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   Φεκηθέο Υπεξεζίεο Γ.Φ.Κ. 

 

 
 ΘΕΜΑ: «Κνηλνπνίεζε ηνπ π.δ. 51/2016 πεξί νηλνινγηθώλ εξγαζηεξίωλ» 

      

Σαο θνηλνπνηνύκε, γηα ελεκέξωζε, ην πξνεδξηθό δηάηαγκα 51/2016 κε ζέκα: 
«Καθοπιζμόρ ηων πποϋποθέζεων και ηηρ διαδικαζίαρ έναπξηρ λειηοςπγίαρ οινολογικών 
επγαζηηπίων, ηων ςποσπεώζεων και ηων ελέγσων καηά ηη λειηοςπγία αςηών» πνπ 
δεκνζηεύζεθε ζην Φ.Ε.Κ. 82/Α’/09-05-2016. 

Με ην ελ ιόγω π.δ. επέξρνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, όζνλ αθνξά ηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηωλ νηλνινγηθώλ εξγαζηεξίωλ, ώζηε λα είλαη ζε ζπκθωλία κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3919/2011 «Απσή ηηρ επαγγελμαηικήρ ελεςθεπίαρ, καηάπγηζη 
αδικαιολόγηηων πεπιοπιζμών ζηην ππόζβαζη και άζκηζη επαγγελμάηων» (Α’ 32), όπωο 
ηζρύεη. Έηζη, ζύκθωλα κε ην θνηλνπνηνύκελν π.δ. δελ απαηηείηαη, πιένλ, ε ρνξήγεζε 
δηνηθεηηθήο άδεηαο, από ηηο θξαηηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 
ηα νηλνινγηθά εξγαζηήξηα, θαζ’ όηη ηνύην ζπληζηά πεξηνξηζκό ζηελ ειεύζεξε άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ νηλνιόγνπ, ελώ θαηαξγνύληαη θαη δηάθνξεο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί, 
πνπ ίζρπαλ κέρξη ζήκεξα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ νηλνινγηθώλ εξγαζηεξίωλ. 

Πεξαηηέξω, όπωο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ ελ ιόγω π.δ., από ηελ έλαξμε ηζρύνο 
απηνύ (09/05/2016), θαηαξγείηαη ην β.δ. 641/1970 «πεπί ιδπύζεωρ και λειηοςπγίαρ 
οινολογικών επγαζηηπίων» (Α’ 217), κε ην νπνίν είρε θαζνξηζηεί, κεηαμύ άιιωλ, ε 
ζπλαξκνδηόηεηα ηωλ Φεκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γ.Φ.Κ. ζηε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο ηωλ 
νηλνινγηθώλ εξγαζηεξίωλ. 

Με ηελ παξνύζα εγθύθιην, θαηαξγείηαη ε ππ’ αξηζ. 30/077/2797/17-10-2012 εγθύθιηνο 
ηεο Υπεξεζίαο καο κε ζέκα: «Λεηηνπξγία νηλνινγηθώλ εξγαζηεξίωλ». 
 Γηα θάζε πεξαηηέξω ζρεηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε κπνξείηε λα απεπζύλεζζε 
ζηελ Υπεξεζία καο. 

                
                   Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Δηεύζπλζεο 
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Σςνημμ.: Φ.Ε.Κ. 82/Α’/09-05-2016 (4 ζελ.) 
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