποιούνται μη γυάλινοι περιέκτες 
για την εμφιάλωση, απαιτείται να υπάρχουν οδηγίες 
από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτών, στις οποίες 
να υποδεικνύεται ο ορθός χειρισμός των διαφόρων τύ−
πων περιεκτών, πριν και κατά την εμφιάλωση, οι οποίες 
πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. 

5. Απαγορεύεται η χρήση καψυλλίων ή φύλλων από 
μόλυβδο για την κάλυψη του πώματος των φιαλών.

6. Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την απο−
θήκευση των αμπελοοινικών προϊόντων που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 88 (ενδιάμεσα προϊόντα) 
του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α), πρέπει να είναι ογκο−
μετρημένες. 

Άρθρο 4
Βιβλίο αποθήκης εμφιαλωτηρίου 

1. Tα εμφιαλωτήρια οίνων υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλίο αποθήκης το οποίο θεωρείται και τηρείται σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 

2. Η τήρηση του βιβλίου γίνεται με τρόπο ώστε να 
είναι ευχερής η παρακολούθηση των οίνων και των 
λοιπών αμπελοοινικών προϊόντων που εμφιαλώνονται, 
από την εισαγωγή τους στο εμφιαλωτήριο έως και την 
έξοδό τους από αυτό. 

3. Το βιβλίο αποθήκης του εμφιαλωτηρίου υπόκειται 
στον έλεγχο των εντεταλμένων οργάνων των αρμοδίων 
Υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 13 και 17 (παράγρ. 3) του ν. 396/1976 (ΦΕΚ 
198/Α). Κάθε φορά που στοιχεία τους χρησιμοποιούνται 
για διενεργούμενο έλεγχο ή επιθεώρηση, το βιβλίο θε−
ωρείται από τα αρμόδια όργανα για τα καταχωρισμένα 
στοιχεία.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης ειδικής άδειας 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος που προτίθεται να λειτουργή−
σει μονάδα εμφιαλωτηρίου οίνου ή/και αρωματισμένων 
οίνων, η οποία είναι νομίμως εγκατεστημένη σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει αίτηση−δήλωση 
στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, για την έκδοση ειδικής άδειας 
λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνων ή/και αρωματισμένων 
οίνων.

Στην αίτηση−δήλωση πρέπει να αναφέρονται:
α) τα στοιχεία του εμφιαλωτηρίου (επωνυμία, δ/νση, 

Α.Φ.Μ. κλπ), 
β) ο υπεύθυνος του εμφιαλωτηρίου,
γ) ο εξοπλισμός με τον οποίο είναι εφοδιασμένο το 

εμφιαλωτήριο.
Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι η 

μονάδα είναι νομίμως εγκατεστημένη σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

2. α) Ο προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. 
που έχει λάβει την ανωτέρω αίτηση, ορίζει αρμόδιο 
υπάλληλο της Υπηρεσίας για τη διενέργεια αυτοψίας 
στο εν λόγω εμφιαλωτήριο με σκοπό την επαλήθευση 
της υποβληθείσας αίτησης − δήλωσης και τη διαπίστωση 
της εκπλήρωσης των όρων της παρούσας απόφασης.

β) Ο εντεταλμένος για την αυτοψία αρμόδιος υπάλ−
ληλος της Χημικής Υπηρεσίας μεταβαίνει στο εμφια−
λωτήριο και διενεργεί επιθεώρηση σχετική με τις απαι−
τήσεις της παρούσας απόφασης και συντάσσει έκθεση 
την οποία υποβάλλει στον προϊστάμενο της Χημικής 
Υπηρεσίας.

 γ) Αν από την ανωτέρω έκθεση προκύπτει ότι η μο−
νάδα πληροί του όρους της παρούσας απόφασης, τότε 
ο προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας χορηγεί την 
ειδική άδεια λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνων. 

3. Η ειδική άδεια, η οποία δεν υποκαθιστά άδειες άλ−
λων αρχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, κοι−
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νοποιείται στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκ. Ποτών, Οίνου 
& Ζύθου του Γ.Χ.Κ.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εμφιαλωτής προ−
τίθεται, κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής αδείας, να 
τροποποιήσει ουσιωδώς τον εξοπλισμό ή να επιφέρει 
οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στους χώρους του 
εμφιαλωτηρίου οφείλει να ενημερώσει, εγκαίρως, την 
Χημική Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα 
των όποιων μεταβολών με τους όρους της παρούσας 
απόφασης.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία τροποποιούνται 
ουσιώδη στοιχεία όπως η επωνυμία ή η διεύθυνση του 
εμφιαλωτηρίου τότε η άδεια ανακαλείται, κατόπιν σχε−
τικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 4(γ) του άρθρου 6 της παρούσας από−
φασης, και εκδίδεται νέα άδεια. 

6. Η χορήγηση κωδικού αριθμού στο εμφιαλωτήριο 
οίνων γίνεται από τη Δ/νση Αλκοόλης, Αλκ. Ποτών, Οί−
νου και Ζύθου του Γ.Χ.Κ., κατόπιν σχετικής αίτησης του 
υπευθύνου του εμφιαλωτηρίου.

Άρθρο 6
Έλεγχοι − Κυρώσεις

1. Στο πλαίσιο των τακτικών ή έκτακτων επιθεωρή−
σεων − ελέγχων των εμφιαλωτηρίων οίνων που πραγ−
ματοποιούνται από τις Χημικές Υπηρεσίες, οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι των εν λόγω Υπηρεσιών ελέγχουν τους χώ−
ρους των εμφιαλωτηρίων οίνων (κύριους και βοηθη−
τικούς), τον τρόπο λειτουργίας αυτών, τον εξοπλισμό 
και τους περιέκτες που χρησιμοποιούνται και γενικά 
προβαίνουν σε κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα για 
τη διαπίστωση της τήρησης και εφαρμογής αυτής της 
απόφασης και γενικότερα της ισχύουσας αμπελοοινικής 
νομοθεσίας. Κατά τον έλεγχο συμπληρώνεται έντυπο 
ελέγχου εμφιαλωτηρίων οίνων. Επίσης, κατά τους ανω−
τέρω ελέγχους, είναι δυνατόν, αν κρίνεται σκόπιμο, να 
διενεργείται δειγματοληψία αμπελοοινικών προϊόντων 
με σκοπό την εργαστηριακή εξέτασή τους.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται, από 
τη Χημική Υπηρεσία, αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση, γίνεται 
η σχετική έγγραφη σύσταση−υπόδειξη στον υπεύθυνο 
του εμφιαλωτηρίου για άμεση συμμόρφωση, ενώ σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης ακολουθείται η διαδικασία 
των κυρώσεων των επομένων παραγράφων.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται η 
λειτουργία εμφιαλωτηρίου οίνων χωρίς αυτό να διαθέτει 
την προβλεπόμενη ειδική άδεια ή κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή, τότε εφαρμό−
ζεται, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, η διαδικασία 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
[ν. 396/1976 (ΦΕΚ 198/Α), ν. 427/1976 (ΦΕΚ 230/Α)]. 

4. Ο προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδιας Χημικής 
Υπηρεσίας δύναται να προβεί και στην ανάκληση της 
ειδικής αδείας του εμφιαλωτηρίου οίνου:

α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται 
από τη Χημική Υπηρεσία παραβάσεις των προϋποθέσε−
ων σύμφωνα με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε ή

β) σε περιπτώσεις τέλεσης, κατ’ επανάληψη, σοβαρών 
παραβάσεων της νομοθεσίας και ιδίως στις περιπτώσεις 
χρήσης οποιασδήποτε πρακτικής, κατά την εμφιάλωση, 

που καθιστά τα, διατιθέμενα στην αγορά, αμπελοοινικά 
προϊόντα μη ασφαλή για κατανάλωση ή

γ) στην περίπτωση που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα 
του ενδιαφερομένου. 

Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης άδειας εμφιαλωτηρίου 
οίνων, η εν λόγω απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται 
στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκ. Ποτών, Οίνου και Ζύθου 
του Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 7
Μεταβατικές και καταργούμενες 

διατάξεις, έναρξη ισχύος

1. Τα ήδη λειτουργούντα εμφιαλωτήρια οίνων που 
έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης μπορούν να εξακο−
λουθήσουν να λειτουργούν με την άδεια που κατέχουν 
υπό την προϋπόθεση ότι εντός δώδεκα μηνών μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης θα συμμορφω−
θούν με τις απαιτήσεις των διατάξεων αυτής.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης, η αδειοδότηση, από τις Χημικές Υπηρεσίες, 
και η λειτουργία νέων εμφιαλωτηρίων οίνων γίνεται 
μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. 

3. Οι αποφάσεις Α.Χ.Σ. υπ’ αριθ. 1849/1960 (ΦΕΚ 58/
Β/21.02.1961) και 1554/1966 (ΦΕΚ 645/Β/7.11.1966) καταρ−
γούνται.

 Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Θ. Στριλάκος, Μ. Κοντομήνας, 

Κ. Δημητρίου, Σ. Συνούρη− Βρετάκου, Δ. Τσίπη, Χ. Πα−
παχρήστου, Ι. Πετροχείλου»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

   F
 Αριθμ. Φ. 420/150/81634 Σ. 260 (3)
Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην 

των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής 
τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα 
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 

του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302).

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενι−
αίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

3. Το υπ’ αριθμ. 40/2012 Προεδρικό Διάταγμα «Διάλυση 
της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλη−
ση της νέας Βουλής», (ΦΕΚ Α΄ 90)




