Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2020

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση Προσχέδιου Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί
Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων
Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2020.
Κυρία/ε,
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μας ενημέρωσε ότι στα πλαίσια
της Δημόσιας Διαβούλευσης, σχετικά με προσχέδιο Νόμου που ρυθμίζει τα αμπελοοινικά προϊόντα
(οίνους), τα αλκοολούχα ποτά και τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, ζητά γραπτές
απόψεις το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020.
Ο προτεινόμενος Νόμος θα επιφέρει ταυτόχρονα την τροποποίηση του περί Εφαρμογής των
Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου του 2007 (θα διαγραφούν οι
Κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα), καθώς και των περί Συμβουλίου
Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 μέχρι 2014.
Ο προτεινόμενος Νόμος ρυθμίζει κυρίως:
1. Την επιβολή διοικητικών προστίμων στην εθνική νομοθεσία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η
λήψη δικαστικών μέτρων για παραβάσεις που είναι αχρείαστες να οδηγηθούν στα δικαστήρια.
Μέχρι σήμερα, οι εθνικές παραβάσεις, έστω και μικρές, οδηγούνται αναπόφευκτα στα
δικαστήρια με αποτέλεσμα από την μια να προκαλούνται αχρείαστα δικαστικά έξοδα στο
διοικούμενο, αρκετές φορές υψηλότερα από τα πρόστιμα, και από την άλλη να επιφορτίζει
τόσο την αρμόδια αρχή όσο και τα δικαστήρια με αχρείαστο διοικητικό φόρτο.
2. Τον εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας και την πλήρως ευθυγράμμιση της με την
ενωσιακή νομοθεσία, κατά τρόπο που να διορθώνει αναχρονιστικές ή/και ασύμβατες πρόνοιες.
Επισυνάπτεται το προσχέδιο Νόμου. Οι απόψεις να αποστέλλονται είτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση vitioeno@da.moa.gov.cy ή με φαξ στον αριθμό 25306532.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Προϊστάμενο του Κλάδου
Αμπελουργίας-Οινολογίας Δρ. Γεώργιο Νεοφύτου στο 25877010.
Με εκτίμηση,
Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
Για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΪΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
Για
.

σκοπούς

καλύτερης

εφαρμογής

των

πράξεων

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα αμπελοοινικά προϊόντα,
αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα,
Και την πρόσθετη ρύθμιση του πλαισίου αυτού σε εθνικό
επίπεδο,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αμπελοοινικών
Προϊόντων,

Αλκοολούχων

Ποτών

και

Αρωματισμένων

Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2020.
Ερμηνεία.

2-(1) Στον παρόντα Νόμο -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας.
«Γενικό Διευθυντή» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος.
«Διεθνής

Οργανισμός

Αμπέλου

και

Οίνου

(O.I.V.)» σημαίνει τον Οργανισμό που ιδρύθηκε
με τη Συμφωνία για την Ίδρυση του Διεθνούς
Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου της 3ης Απριλίου
2001 στο Παρίσι, η οποία κυρώθηκε από τη
Δημοκρατία με τον περί της Συμφωνίας για την
Ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και
Οίνου (Κυρωτικός) Νόμο του 2002.

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Δικαστήριο·

Έκτο
Παράρτημα.

«ενωσιακή νομοθεσία» σημαίνει τις νομοθετικές
πράξεις που εκδίδονται από τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αυτές εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

«Επιτροπή

Εμπειρογνωμόνων»

σημαίνει

την

επιτροπή που καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο
(2) του άρθρου 7.

«επιχείρηση»
πρόσωπο,

σημαίνει
το

οποίο

φυσικό
ασκεί

ή

νομικό

οποιαδήποτε

δραστηριότητα που συνδέεται με οποιοδήποτε
στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης ή της
εμπορίας

των

αμπελοοινικών

αλκοολούχων

ποτών

αμπελοοινικών

προϊόντων.

δραστηριοποίησης

ή

της

προϊόντων,

αρωματισμένων
Ανάλογα

με

επιχείρησης,

τη
οι

επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε-,
(α)

Οινοπαραγωγούς,

μεταποιητές,

εμφιαλωτές και εμπόρους στον τομέα των
αμπελοοινικών

προϊόντων

αρωματισμένων

ή/και

των

αμπελοοινικών

.

προϊόντων και,

(β)

Παραγωγούς αποστάγματος, παραγωγούς
αλκοολούχων

ποτών,

εμφιαλωτές

και

εμπόρους στον τομέα των αλκοολούχων
ποτών.
«κυβερνητικός αναλυτής» σημαίνει χημικό ή άλλο
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επιστήμονα

ή

λειτουργό,

που

υπηρετεί

ή

εργάζεται σε κυβερνητικό εργαστήριο.
«κυβερνητικό εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή
χημείο του Τμήματος Γεωργίας ή το Χημείο του
Κράτους ή άλλο εργαστήριο ή χημείο, το οποίο
εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή.
«μητρώα επιχειρήσεων» σημαίνει τη διατήρηση,
σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, δεδομένων
και

στοιχείων των επιχειρήσεων,

τα

οποία

καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.
Πρώτο
Παράρτημα

«σχετικό προϊόν» σημαίνει αμπελοοινικό προϊόν,
αλκοολούχο ποτό ή αρωματισμένο αμπελοοινικό
προϊόν, ως ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα,
εκτός

εάν

ορίζεται

διαφορετικά

εντός

του

παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού
Κανονισμών

ή

Διαταγμάτων

ή

Κοινοτικού

Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.
«σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο» σημαίνει
υποστατικό ή άλλο χώρο, που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων
δυνάμει

αυτού

Κανονισμών

ή

Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης

Κοινοτικού
.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Πρώτο
Παράρτημα.
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(2) Οι τεχνικοί ορισμοί αναφέρονται στα πρώτο
Παράρτημα.

Έκτο
Παράρτημα.

(3) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται
στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε
αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις
Κοινοτικές

Αποφάσεις

και

Κοινοτικούς

Κανονισμούς του έκτου Παραρτήματος.
(4) Στον παρόντα Νόμο και σε οποιουσδήποτε
Κανονισμούς

ή

Διατάγματα

που

εκδίδονται

δυνάμει αυτού, περιγραφή ή αναφορά σεΈκτο
Παράρτημα.

(α)

Κοινοτική Απόφαση σημαίνει την Κοινοτική
Απόφαση που περιλαμβάνεται στο έκτο
Παράρτημα η οποία είναι σε ισχύ, ως αυτή
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Έκτο
Παράρτημα.

(β)

Κοινοτικό

Κανονισμό

σημαίνει

τον

Κοινοτικό Κανονισμό που περιλαμβάνεται
στο έκτο Παράρτημα ο οποίος είναι σε
ισχύ, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

(5) Στον παρόντα Νόμο και σε οποιουσδήποτε
Κανονισμούς

ή

Διατάγματα

που

εκδίδονται

δυνάμει αυτού -

Τέταρτο
Παράρτημα.

(α)

τυχόν αναφερόμενη κλίμακα ποινών έχει
την έννοια που της αποδίδεται από το
εδάφιο (2) του άρθρου 10 και το τέταρτο
Παράρτημα·
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Πέμπτο
Παράρτημα.

(β)

τυχόν αναφερόμενη κλίμακα διοικητικών
προστίμων

έχει

την

έννοια

που

της

αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου
10 και το Πέμπτο Παράρτημα.
Πεδίο
εφαρμογής.

Έκτο
Παράρτημα.

3.-(1) Ο παρών νόμος ρυθμίζει λεπτομέρειες για
την

καλύτερη

νομοθεσίας

εφαρμογή

που

της

ενωσιακής

περιλαμβάνεται

στο

έκτο

Παράρτημα, της οποίας η αρμοδιότητα εμπίπτει
στην

αρμόδια

αρχή,

καθώς

και

συναφών

θεμάτων.

Δεύτερο
Παράρτημα .

(2) Τηρουμένων του εδαφίου (1) οι αρμοδιότητες
της αρμόδιας αρχής που απορρέουν και δύναται
να ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και των
εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων για τα
αμπελoοϊνικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά και
τα

αρωματισμένα

αμπελοοινικά

προϊόντα

αναφέρονται στο δεύτερο Παράρτημα.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να ρυθμίζει σε εθνικό
επίπεδο καλλιεργητικές πρακτικές του αμπελώνα
καθώς

επίσης

επισήμανσης

διεργασίες
και

παραγωγής,

παρουσίασης

των

αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών
και αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.

61(I) του 2004
226(I) του 2004
53(I) του 2007
27(Ι) του 2014.

(4)

παρών

Νόμος

εφαρμόζεται

χωρίς

επηρεασμό των διατάξεων των περί Συμβουλίου
Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 έως
2014
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Ο

και, σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων
του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις του πιο
πάνω Νόμου, υπερισχύουν οι διατάξεις του
παρόντος Νόμου.
(5) Αρμόδια αρχή για εφαρμογή του παρόντος
Νόμου είναι το Τμήμα Γεωργίας.
Μητρώα
Επιχειρήσεων

4.-(1) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και διατηρεί
‘Μητρώα Επιχειρήσεων’ για τις Επιχειρήσεις που
εδρεύουν

ή/και

δραστηριοποιούνται

στην

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(2) Στα Μητρώα Επιχειρήσεων δύναται κατά την
κρίση

της

αρμόδιας

αρχής

να

εξαιρούνται

Επιχειρήσεις με πολύ μικρό κύκλο εργασιών ή
πολύ μικρή παραγωγή ή/και Επιχειρήσεις που
ασχολούνται αποκλειστικά με το λιανικό εμπόριο.
(3)

Τα

στοιχεία

περιλαμβάνονται

και

στα

τα

δεδομένα

Μητρώα

που

Επιχειρήσεων

καθορίζονται και αναθεωρούνται από την αρμόδια
αρχή.
Δηλώσεις

.

5.-(1) Για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από

την ενωσιακή νομοθεσία ή τις υποχρεώσεις του
άρθρου 4, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει
σε

μία

ή

Επιχειρήσεων

περισσότερες
την

κατηγορίες

υποχρεωτική

των

υποβολή

δηλώσεων που αφορούν τη συλλογή στοιχείων,
σε σχέση με τη συγκομιδή ή προμήθεια πρώτης
ύλης, επεξεργασία πρώτης ύλης, την παραγωγή
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και τα αποθέματα των αμπελοοινικών προϊόντων,
αλκοολούχων

ποτών

και

αρωματισμένων

αμπελοοινικών προϊόντων.

(2) Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται σε
προκαθορισμένη περίοδο που προβλέπεται από
την ενωσιακή νομοθεσία και στις περιπτώσεις
που δεν προβλέπεται, σε χρονική περίοδο που
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να εξαιρεί την
οποιαδήποτε επιχείρηση από την υποχρέωση
υποβολής μιας ή περισσότερων δηλώσεων όταν
για

την

προκαθορισμένη

μηδενικός συντελεστής για

περίοδο
τη

υπάρχει

συγκεκριμένη

πληροφόρηση.
Προστασία
ονομασίας
προέλευσης
και
γεωγραφικής
ένδειξης

Αίτηση
προστασίας.

6.-(1) Υποβάλλεται αίτηση για προστασία νέας
ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης
αμπελοοινικού προϊόντος, αλκοολούχου ποτού ή
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος η οποία
εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια
αρχή

ως

προς

τις

προϋποθέσεις

που

καθορίζονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία,
συγκροτείται τεχνικός φάκελος και εγκρίνεται από
το Γενικό Διευθυντή.

Ένσταση

(2) Η αίτηση προστασίας δημοσιεύεται στην
επίσημη

εφημερίδα

της

Δημοκρατίας

και

παρέχεται το ελάχιστο χρονικό διάστημα που
προβλέπεται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία,
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και

σε

περίπτωση

που

δεν

προβλέπεται

τουλάχιστον δύο μήνες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της, για τυχόν ενστάσεις από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
έννομο συμφέρον και το οποίο διαμένει στην
Κύπρο

να

προτεινόμενης
δεόντως

υποβάλει

ένσταση

προστασίας,

αιτιολογημένη

δήλωση

κατά

της

καταθέτοντας
στο

Γενικό

Διευθυντή.
(3) Ο Γενικός Διευθυντής εξετάζει την ένσταση
εντός χρονικού διαστήματος όχι περισσοτέρου
από δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής
της ένστασης και την οποία είτε απορρίπτει ή
εγκρίνει για να διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να
ορίσει ad-hoc Επιτροπή για να του παρέχει
οποιαδήποτε εισήγηση ή συμβουλή.
Τέλος αίτησης.

(4) Δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή με
έκδοση Διατάγματος καθορίζει τέλος για το
κόστος εξέτασης των αιτήσεων προστασίας,
καθώς και για την εξέταση των ενστάσεων.

Καθορισμός
διαδικασιών
επαλήθευσης.

7.-(1) Η αρμόδια αρχή ορίζει τις απαιτούμενες
διαδικασίες επαλήθευσης της συμμόρφωσης των
αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών
ή αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων που
φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική
ένδειξη ως προς τις προδιαγραφές του τεχνικού
φακέλου.

Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων.
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(2) Δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή

δύναται να συστήνει την κατάρτιση Επιτροπής ή
Επιτροπών

Εμπειρογνωμόνων

επαλήθευση

της

για

συμμόρφωσης

προδιαγραφών

του

την
των

οργανοληπτικού

χαρακτηρισμού των αμπελοοινικών προϊόντων
που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ονομασία
προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.
(3) Οι Επιτροπές αυτές καταρτίζονται με απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου και οι οποίες έχουν
ως αρμοδιότητα να:
(α)

Προβαίνουν σε οργανοληπτική εξέταση
των

αμπελοοινικών

αλκοολούχων

προϊόντων,

ποτών

αρωματισμένων

και

των
των

αμπελοοινικών

προϊόντων.
(β)

Εισηγούνται

στην

αρμόδια

αρχή

την

απόκτηση ή τη διατήρηση της ονομασίας
προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης,
δεδομένου

ότι

πληρούνται

οι

προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις του
τεχνικού φακέλου.
(4) Ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών έχει ως
ακολούθως:
(α)

Ένας εκ των μελών ενεργεί ως Πρόεδρος
και έχει συντονιστικό ρόλο.

(β)

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία.
Το κάθε μέλος έχει ίση ψήφο και σε
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περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει
νικώσα ψήφο.
(γ)

Σε

κάθε

συνεδρίαση

διατηρούνται

πρακτικά.
(δ)

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται όταν
έχει απαρτία των μελών της.

(5) Αποφάσεις της Επιτροπής για προϊόντα που
κρίνει

ότι

δεν

πληρούν

τις

προδιαγραφές

προϊόντος της ονομασίας προέλευσης ή της
γεωγραφικής ένδειξης, δύναται κατά την κρίση της
αρμόδια αρχής να τα επαναφέρει στην ίδια
Επιτροπή ή να τα παραπέμψει σε άλλη Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων.

(6) Την οριστική απόφαση για την απόκτηση ή τη
διατήρηση της ονομασίας προέλευσης ή της
γεωγραφικής ένδειξης έχει η αρμόδια αρχή,

(7) Η αρμόδια αρχή καταβάλλει στα μέλη τέτοιων
Επιτροπών αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο
μετά από έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τέλη
επαλήθευσης.

(8) H αρμόδια αρχή με έκδοση Διατάγματος
δύναται να καθορίζει τέλος για το κόστος της
επαλήθευσης της συμμόρφωσης των προϊόντων
που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική
ένδειξη προς τις προδιαγραφές του τεχνικού
φακέλου.

Το

κόστος

αυτό

επιβαρύνει

τις

επιχειρήσεις που υπόκεινται στους ελέγχους
10

αυτούς.
Ορισμός και
ανάκληση
ορισμού φορέων
ελέγχου.

(9)

Η

Αρμόδια

Αρχή

δύναται

με

έκδοση

Κανονισμού:

(α)

να

ορίζει

φορείς

ελέγχου

για

την

συμμόρφωσης

των

επαλήθευση

της

ονομασιών

προέλευσης

και

των

γεωγραφικών ενδείξεων άλλους από την
αρμόδια αρχή.
(β)

να ανακαλεί τον ορισμό του φορέα
ελέγχου.

Εξουσίες
Επιθεώρησης

Έκτο
Παράρτημα.

8.-(1) Οι εξουσίες, οι οποίες χορηγούνται από το
παρόν άρθρο,

ασκούνται

από

οποιοδήποτε

πρόσωπο το οποίο η αρμόδια αρχή ορίζει ως
επιθεωρητή σε σχέση με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου και της ενωσιακής νομοθεσίας
που περιλαμβάνεται στο έκτο Παράρτημα.

(2) Με σκοπό τη διακρίβωση της εκπλήρωσης
οποιασδήποτε υποχρέωσης, η οποία απορρέει
από τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενους δυνάμει
αυτού

Κανονισμούς

ή

Διατάγματα,

κάθε

επιθεωρητής έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο
και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις
(α)

να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και
διενεργεί

έλεγχο

σε

οποιοδήποτε

υποστατικό ή άλλο χώρο, που έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό
υποστατικό ή άλλος χώρος ή στο οποίο
11

έχει

εύλογη

αιτία

να

πιστεύει

ότι

προσφέρεται ή παρασκευάζεται προς
διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς
διάθεση στην αγορά, διατίθεται στην
αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό,
βιοτεχνικό

ή

επαγγελματικό

σκοπό

χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν και –

(i)

να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε
συσκευασία για την οποία έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει
σχετικό

προϊόν,

να

εξετάζει

οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό
προϊόν

ή

προσφορά

σχετίζεται
ή

με

παροχή

την

σχετικής

υπηρεσίας,

(ii)

να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο
τίμημα, δείγμα από οτιδήποτε για το
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται
με

την

προσφορά

ή

παροχή

σχετικής υπηρεσίας,

(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο
έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
χρησιμοποιείται
χρησιμοποιηθεί

ή

μπορεί
κατά

να
την

προαναφερόμενη παρασκευή προς
διάθεση στην αγορά, αποθήκευση
προς διάθεση στην αγορά, διάθεση
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στην αγορά ή χρήση, και
(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό
υποστατικό ή άλλο χώρο, καθώς και
οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό
μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το
σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή
το σχετικό προϊόν·
(β)

να

ανακόπτει,

ερευνά

εισέρχεται,

και

διενεργεί

επιθεωρεί,
έλεγχο

σε

οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς,
θάλασσας ή αέρα, το οποίο έχει εύλογη
αιτία

να

πιστεύει

ότι

είναι

σχετικό

μεταφορικό μέσο ή στο οποίο έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι προσφέρεται ή
παρασκευάζεται

προς

διάθεση

στην

αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην
αγορά, μεταφέρεται προς διάθεση στην
αγορά ή διατίθεται στην αγορά ή για
εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς
χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν, και -

(i)

να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε
συσκευασία για την οποία έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει
σχετικό

προϊόν,

να

εξετάζει

οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό
προϊόν

ή

προσφορά
υπηρεσίας,
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σχετίζεται
ή

παροχή

με

την

σχετικής

(ii)

να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο
τίμημα, δείγμα από οτιδήποτε για το
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται
με

την

προσφορά

ή

παροχή

σχετικής υπηρεσίας,
(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο
έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
χρησιμοποιείται

ή

μπορεί

χρησιμοποιηθεί

να

κατά

την

προαναφερόμενη παρασκευή προς
διάθεση στην αγορά, αποθήκευση
προς

διάθεση

μεταφορά
αγορά,

στην

προς

διάθεση

αγορά,

διάθεση
στην

στην

αγορά

ή

χρήση, και
(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό
μεταφορικό

μέσο,

καθώς

και

οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό
μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το
σχετικό

μεταφορικό

μέσο

ή

το

σχετικό προϊόν·
(γ)

να

εξετάζει

οποιαδήποτε

στοιχεία,

καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή
ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και
οποιαδήποτε βιβλία, έντυπα και έγγραφα,
τα

οποία

βρίσκονται

σε

σχετικό

υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε σχετικό
μεταφορικό μέσο, για τα οποία έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν

14

πληροφορία ή καταχώρηση αναφορικά με
σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή με
σχετικό μεταφορικό μέσο ή με σχετικό
προϊόν, να τα αντιγράφει ή/και φωτοτυπεί,
ή/και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες
και αποσπάσματα τους, νοουμένου, όσον
αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσματα
αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για
αποδεικτικούς

σκοπούς

σε

ποινική

διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε
παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης
με τον παρόντα Νόμου ή με εκδιδόμενους
δυνάμει

αυτού

Κανονισμούς

ή

Διατάγματα.
(δ)

να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο
κρίνει αναγκαίο, οτιδήποτε για το οποίο
έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι
σχετικό

μεταφορικό

μέσο

ή

σχετικό

προϊόν, αναφορικά με το οποίο έχει
εύλογη

αιτία

παραβιασθεί

να
ή

ότι

πιστεύει
δεν

ότι
έχει

έχει
τύχει

συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει
αυτού Κανονισμών ή Διατάγματα, και να
διατάζει να παραμείνει ή μεταφερθεί το
σχετικό μεταφορικό μέσο ή το σχετικό
προϊόν

σε

οποιοδήποτε

μέρος

θα

υποδείξει·
(ε)

με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), να
καταστρέφει
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οποιοδήποτε

σχετικό

προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος το
οποίο

Κυβερνητικός

Αναλυτής

πιστοποίησε, σύμφωνα με το εδάφιο (3)
του

άρθρου 9,

απαιτήσεις

του

ότι δεν πληροί
παρόντος

Νόμου

τις
ή

εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών
ή Διαταγμάτων·
(στ)

να εισέρχεται σε σχετικό υποστατικό ή
άλλο χώρο και σε σχετικό μεταφορικό
μέσο

(i)

συνοδευόμενος από οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο, του οποίου την
παρουσία

κρίνει

αναγκαία

για

οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο
ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος
άρθρου· και

(ii)

φέροντας μαζί του οποιοδήποτε
εξοπλισμό

ή

υλικά,

που

κρίνει

αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό
για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει
του παρόντος άρθρου.

(3)

Ανεξάρτητα

από

το

εδάφιο

(2),

δεν

επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε
κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία
χορηγεί το εδάφιο (2), εκτός κατόπιν δεόντως
αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος.
(4) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε
σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού
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μεταφορικού

μέσου

και

ο

κάτοχος

ή

ο

προσφέρων σχετικό προϊόν και οποιοδήποτε
πρόσωπο απασχολείται σε σχετικό υποστατικό ή
άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο, στο οποίο
εισέρχεται επιθεωρητής δυνάμει του εδαφίου (2),
έχουν

έκαστος

παρέχουν

εξ

στον

αυτών

υποχρέωση

επιθεωρητή

να

οποιαδήποτε

πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την
οποία ο επιθεωρητής εύλογα απαιτεί, ο δε
επιθεωρητής έχει εξουσία να απαιτεί και να
λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και
διευκόλυνση.
(5) Κάθε επιθεωρητής έχει υποχρέωση να
επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την
άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του
χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το
πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, το οποίο η
αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να του παράσχει.
(6)(α) Σε περίπτωση που επιθεωρητής έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει, βάσει της άσκησης των
εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ότι Έκτο
Παράρτημα

(i)

παραβιάζεται

ή

δεν

τυγχάνει

συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει
αυτού Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή της
ενωσιακής
περιλαμβάνεται

νομοθεσίας
στο

έκτο

που
παράρτημα,

αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο
χώρο, σχετικό μεταφορικό μέσο, σχετικό
προϊόν, ή
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(ii)

υφίστανται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο
χώρο

ή

σχετικό

μεταφορικό

μέσο

ή

αναφορικά με σχετικό προϊόν ελλείψεις,
παραλείψεις ή συνθήκες, οι οποίες δυνατό
είτε να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία ή την υγεία των ζώων ή το
περιβάλλον ή κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία
είτε να προκαλέσουν σοβαρή απώλεια
χρήσης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας,
Γραπτή οδηγία.

έχει εξουσία, με έκδοση και κοινοποίηση γραπτής
οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του
σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού
μεταφορικού μέσου, ή τον κάτοχο ή προσφέροντα
σχετικό προϊόν -

(αα)

να

ζητεί,

κατά

περίπτωση,

τον

τερματισμό της προαναφερόμενης
παράβασης ή μη συμμόρφωσης ή
την άρση των προαναφερομένων
ελλείψεων,

παραλείψεων

ή

συνθηκών και να καθορίζει το χρόνο
εντός

του

οποίου

ο

προαναφερόμενος τερματισμός ή η
άρση πρέπει, κατά την κρίση του, να
επέλθει.

(αβ)

να απαγορεύει, κατά περίπτωση, τη
λειτουργία ή χρήση του σχετικού
υποστατικού ή άλλου χώρου, την
παρασκευή,
σχετικού
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εμπορία

μεταφορικού

ή

χρήση

μέσου

ή

σχετικού

προϊόντος

προσφορά

ή

και

παροχή

την

σχετικής

υπηρεσίας, για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, για
σκοπούς άρσης των λόγων για τους
οποίους επιβάλλεται η απαγόρευση.
(β) Κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία να παρατείνει
την περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, η
οποία εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α), διά
έκδοσης και κοινοποίησης, μια ή περισσότερες
φορές, παρόμοιας γραπτής οδηγίας προς τον
κάτοχο ή τον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού
ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου ή
τον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν, αν
ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία
για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους
επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος απαγόρευσης.
(γ) Κάθε επιθεωρητής ο οποίος εκδίδει γραπτή
οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β) –

(i)

καθορίζει σε αυτήν τους λόγους
έκδοσής της και την περίοδο ισχύος
της

τυχόν

επιβληθείσας

απαγόρευσης, και

(ii)

αναφέρει σε αυτήν το δικαίωμα
ιεραρχικής

προσφυγής

προθεσμία

άσκησης

και

την

αυτού,

σύμφωνα με το άρθρο 14.
(δ) Ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του σχετικού
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υποστατικού

ή

άλλου

χώρου

ή

σχετικού

μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος ή προσφέρων
σχετικό προϊόν, στον οποίο έχει κοινοποιηθεί
γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή
(β), έχει υποχρέωση, κατά το χρόνο ο οποίος
καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να προβεί σε
όλες

τις

ενδεδειγμένες

τερματισμό

της

σχετικής

ενέργειες

για

παράβασης

ή

τον
μη

συμμόρφωσης ή, κατά περίπτωση, για άρση των
λόγων για τους οποίους τυχόν επιβλήθηκε
απαγόρευση.
(ε) Σε περίπτωση που επιθεωρητής ικανοποιηθεί
ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε
γραπτή οδηγία, ανακαλεί την οδηγία αυτή και
κοινοποιεί το συντομότερο δυνατό αυτή του την
απόφαση στον κάτοχο ή στον υπεύθυνο του
σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού
μεταφορικού

μέσου

ή

στον

κάτοχο

ή

προσφέροντα σχετικό προϊόν.
(στ)

Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή έχει

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο διενεργεί
πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση
γραπτής οδηγίας η οποία εκδόθηκε δυνάμει της
παραγράφου

(α)

ή

παραγράφου

(β)

από

επιθεωρητή τον οποίο όρισε, έχει εξουσία να
επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο
που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ για κάθε ημέρα
συνέχισης

τέτοιας

πράξης

ή

παράλειψης,

ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτής της πράξης ή
παράλειψης και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει
ποινική ευθύνη δυνάμει του παρόντος Νόμου ή
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άλλης νομοθεσίας. Τα εδάφια (3) μέχρι και (7) του
άρθρου 13 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν σε
επιβολή διοικητικού προστίμου από την αρμόδια
αρχή

για

παράβαση

γραπτής

οδηγίας

εκδιδόμενης δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β).
(7) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος
άρθρου, επιθεωρητής (α)

παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, ή

(β)

παίρνει

αντίγραφο,

φωτοτυπία

ή

απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων, εντύπων
ή εγγράφων, ή
(γ)

κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό μεταφορικό
μέσο ή σχετικό προϊόν, ή

(δ)

αποφασίζει

να

καταστρέψει

σχετικό

προϊόν,
πληροφορεί σχετικά κάθε πρόσωπο του οποίου
το

συμφέρον

επηρεάζεται

από

τη

σχετική

προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση, στις δε
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
(γ) και (δ), ο επιθεωρητής επιπλέον πληροφορεί
τέτοιο πρόσωπο γραπτώς για τους λόγους στους
οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση
και -

(i)

περί

του

δικαιώματος

αυτού

του

προσώπου να προσβάλει την πράξη ή
απόφαση με προσφυγή στην αρμόδια
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αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 14· και

(ii)

περί της προθεσμίας εντός της οποίας
δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο
δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο άρθρο
14.

(8) Επιθεωρητής δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν
δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) -

(α)

σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η
προθεσμία για προσφυγή στην αρμόδια
αρχή, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 14·
και

(β)

σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή
στην αρμόδια αρχή, μέχρις ότου η αρμόδια
αρχή με απόφασή της επικυρώσει την
απόφαση του επιθεωρητή και κοινοποιήσει
γραπτώς

την

απόφασή

της

επί

της

προσφυγής στον προσφεύγοντα.
(9)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού
προϊόντος δυνάμει της παραγράφου (ε) του
εδαφίου (2) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού
προϊόντος,

ο

οποίος

έχει

υποχρέωση

να

καταβάλει στην αρμόδια αρχή αυτό το αντίτιμο.
(β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού
προϊόντος αρνείται ή παραλείπει να καταβάλει
στην

αρμόδια

αρχή

το

αντίτιμο

για

την

καταστροφή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με
την παράγραφο (α), η αρμόδια αρχή έχει εξουσία
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να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη
του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους
οφειλόμενου στη Δημοκρατία.
(10) Κάθε επιθεωρητής ενεργεί κατά την άσκηση
των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του
βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις τυχόν
οδηγίες της αρμόδιας αρχής.
(11) Πρόσωπο που εν γνώσει του (α)

αποκρύπτει,

καταστρέφει

ή

παραποιεί

πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή
έγγραφο, ή παρέχει σε επιθεωρητή ψευδή,
ελλιπή,

ανακριβή

ή

παραπλανητική

πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή
έγγραφο, ή αρνείται να προσκομίσει σε
επιθεωρητή πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο,
έντυπο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία,
στοιχεία,

βιβλίο,

έντυπο

ή

έγγραφο

επιθεωρητής απαιτεί κατά την άσκηση των
εξουσιών που του χορηγεί το παρόν
άρθρο, ή
(β)

μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με
οποιοδήποτε

τρόπο,

χωρίς

την

εξουσιοδότηση επιθεωρητή, οποιοδήποτε
σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν,
το οποίο επιθεωρητής κατακράτησε ή
δέσμευσε δυνάμει της παραγράφου (δ) του
εδαφίου (2),
είναι
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ένοχο

ποινικού

αδικήματος

και,

σε

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα
χιλιάδες ευρώ ή αμφότερες ποινές.
(12) Πρόσωπο το οποίο διενεργεί πράξη ή τελεί
σε παράλειψη, κατά παράβαση γραπτής οδηγίας
εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (6) είναι ένοχο
ποινικού

αδικήματος

και,

σε

περίπτωση

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ
ή αμφότερες ποινές.
(13) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο
με την ενωσιακή νομοθεσία.
Δειγματοληψίες και
δοκιμή
σχετικών
προϊόντων

9-.(1) Σε περίπτωση που επιθεωρητής παίρνει
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δείγμα
σχετικού προϊόντος, με σκοπό να υποβάλει το εν
λόγω δείγμα σε δοκιμή, ενεργεί σύμφωνα με
εκείνη από τις ακόλουθες παραγράφους (α) και
(β), την οποία κρίνει ως περισσότερο αρμόζουσα
κατά περίπτωση:

(α)

διαιρεί

επιτόπου,

προσώπου

που

στην

παρουσία

αναφέρεται

στην

υποπαράγραφο (i), το δείγμα σε τρία μέρη,
σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε
μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του
το επιτρέπει, και -
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(i)

δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που
κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο
δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του
σχετικού προϊόντος, από το οποίο
λήφθηκε

το

δείγμα

ή

στον

αντιπρόσωπο ή σε εργοδοτούμενο
του εν λόγω προσώπου, και

(ii)

κρατά ένα μέρος για την τυχόν
υποβολή

του

σε

Κυβερνητικό

Αναλυτή για δοκιμή, και

(iii)

κρατά ένα

μέρος για μελλοντική

σύγκριση·
(β)

αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία
δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού,
σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε
δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του
το επιτρέπει, και χειρίζεται τα δείγματα ως
να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α).

Έκτο
Παράρτημα.

(2) Σε περίπτωση που επιθεωρητής παίρνει
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δείγμα
σχετικού προϊόντος, έχει εξουσία να υποβάλει το
αναφερόμενο στο εδάφιο (1) δείγμα ή μέρος
δείγματος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή,
για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει παραβιασθεί ή
δεν

έχει

τύχει

συμμόρφωσης

οποιαδήποτε

διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων
δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή της
ενωσιακής νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στο
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έκτο Παράρτημα, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα
ή μέρος αυτού ή το σχετικό προϊόν από το οποίο
λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου ότι πρώτα θα
ενημερώσει

σχετικά

οποιοδήποτε

από

τα

πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο
(i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(3)(α) Ο Κυβερνητικός Αναλυτής ή πρόσωπο που
ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή
του, το συντομότερο δυνατό, διενεργεί δοκιμή
οποιοδήποτε δείγμα, που υποβάλλεται στον
Κυβερνητικό Αναλυτή δυνάμει του εδαφίου (2),
σύμφωνα

με

τις

τυχόν

προδιαγραφές

της

ενωσιακής νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τέτοια
δοκιμή.

(β) Σε περίπτωση
παραγράφου

(α)

διενεργηθείσας βάσει της
δοκιμής

επί

δείγματος

ο

Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή
παραδίδει στον επιθεωρητή που του υπέβαλε το
δείγμα, πιστοποιητικό, το οποίο καταδεικνύει το
αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου και
του εδαφίου (5), ο όρος «δείγμα» περιλαμβάνει
και μέρος δείγματος.
(4) Κάθε πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου
λειτουργεί Κυβερνητικό Εργαστήριο, λαμβάνει τα
δέοντα

μέτρα

για

τη

συμμόρφωση

κάθε

Κυβερνητικού Αναλυτή και κάθε προσώπου που
ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη
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Κυβερνητικού Αναλυτή με την υποχρέωση που
επιβάλλει το εδάφιο (3).
(5) Σε περίπτωση που επιθεωρητής υπέβαλε
δυνάμει

του

εδαφίου

(2)

δείγμα

σχετικού

προϊόντος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή,
πρόσωπο το οποίο κατέχει ή κατά οποιοδήποτε
τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του
σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το
δείγμα,

ή

ο

αντιπρόσωπος

του

εν

λόγω

προσώπου, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει
από

την

αρμόδια

αρχή

αντίγραφο

του

πιστοποιητικού ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο
της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο
Κυβερνητικός Αναλυτής και που καταδεικνύει το
αποτέλεσμα της δοκιμής:
Νοείται

ότι

ο

αιτητής

δικαιούται

να

λάβει

αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού
Αναλυτή μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που
του την παραδίδει το τυχόν σχετικό τέλος, το
οποίο ισχύει στο Κυβερνητικό Εργαστήριο στο
οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή
εργάζεται, αναφορικά με την εκπόνηση τέτοιας
εργαστηριακής έκθεσης.
Ποινικά
αδικήματα
και συναφείς
εξουσίες
Δικαστηρίου.

Έκτο
Παράρτημα

10-.(1) Πρόσωπο που διενεργεί πράξη ή τελεί σε
παράλειψη,

κατά

παράβαση

διάταξης

του

παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού
Κανονισμού ή Διατάγματος ή της Ενωσιακής
νομοθεσίας
Παράρτημα-
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που

περιλαμβάνεται

στο

έκτο

Τρίτο
Παράρτημα.

(α) η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του
τρίτου Παραρτήματος, και
(β) αναφορικά

με

την

οποία

καθορίζεται

αντίστοιχη κλίμακα ποινών στη Δεύτερη
Στήλη του ίδιου Παραρτήματος,
είναι

ένοχο

περίπτωση

ποινικού
καταδίκης

αδικήματος
του,

και,

σε

υπόκειται

σε

οποιαδήποτε από τις ποινές οι οποίες εμπίπτουν
σε τέτοια κλίμακα ποινών, με την επιφύλαξη
τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης
Δεύτερης Στήλης.
Τέταρτο
Παράρτημα.

(2) Έκαστη κλίμακα ποινών η οποία αναφέρεται
στην Πρώτη Στήλη του Τέταρτου Παραρτήματος
περιλαμβάνει
αντίστοιχα

τις

στην

ποινές
Δεύτερη

που

καθορίζονται

Στήλη

του

ίδιου

Παραρτήματος.

(3) Σε περίπτωση που άλλη νομική διάταξη δεν
προβλέπει διαφορετικά, πρόσωπο που εν γνώσει
του παρέχει πληροφορίες ή υποβάλλει αίτηση -

(α) στην αρμόδια αρχή ή σε αρχή της
Δημοκρατίας,

δυνάμει

διάταξης

του

παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει
αυτού Κανονισμού ή Διατάγματος, και
.

(β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ελλιπείς,
ανακριβείς ή παραπλανητικές ή, κατά
περίπτωση,
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η

αίτηση

περιέχει

πληροφορίες ή στοιχεία που είναι ψευδή,
ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά,
είναι

ένοχο

ποινικού

αδικήματος

και,

σε

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή σε αμφότερες τις
ποινές.

(4) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή
παρακωλύει

αρμόδια

Κυβερνητικό

Αναλυτή

αρχή,
ή

επιθεωρητή,

οποιοδήποτε

άλλο

πρόσωπο, κατά την άσκηση των εξουσιών ή την
εκτέλεση
παρόντος

των

καθηκόντων

Νόμου

ή

του

των

βάσει

δυνάμει

του
αυτού

εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων που με
οποιοδήποτε
υπόσχεση

φιλοδώρημα,
ή

άλλο

κίνητρο

δωροδοκία,
εμποδίζει

ή

αποπειράται να εμποδίσει οποιοδήποτε τέτοιο
πρόσωπο από τη δέουσα άσκηση των εξουσιών
ή την εκτέλεση των καθηκόντων του, βάσει του
παρόντος

Νόμου

ή

των

δυνάμει

αυτού

εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, είναι
ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε

χιλιάδες

ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές.

(5) Δικαστήριο που εκδικάζει ποινικό αδίκημα που
προβλέπεται στον παρόντα Νόμο έχει εξουσία να
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εκδίδει οποιοδήποτε ενδιάμεσο ή τελικό διάταγμα,
απαγορευτικό ή αποτρεπτικό ή προστακτικό ή
ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό ή την
αναστολή ή τη μη επανάληψη της πράξης ή της
παράλειψης, η οποία συνιστά το ποινικό αδίκημα.

Ποινική
ευθύνη.

11.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του
άρθρου 13, η ποινική δίωξη για οποιοδήποτε
ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα
Νόμο δύναται να προωθηθεί ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι, σε σχέση με την πράξη ή

την

παράλειψη

έχει

επιβληθεί,

που

συνιστά

δυνάμει

το

αδίκημα,

άλλης

νομοθεσίας,

οποιαδήποτε άλλη κύρωση διοικητικής φύσης,
περιλαμβανομένου

οποιουδήποτε

διοικητικού

προστίμου.

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, η ποινή που
επιβάλλεται από το Δικαστήριο για ποινικό
αδίκημα που δημιουργείται βάσει του παρόντος
Νόμου είναι επιπρόσθετη προς οποιαδήποτε
τέτοια διοικητική κύρωση ή πρόστιμο.

(2) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό
αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο,
από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που
ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και
αποδεικνύεται είτε ότι έχει διαπραχθεί με τη
συγκατάθεση ή συνενοχή ή έγκριση είτε ότι έχει
διευκολυνθεί

από

την

επιδειχθείσα

αμέλεια

φυσικού προσώπου το οποίο, κατά το χρόνο
διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση
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συμβούλου,
παρόμοια

διευθυντή,
θέση

στο

γραμματέα
νομικό

ή

άλλη

πρόσωπο

ή

εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν
λόγω φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου
ποινικού

αδικήματος

καταδίκης

του,

και,

υπόκειται

σε
στην

περίπτωση
ποινή

που

προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.
Τεκμήρια

12-(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του
παρόντος Νόμου (α)

απόδειξη ότι σχετικό προϊόν βρισκόταν σε
υποστατικό

ή

άλλο

χώρο,

ο

οποίος

χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς
διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς
διάθεση στην αγορά ή διάθεση στην αγορά
σχετικού προϊόντος αποτελεί εκ πρώτης
όψεως

μαρτυρία

ότι

προοριζόταν

για

διάθεση στην αγορά·
(β)

απόδειξη

ότι

ουσία,

η

οποία

χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή
σχετικού

προϊόντος,

υποστατικό

ή

άλλο

βρισκόταν
χώρο,

ο

σε

οποίος

χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς
διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος,
αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι
προοριζόταν

να

χρησιμοποιηθεί

στην

παρασκευή σχετικού προϊόντος·
(γ)

απόδειξη ότι σχετικό προϊόν δεν πληροί
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου
ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών
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ή ενωσιακής νομοθεσίας, και είναι μέρος
μιας παρτίδας ή αποστολής σχετικών
προϊόντων της ίδιας περιγραφής ή τάξης,
αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι
όλα τα σχετικά προϊόντα σε εκείνη την
παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τη
συγκεκριμένη διάταξη.
(2) Κάθε επιθεωρητής ασκεί τις εξουσίες που
παρέχονται σε αυτόν δυνάμει του άρθρου 8 βάσει
των τεκμηρίων τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο
(1).

Επιβολή
διοικητικού
προστίμου.

Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή

13-(1)

διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί
σε παράλειψη, κατά παράβαση διάταξης του
παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενου δυνάμει αυτού
Κανονισμού ή Διατάγματος η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην
Τρίτο
Παράρτημα.

Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος,
και

αναφορικά

με

την

οποία

καθορίζεται

αντίστοιχα κλίμακα διοικητικών προστίμων
στην Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος,
και για την οποία δεν έχει επιβληθεί ποινή ή δεν
έχει αρχίσει διαδικασία ποινικής δίωξης δυνάμει
του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να επιβάλλει
σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, το οποίο
εμπίπτει
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σε

τέτοια

κλίμακα

διοικητικών

προστίμων, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει
ποινική ευθύνη δυνάμει άλλης νομοθεσίας:
Νοείται ότι, ενόσω εκκρεμεί διαδικασία ποινικής
δίωξης προσώπου ή διερευνάται το ενδεχόμενο
έναρξής της για πράξη ή παράλειψη που συνιστά
ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε
δύναται

να

αρχίσει

διαδικασία

επιβολής

διοικητικής κύρωσης ή επιβολής διοικητικού
προστίμου για την ίδια πράξη ή παράλειψη
δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η
Πέμπτο
Παράρτημα.

οποία

αναφέρεται

Πέμπτου
οποιοδήποτε

στην

Πρώτη

Παραρτήματος
διοικητικό

Στήλη

του

περιλαμβάνει
πρόστιμο

που

καθορίζεται αντίστοιχα στην Δεύτερη Στήλη του
ίδιου Παραρτήματος.
(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει
του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή ειδοποιεί το
επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να
επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς
το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται
να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε
αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός
προθεσμίας

δεκαπέντε

ημερών

από

την

ημερομηνία ειδοποίησης.
(4) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο
δυνάμει του εδαφίου
απόφασή της
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(1), με αιτιολογημένη

(α) η οποία καθορίζει την παράβαση της
σχετικής διάταξης του παρόντος Νόμου·
(β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο
πρόσωπο περί του δικαιώματός του να
προσβάλει την απόφαση με προσφυγή
στον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το
εδάφιο (6) και περί της προθεσμίας εντός
της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω
δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο εδάφιο
(6)· και
(γ) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο
πρόσωπο.
(5) Ο Γενικός Διευθυντής έχει εξουσία να
καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς την
αρμόδια αρχή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά
περίπτωση
προστίμου,

επιβαλλόμενου
χωρίς

τούτο

να

διοικητικού
περιορίζει

τη

διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, την
οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του
Γενικού Διευθυντή, να αποφασίζει ελεύθερα περί
του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα
κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.
(6) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό
πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται,
εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης
περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να
προσβάλει

την

απόφαση

με

γραπτή

και

αιτιολογημένη προσφυγή στον Γενικό Διευθυντή.
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Ο Γενικός Διευθυντής έχει εξουσία να αναθέτει σε
έναν

ή

περισσότερους

λειτουργούς,

που

υπηρετούν στο Υπουργείο ή σε Υπηρεσία του
οποίου προΐσταται ή στα Τμήματα που υπάγονται
σε αυτό ή αυτήν, την εξέταση θεμάτων που
αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να
απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το
πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση
της απόφασής του επί της προσφυγής. Ο Γενικός
Διευθυντής εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος
κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα
ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει
γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους
στηρίζεται η προσφυγή και εκδίδει και διαβιβάζει
γραπτώς την απόφασή του στον προσφεύγοντα.
Ο Γενικός Διευθυντής έχει εξουσία να εκδίδει μια
από τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) να

επικυρώσει

την

προσβληθείσα

απόφαση·
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
(γ) να

τροποποιήσει

την

προσβληθείσα

απόφαση·
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε
αντικατάσταση της προσβληθείσας.
(7)

Σε

περίπτωση

πληρωμής

άρνησης

διοικητικού

ή

προστίμου

παράλειψης
το

οποίο

επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η
αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά
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μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου
ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη
Δημοκρατία.
Ιεραρχική
προσφυγή.

14.-(1) Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες –
(α)

από

την

πληροφόρηση

δυνάμει

του

εδαφίου (7) του άρθρου 8-

(i)

για

κατακράτηση

σχετικού

ή

μεταφορικού

σχετικού

δέσμευση
μέσου

προϊόντος

ή

από

επιθεωρητή, ή

(ii)

για

απόφαση

επιθεωρητή

για

καταστροφή σχετικού προϊόντος,

(β)

από την κοινοποίηση γραπτής οδηγίας
από επιθεωρητή δυνάμει του άρθρου 8,

κάθε

πρόσωπο

του

οποίου

το

συμφέρον

επηρεάζεται δυσμενώς δικαιούται να προσβάλει
τη σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία με γραπτή
και αιτιολογημένη προσφυγή στην αρμόδια αρχή
η οποία όρισε τον επιθεωρητή.
(2) Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής δυνάμει
του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή την εξετάζει,
δυνάμενη κατά την κρίση της να ακούσει τον
προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία
να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους
στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.
(3) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναθέτει σε
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έναν

ή

περισσότερους

λειτουργούς

που

υπόκεινται σε αυτήν την εξέταση θεμάτων που
αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να
απαιτεί από αυτούς να της υποβάλουν το
πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση
της απόφασής της επί της προσφυγής.
(4) Η αρμόδια αρχή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,
εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή της
επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, διά της
οποίας

απόφασης

αποδέχεται

εν

όλω

ή

αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή,
και

ακυρώνει

αντίστοιχα,

ή

την

τροποποιεί

ή

επικυρώνει,

προσβαλλόμενη

πράξη

ή

απόφαση.
Κανονισμοί
εκδιδόμενοι
δυνάμει του
παρόντος
Νόμου.

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να
εκδίδει Κανονισμούς -

(α)

Σε περίπτωση που ενωσιακή νομοθεσία
εναποθέτει

υποχρέωση

ή

διακριτική

ευχέρεια στη Δημοκρατία, για θέματα άλλα
από αυτά τα οποία ρυθμίζονται από τα
άρθρα

του

παρόντος

Νόμου,

και το

Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι η φύση
τέτοιας

υποχρέωσης

ή

διακριτικής

ευχέρειας απαιτεί τη θέσπιση κανόνα
νομοθετικού περιεχομένου.
(β)

Σε περίπτωση που κρίνει την αναστολή ή
τον

προσωρινό

περιορισμό

ενωσιακής νομοθεσίας.
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διάταξης

Τροποποίηση

(γ)

Για την τροποποίηση των Παραρτημάτων

Παραρτημά-

του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του

των.

Τέταρτου και Πέμπτου Παραρτήματος.

Τέταρτο και
Πέμπτο
Παράρτημα

(δ)

Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο καταθέτει στη Βουλή
των Αντιπροσώπων Κανονισμούς τους οποίους
εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(3) Εάν μέσα σε εξήντα ημέρες από την
ημερομηνία κατάθεσης των αναφερόμενων στο
εδάφιο

(1)

Κανονισμών

η

Αντιπροσώπων με απόφασή

Βουλή

των

της δεν τους

τροποποιήσει ή ακυρώσει, στο σύνολό τους ή
μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο
πάνω

προθεσμίας,

οι

Κανονισμοί

αυτοί

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
(4)

Οι

αναφερόμενοι

στο

παρόν

άρθρο

Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας ή, αν οι ίδιοι το προβλέπουν, σε
μεταγενέστερη ημερομηνία.
Διατάγματα
εκδιδόμενα
δυνάμει του
παρόντος
Νόμου.
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16. Ο Υπουργός, με διάταγμά του το οποίο
δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Δημοκρατίας, έχει την εξουσία-

Εφημερίδα

της

(α)

να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα τεχνικής
φύσεως για την καλύτερη εφαρμογή του
παρόντος Νόμου.

(β)

να τροποποιεί τα Παραρτήματα των
Κανονισμών, τα οποία εκδίδονται δυνάμει
του παρόντος Νόμου.
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 2(1) και 2(2))
Α/Α

Ορισμοί και τεχνικοί ορισμοί

1

«Αίτηση προστασίας» ή «αιτήσεις προστασίας» σημαίνει (α)

για τα αμπελοοινικά προϊόντα τις αιτήσεις που Επίσημη

Εφημερίδα

ορίζονται στο άρθρο 94 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. της E Ε: L347,
20.12.2013,
σελ. 865.

1308/2013.

(β)

για τα αλκοολούχα ποτά τις αιτήσεις καταχώρισης Επίσημη

Εφημερίδα

γεωγραφικής ένδειξης που προνοούνται στο άρθρο της E Ε: L130,
24 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2019/787
(γ)

17.5.2019,
σελ. 1.

για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα τις Επίσημη

Εφημερίδα

αιτήσεις που προνοούνται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του της E Ε: L84,
20.03.2014,
σελ. 14.

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2004

2.

«Αλκοολούχα

ποτά»

σημαίνει

αυτά

που

ορίζονται Επίσημη

Εφημερίδα

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού της E Ε: L130,
(ΕΕ) αριθ. 2019/787.

3.

17.5.2019,
σελ. 1.

«Αμπελοοινικά Προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα όπως Επίσημη

Εφημερίδα

ορίζονται στο Παράρτημα VII Μέρος ΙΙ του Κανονισμού της E Ε: L347,
20.12.2013,

(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθώς επίσης και τα αλκοολούχα σελ. 865.
ποτά και αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα.

4.

«Αμπελουργικό μητρώο» σημαίνει το μητρώο που Επίσημη

Εφημερίδα

τηρείται βάσει του άρθρου 145 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. της E Ε: L347,
20.12.2013,

40

1308/2013.

5.

σελ. 865

«Αμπελώνας»

σημαίνει

αμπελουργική Επίσημη

οριοθετημένη

Εφημερίδα

έκταση στην οποία διατηρείται συμπαγής φυτεία, με μια ή της E Ε: L58,
28.2.2018,

περισσότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες που ταξινομούνται σελ. 1.
από την Αρμόδια Αρχή και της οποίας η παραγωγή
χρησιμοποιείται

για

την

εμπορική

παραγωγή

αμπελοοινικών προϊόντων ή η οποία επωφελείται από τις
εξαιρέσεις

για

τις

εκτάσεις

που

προορίζονται

για

πειραματικούς σκοπούς ή για τη σύσταση μητρικών
φυτειών εμβολιοληψίας που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 2018/273

6.

«Αρωματισμένα Αμπελοοινικά Προϊόντα» σημαίνει την έννοια Επίσημη

Εφημερίδα

που αποδίδεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. της E Ε: L84,
20.3.2014,
σελ. 14.

251/2014.

7.

«Γεωγραφική ένδειξη» σε ότι αφορά τα- .
(α)

αμπελοοινικά προϊόντα σημαίνει την έννοια που Επίσημη

Εφημερίδα

αποδίδεται στο σημείο (β) του εδαφίου (1) του της E Ε: L347,
20.12.2013,

άρθρου 93 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013. σελ. 865.
Συνώνυμες
αποδεκτές
ονομασίες
είναι
«Προστατευόμενη

γεωγραφική

ένδειξη»

και

«Τοπικός οίνος»
(β)

αλκοολούχα

ποτά

σημαίνει

την

έννοια

που Επίσημη

Εφημερίδα

αποδίδεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 3 του της E Ε: L130,
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/787.
(γ)

17.5.2019,
σελ. 1.

αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα σημαίνει την Επίσημη

Εφημερίδα

έννοια που αποδίδεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 2 της E Ε: L84,
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014.
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20.3.2014,
σελ. 14.

8.

«Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα» Επίσημη

Εφημερίδα

σημαίνει την έννοια που αποδίδεται στο Τμήμα 4 του της E Ε: L347,
20.12.2013,
σελ. 865.

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013

9.

«Εμφιαλωτής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
την ομάδα των φυσικών ή νομικών προσώπων, που
προβαίνει σε εμφιάλωση αμπελοοινικών προϊόντων,
αλκοολούχων ποτών ή αρωματισμένων αμπελοοινικών
προϊόντων ή αναθέτει την εμφιάλωση για λογαριασμό
του.

10.

«Μεταποιητής»(α)

για τον οίνο σημαίνει τον ορισμό που αποδίδεται στο Επίσημη

Εφημερίδα

σημείο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του Κατ’ της E Ε: L58,
28.2.2018,
σελ. 1.

εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273
(β)

για τα αλκοολούχα ποτά σημαίνει το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών
προσώπων, από το οποίο ή για λογαριασμό του
οποίου

πραγματοποιείται

αρωματισμένων

η

μεταποίηση

αμπελοοινικών

των

προϊόντων,

με

αποτέλεσμα την παραγωγή αρωματισμένου οίνου,
αρωματισμένου

ποτού

με

βάση

τον

οίνο

ή

αρωματισμένου κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων.

11.

«Οινοπαραγωγός»

σημαίνει

το

φυσικό

ή

νομικό

πρόσωπο ή ομάδα νομικών προσώπων, το οποίο
παράγει

αμπελοοινικά

προϊόντα

ή

αρωματισμένα

αμπελοοινικά προϊόντα.

12.
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«Οινοποιήσιμη ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία που Επίσημη

Εφημερίδα
της E Ε: L347,

πληροί τις διατάξεις του άρθρου 81 του Κανονισμού (ΕΕ) 20.12.2013,
σελ. 865.

αριθ. 1308/2013.

13.

«Ονομασία Προέλευσης» σημαίνει την έννοια που Επίσημη

Εφημερίδα

αποδίδεται στον ορισμό του εδαφίου (1)(α) του άρθρου της E Ε: L347,
20.12.2013,

93 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Αποδεκτά σελ. 865.
συνώνυμα είναι οι ονομασίες «Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης»

και

«Οίνος

Ελεγχόμενης

Ονομασίας

.

Προέλευσης»

14.

«Ονομασία Πώλησης» είναι η ονομασία που πωλείται ένα Επίσημη

Εφημερίδα

τρόφιμο κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού της E Ε: L304,
22.11.2011,
σελ. 18.

(ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Οι ονομασίες πώλησης για(α)

τον

οίνο

περιλαμβάνονται

στο

Μέρος

ΙΙ

του Επίσημη

Εφημερίδα

Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. της E Ε: L347,
20.12.2013,
σελ. 865.

1308/2013.
(β)

τα αλκοολούχα ποτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι Επίσημη

Εφημερίδα
της E Ε: L130,
17.5.2019,
σελ. 1.

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/787.

(γ)

τα

αρωματισμένα

αμπελοοινικά

προϊόντα Επίσημη

Εφημερίδα

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της E Ε: L84,
20.3.2014,
σελ. 14.

(ΕΕ) αριθ. 251/2014.

15.

«Παραγωγός αποστάγματος» σημαίνει το φυσικό η νομικό
πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε διεργασίες παραγωγής
αποστάγματος προερχόμενο από

αιθυλική αλκοόλη

ζυμωθέντων γεωργικών προϊόντων και το απόσταγμα
αυτού χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχου
ποτού.
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16.

«Παραδοσιακή

Ένδειξη»

σημαίνει

τον

ορισμό

που Επίσημη

Εφημερίδα

αποδίδεται στο άρθρο 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. της E Ε: L347,
1308/2013..

17,

20.12.2013,
σελ. 865.

«Τεχνικός Φάκελος» ή «Προδιαγραφές Προϊόντος»(α)

για τον οίνο έχει την έννοια που αποδίδεται στο Επίσημη
άρθρο 94 του ΕΕ 1308/2013.

(β)

Εφημερίδα
της E Ε: L347,
20.12.2013,
σελ. 865.

για τα αλκοολούχα ποτά έχει την έννοια που Επίσημη

Εφημερίδα

αποδίδεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. της E Ε: L130,
17.5.2019,

110/2008 και στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) σελ. 1.
2019/787.

(γ)

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L39,
13.2.2008,
σελ. 16.

για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα έχει Επίσημη

Εφημερίδα

την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 10 του της E Ε: L84,
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014.
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20.3.2014,
σελ. 14.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 3 (2))
Α/Α

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Α

Αμπελοοινικά Προϊόντα

(α)

Η κατάρτιση και διαχείριση του εθνικού προγράμματος Επίσημη

Εφημερίδα

στήριξης του αμπελοινικού τομέα, όπως αυτό ορίζεται στο της E Ε: L347,
20.12.2013,

Τμήμα 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. σελ. 671.
1308/2013.

(β)

Η διαχείριση και ο έλεγχος του Καθεστώτος αδειοδότησης
των αμπελοφυτεύσεων, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τίτλος Ι,
Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

(γ)

Η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,
σύμφωνα με άρθρο 81 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1308/2013.

(δ)

Η ρύθμιση και διασφάλιση των Κανόνων για τις ονομασίες
προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακές
ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα, σύμφωνα με το Τμήμα
2 του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

(ε)

Η ρύθμιση και έλεγχος της επισήμανσης και παρουσίασης
του αμπελοοινικού τομέα σύμφωνα με το Τμήμα 3 του
Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.
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(στ)

Η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου με ενημερωμένα
στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 145 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1308/2013.

(ζ)

Ο

έλεγχος

συνοδευτικών

εγγράφων

και

βιβλίων

εισερχομένων και εξερχομένων, εμπορικών και άλλων
εγγράφων που τηρούνται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα
με το άρθρο 147 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

(η)

Η προώθηση εθνικών ενισχύσεων που αφορούν τα
προγράμματα στήριξης του τομέα του οίνου και την
απόσταξη οίνου σε περιπτώσεις κρίσης, σύμφωνα με τα
άρθρα 212 και 216 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

(θ)

Η κοινοποίηση πληροφοριών και η ετοιμασία εκθέσεων
σύμφωνα

με

τις

πρόνοιες

του

άρθρου

223

του

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

(ι)

Η τήρηση των αμπελοινικών κανόνων στον αμπελοοινικό
τομέα, ως προβλέπεται στο άρθρο 146 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

(κ)

Η διεξαγωγή ή η ανάθεση της διεξαγωγής επίσημων
αναλύσεων στα αμπελοινικά προϊόντα ως ορίζεται στο
άρθρο 146 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

(λ)

Η ρύθμιση του αμπελώνα, περιλαμβανομένων του
αριθμού των πρέμνων ανά έκταση και του σταδίου
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συγκομιδής

ανάλογα

με

τη

παραγωγή

προϊόντων

ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης..

(μ)

Συμμετοχή στο Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου
(O.I.V.).

(ν)

Η

επαλήθευση

της

συμμόρφωσης

των

προϊόντων

ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης προς τις
προδιαγραφές προϊόντων (τεχνικό φάκελο), σύμφωνα με
το άρθρο 16 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/34.
Β
(α)

Αλκοολούχα ποτά
Η εξέταση αιτήσεων καταχώρησης γεωγραφικής ένδειξης Επίσημη

Εφημερίδα

για εξακρίβωση εάν είναι αιτιολογημένες και πληρούν τις της E Ε: L130,
17.5.2019,

απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. σελ. 1.
2019/787.
(β)

Η υποβολή αίτησης καταχώρησης γεωγραφικής ένδειξης
υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 24 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/787.

(γ)

Η κατάρτιση καταλόγου των επιχειρήσεων που παράγουν
αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το
εδάφιο (1) του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
2019/787.

(δ)

Η

επαλήθευση

της

συμμόρφωσης

των

προϊόντων

γεωγραφικής ένδειξης προς τις προδιαγραφές προϊόντων
(τεχνικό φάκελο), σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου
38 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/787.
(ε)
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Η διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά τη χρήση, στην αγορά,

των γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν καταχωριστεί
βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/78.
(στ)

Η εφαρμογή των διαδικασιών και των απαιτήσεων του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(η)

Ο

έλεγχος

των

αλκοολούχων

ποτών

προς

τη

συμμόρφωση τους στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/78.
Γ
(α)

Αρωματισμένα Αμπελοοινικά Προϊόντα
Ο έλεγχος των διεργασιών παραγωγής και μέθοδοι Επίσημη

Εφημερίδα

ανάλυσης σύμφωνα με άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) της E Ε: L84,
20.3.2014,
σελ. 14.

αριθ. 251/2004.

(β)

Ο έλεγχος της παρουσίασης και επισήμανσης των
αρωματισμένων

αμπελοοινικών

περιλαμβανομένων

των

ονομασιών

προϊόντων,
πώλησης

όσον

αφορά τη συμμόρφωση τους με το Παράρτημα ΙΙ του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2004.
(γ)

Ο

καθορισμός

εθνικής

προκαταρτικής

διαδικασίας

εξέτασης αιτήσεων γεωγραφικής ένδειξης, σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2004.
(δ)

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με το
άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2004.

(ε)

Ο έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος
γεωγραφικής ένδειξης κατά την παραγωγή, κατά τη
διάρκεια και μετά τη συσκευασία του αρωματισμένου
αμπελοοινικού προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2004.
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(στ)

Έλεγχοι

και

επαληθεύσεις

αμπελοοινικών προϊόντων, προς τη

αρωματισμένων
συμμόρφωση του

στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2004, σύμφωνα με το
άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2004.
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 10(1) και 13(1))
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ‘Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Αύξων
αριθμό

Πρώτη στήλη

Δεύτερη στήλη

Τρίτη στήλη

Παραβίαση διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας που
προνοούνται στον παρόντα Νόμο

Κλίμακες
Ποινών

Κλίμακες Διοικητικών
Προστίμων

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L39,
13.2.2008,
σελ. 16.

1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την
επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε:
L304,
22.11.2011,
σελ. 18.

2.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της
οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής.
(εφαρμόζονται συγκεκριμένες διατάξεις του εν λόγω
κανονισμού σε ότι αφορά τα ποτά που εμπίπτουν στον ορισμό
του οίνου, αλκοολούχου ποτού και του αρωματισμένου
αμπελοοινικού προϊόντου).
Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε:
L201,
16.7.2013,
σελ. 21.

3.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 716/2013 της Επιτροπής
της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την
περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε:
L347,
20.12.2013,
σελ. 671.

4.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ)
αριθ.1234/2007 του Συμβουλίου

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L84,
20.03.2014,
σελ. 14.

5.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την
επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την
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κατάργηση του
Συμβουλίου.
Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε:
L190,
17.7.2016,
σελ. 1.

6.

κανονισμού

(ΕΟΚ)

αριθ.

1601/91

του

«Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1149» της
Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού

(ΕΕ)

αριθ.

1308/2013

του

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά
προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της
Επιτροπής

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε:
L171,
4.7.2017,
σελ. 100.

7.

«Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183» της
Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2017 για τη συμπλήρωση των

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και
εγγράφων

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε:
L171,
4.7.2017,
σελ. 113.

8.

«Εκτελεστικός

Κανονισμός

(ΕΕ)

αριθ.

2017/1185»

της

Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή
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Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την
κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής
Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L58,
28.2.2018,
σελ. 1.

9.

«Κατ΄

Εξουσιοδότηση

Κανονισμός

(ΕΕ)

2018/273»

της

Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού

(ΕΕ)

αριθ.

1308/2013

του

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα
συνοδευτικά

έγγραφα

και

την

πιστοποίηση,

τα

βιβλία

εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις
κοινοποιήσεις

και

τη

δημοσίευση

κοινοποιηθεισών

πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την
τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.
555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την
κατάργηση

του

κανονισμού

(ΕΚ)

αριθ.

436/2009

της

Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/560 της Επιτροπής
Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L58,
28.2.2018,
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10.

«Εκτελεστικός

Κανονισμός

(ΕΕ)

αριθ.

2018/274»

της

Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

σελ. 60.

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την
πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις
υποχρεωτικές
κανονισμού

δηλώσεις
(ΕΕ)

και

αριθ.

τις

κοινοποιήσεις,

1306/2013

του

και

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς
ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής
Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L9,
11.1.2019,
σελ. 2.

11.

«Κατ΄

Εξουσιοδότηση

Κανονισμός

(ΕΕ)

2019/33»

της

Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018για τη συμπλήρωση του
κανονισμού

(ΕΕ)

αριθ.

1308/2013

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις
προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων
και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη
διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις
τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση
της

προστασίας,

παρουσίαση.
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καθώς

και

την

επισήμανση

και

την

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L9,
11.1.2019,
σελ. 46.

12.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/34 της Επιτροπής της
17ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών
ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό
τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των
προδιαγραφών προϊόντος, το μητρώο προστατευόμενων
ονομασιών, την ανάκληση της προστασίας και τη χρήση
συμβόλων, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
κατάλληλο σύστημα ελέγχων

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε:
L130,
17.05.2019,
σελ. 1.

13.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τον ορισμό, την
περιγραφή,

την

αλκοολούχων

παρουσίαση

ποτών,

τη

και

χρήση

την

επισήμανση

των

των

ονομασιών

των

αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων
τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα
αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των
προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με
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Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
110/2008
14.
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Άλλες διατάξεις που προνοούνται στο παρόντα Νόμο και των
εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων δυνάμει του
παρόντος Νόμου.

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 2(5)(α) και 10(2)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΚΑΣΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΙΝΩΝ
Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Κλίμακα Ποινών

Ποινές

Κλίμακα Ποινών 1

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ ή αμφότερες οι ποινές.

Κλίμακα Ποινών 2

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή
αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 3

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή
αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 4

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις δεκαεφτά χιλιάδες ευρώ ή
αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 5

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη ή χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ ή
αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 6

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη ή χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ή
αμφότερες οι ποινές

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρα 2(5)(β), 13(2) και 15(1)(γ))
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ
ΕΚΑΣΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Πρώτη στήλη

Δεύτερη στήλη

Κλίμακες Διοικητικών
Προστίμων
Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 1

Διοικητικό Πρόστιμο
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ για κάθε
ημέρα συνέχισης της παράβασης διάταξης της
ενωσιακής νομοθεσίας ή του παρόντος Νόμου και
εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων δυνάμει
του παρόντος Νόμου.

Κλίμακα Διοικητικών

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ για

Προστίμων 2

κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης διάταξης της
ενωσιακής νομοθεσίας ή του παρόντος Νόμου και
εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων δυνάμει
του παρόντος Νόμου

Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 3

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ το
οποίο

επιβάλλεται

άπαξ,

αναφορικά

με

μια

παράβαση διάταξης της ενωσιακής νομοθεσίας ή
του παρόντος Νόμου και εκδιδομένων Κανονισμών
ή Διαταγμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών
Προστίμων 4

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ το
οποίο

επιβάλλεται

άπαξ,

αναφορικά

με

μια

παράβαση διάταξης της ενωσιακής νομοθεσίας ή
του παρόντος Νόμου και εκδιδομένων Κανονισμών
ή Διαταγμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών
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Διοικητικό πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ το

Προστίμων 5

οποίο

επιβάλλεται

άπαξ,

αναφορικά

με

μια

παράβαση διάταξης της ενωσιακής νομοθεσίας ή
του παρόντος Νόμου και εκδιδομένων Κανονισμών
ή Διαταγμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ

Προστίμων 6

το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια
παράβαση διάταξης της ενωσιακής νομοθεσίας ή
του παρόντος Νόμου και εκδιδομένων Κανονισμών
ή Διαταγμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου
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ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 2(1), 2(3), 2(4), 3(1), 8(1), 8(6), 9(2), 10(1)
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ
Ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L39,
13.2.2008,
σελ. 16.

1.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση,
την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου» και
ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 110/2008

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L304,
22.11.2011,
σελ. 18.

2.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και
την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής
2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής»
και ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1169/2011

(εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού σε ότι αφορά τα ποτά που
εμπίπτουν στον ορισμό του αλκοολούχου ποτού και στον ορισμό των αρωματισμένων

αμπελοοινικών προϊόντων).

Επίσημη
Εφημερίδα της
E Ε: L201,
26.7.2013,
σελ. 21.

3.

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 716/2013» της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου
2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την
περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών

Εκτελεστικός
Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 716/2013

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L347,
20.12.2013,
σελ. 671.

4.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ.1234/2007 του
Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L84,
20.3.2014,
σελ. 14.

5.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 251/2014
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Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L190,
17.7.2016,
σελ. 1.

6.

«Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1149» της Επιτροπής της 15ης Κατ΄ Εξουσιοδότηση
Κανονισμός (ΕΕ)
Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
2016/1149
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 555/2008 της Επιτροπής

Επίσημη
Εφημερίδα της
E Ε: L190,
15.7.2016,
σελ. 23.

7.

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1150» της Επιτροπής της 15ης Απριλίου
του 2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά
προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L171,
4.7.2017,
σελ. 100.

8.

«Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183» της Επιτροπής της 20ής Κατ΄ Εξουσιοδότηση
Κανονισμός (ΕΕ)
Απριλίου 2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ)
2017/1183
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων

Επίσημη
Εφημερίδα της
E Ε: L171,
4.7.2017,
σελ. 113.

9.

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1185» της Επιτροπής της 20ής Απριλίου
2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την
τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής
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Εκτελεστικός
Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 2016/1150

Εκτελεστικός
Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 2017/1185

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L58,
28.2.2018,
σελ. 1.

10.

«Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273» της Επιτροπής της 11ης Κατ΄ Εξουσιοδότηση
Κανονισμός (ΕΕ)
Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
2018/273
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα
και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές
δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την
τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ.
606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της
Επιτροπής

Επίσημη
Εφημερίδα της
E Ε: L58,
28.2.2018,
σελ. 60.

11.

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/274» της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου
2017 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο
εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής
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Εκτελεστικός
Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 2018/274

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L9,
11.1.2019,
σελ. 2.

12.

«Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/33» της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου Κατ΄ Εξουσιοδότηση
Κανονισμός (ΕΕ)
2018για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
2019/33
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών
προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον
αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις
τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς
και την επισήμανση και την παρουσίαση.

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L9,
11.1.2019,
σελ. 46.

13.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/34 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018
σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και
παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τις
τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, το μητρώο προστατευόμενων
ονομασιών, την ανάκληση της προστασίας και τη χρήση συμβόλων, και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά κατάλληλο σύστημα ελέγχων

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 2019/34

Επίσημη
Εφημερίδα
της E Ε: L130,
17.5.2019,
σελ. 1.

14.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Απριλίου 2019 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την
επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 2019/787
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ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης
και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.» και ως εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται.
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