
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1903/194939 
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρί-

σης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθη-

κε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/95. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί 

βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα-
γωγής» (Α΄ 144),

β) της παρ. 2 του άρθρου 62, και του προτελευταίου 
εδαφ. της παρ. 46 του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

γ) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολού-
χα προϊόντα» (Α΄ 281),

δ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α΄ 265),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β΄ 3374),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών (Α΄ 181),

ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738).

ια) της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).

ιβ) της υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφ. της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, και με την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. α) Τα άρθρα 22 και 26 του ν. 992/1979 «Περί οργα-
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπα-
ϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών 
θεμάτων» (Α΄ 280).

β) Την υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β΄ 1205).

3. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20-12- 2013) «Για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 
234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβου-
λίου».

β) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (L 347/20-12-2013) «Σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, 
(ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του 
Συμβουλίου».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ) (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «Για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελο-
οινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής».

δ) (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (L 190/15-7-2016) 
«Για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στή-
ριξης του αμπελοοινικού τομέα».

ε) (Ε.Ε) 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της 
Επιτροπής (ΕΕ 58/28.02.2018) «Για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς 
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό Μη-
τρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα 
βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές 
δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποι-
ηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονι-
σμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους 
και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επι-
τροπής (ΕΚ) 555/2008, (ΕΚ) 606/2009 και (ΕΚ) 607/2009 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 436/2009 της 
Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/560 της Επιτροπής».

στ) (Ε.Ε) 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της Επι-
τροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «Για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, 
την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομέ-
νων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και 
του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς 
ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κα-
νονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

ζ) (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής (L 140/4-5-2020) «Σχε-
τικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορι-
σμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που 
συνδέονται με αυτήν», όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/95.

η) (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασί-
ας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός 
για την προστασία δεδομένων».

4. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργική 
απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματι-
κών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
1308/2013, (Ε.Ε) 2018/273 και (Ε.Ε) 2018/274 σχετικά με 
τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645).

5. Την υπ’ αρ. 2453/235950/20-9-2019 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των Καν. (ΕΕ) 2018/273 και του Καν. (ΕΕ) 
2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξερ-
γασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό 
τομέα.».

6. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Την εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. 
ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

8. Την Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 4.950.000 €,
για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποί-
ηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Γ.Τ.Ε., 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ 
του ΥΠΑΑΤ (Κωδικός έργου 2020ΣΕ08220005), αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου 
στήριξης που αφορά στην απόσταξη οίνου σε περίπτω-
ση κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδό-
τηση Καν (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής (εφεξής «πρό-
γραμμα»). Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, 
η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξι-
ολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί 
έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία 
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμό-
διες αρχές ορίζονται:

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι 
αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών απο-
φάσεων, λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος 
και σχετικών εγκυκλίων, για την τελική κατάταξη των 
αιτήσεων των εν δυνάμει δικαιούχων στο σύνολο της 
χώρας βάσει της βαθμολογίας των κριτηρίων προτεραι-
ότητας, μετά την έγκριση της επιλεξιμότητας της αίτησης 
και των λοιπών στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και την 
εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων έγκρισης 
ή απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρό-
γραμμα.

2. To Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι 
αρμόδιο για: α) την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία 
της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων για την 
απόσταξη οίνου από τους ενδιαφερόμενους, β) την 
υλοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αυτές 
διατυπώνονται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων, γ) την αποστολή στη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της κατάταξης 
των αιτούντων ανάλογα με τη βαθμολόγησή τους και 
σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας, δ) τη διαχεί-
ριση της λειτουργίας της ενημέρωσης των αιτούντων 
όποτε απαιτείται και ε) την έγκαιρη αποστολή στη Δι-
εύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων των 
απαιτούμενων αναφορών.

3. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ 
(ΠΚΠΦΠκαιΦΕ), μέσω των υπαλλήλων που θα οριστούν 
ως αρμόδιοι από τον Προϊστάμενό τους, συμμετέχουν 
στην εισαγωγή των δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπη-
ρεσία της απόσταξης οίνου του ΥΠΑΑΤ, στη διόρθωση 
των στοιχείων των εγκεκριμένων αιτήσεων σύμφωνα με 
το πρακτικό ελέγχου και την έκθεση εξέτασης δείγμα-
τος της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, στην έγκριση των αιτημάτων πληρωμής των 
δικαιούχων, στην αποστολή φακέλου πληρωμής και 
τυχόν ευρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι αρμόδιες για τον διοικητικό έλεγχο 
ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελο-
οινικό τομέα (υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, παρα-
γωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων εισερ-
χομένων και εξερχομένων κ.α), για τον επιτόπιο έλεγχο 
πριν την έγκριση της αίτησης ένταξης των εν δυνάμει 
δικαιούχων, για τον έλεγχο των αποθεμάτων (δεξαμενές, 
βιβλία αποθήκης) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
12 της παρούσας, για την εξέταση των ενστάσεων και 
για την έκδοση συνοδευτικού εγγράφου κατά την έξοδο 
του από τον χώρο αποθήκευσης.

5. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι 
επίσης αρμόδιος για την αναγνώριση και εκκαθάριση 
των δαπανών, την καταβολή της ενίσχυσης, τους ελέγ-
χους εποπτείας, τον προσδιορισμό και την ανάκτηση 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

6. Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κρά-
τους (Γ.Χ.Κ.) δια των κατά τόπους αρμοδίων Χημικών 
Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
δια των κατά τόπους αρμοδίων Τελωνειακών Υπηρεσιών, 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες παραλαβής του προς 
απόσταξη οίνου στα oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας 
και στα αποσταγματοποιεία, ως και για τις διαδικασίες 
αποστολής και παράδοσης στα oινοπνευματοποιεία Β΄ 
κατηγορίας της, παραγόμενης στα αποσταγματοποιεία, 
ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης. Επιπλέον, είναι κατά 
περίπτωση αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο 

των περαιτέρω διαδικασιών που θα λάβουν χώρα στα 
οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας και στα αποσταγμα-
τοποιεία. Ειδικότερα, οι διαδικασίες αυτές αφορούν στον 
έλεγχο, στη δειγματοληψία και στην εργαστηριακή εξέ-
ταση των προς απόσταξη οίνων (ως πρώτων υλών) στα 
οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας και στα αποσταγμα-
τοποιεία, τη δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση 
της παραγόμενης ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, 
καθώς και τη δειγματοληψία και την εργαστηριακή εξέ-
ταση της παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης (ουδέτερης) στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κα-
τηγορίας, συντασσόμενων των προβλεπόμενων, κατά 
περίπτωση, διοικητικών εγγράφων και παραστατικών. 
Οι αρμοδιότητες των κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιών της 
Α.Α.Δ.Ε. αφορούν επίσης, κατά περίπτωση, τους σχετι-
κούς ελέγχους και διατυπώσεις κατά τη μεταφορά, παρα-
λαβή, αποθήκευση, παράδοση και διάθεση της αιθυλικής 
αλκοόλης, όπως οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3
Στόχοι του Προγράμματος

1. Το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση 
κρίσης αφορά στην αντιμετώπιση των σοβαρών διατα-
ραχών της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα για λόγους 
που σχετίζονται με την κρίση που προκάλεσε η πανδημία 
COVID-19.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, 
με στρατηγικούς στόχους:

α) την απομάκρυνση από την αγορά ορισμένων πο-
σοτήτων οίνου, που δεν διατίθενται στο εμπόριο και δεν 
μπορούν να αποθεματοποιηθούν,

β) την αποσυμφόρηση των οινοποιείων ενόψει της 
νέας αμπελουργικής περιόδου προκειμένου να είναι σε 
θέση να απορροφήσουν τη νέα σταφυλική παραγωγή,

γ) βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του αμπε-
λοοινικού τομέα.

2. Οι ποσοτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η απο-
μάκρυνση από την αγορά ιδιοπαραγόμενων οίνων που 
βρίσκονται σε δεξαμενές, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της συνολικής παραγωγής οίνου της αμπελο-
οινικής περιόδου 2020-2021. Οι κατηγορίες οίνων που 
διατίθενται προς απόσταξη είναι οι κάτωθι:

α) οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη,
β) οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

(ΠΟΠ),
γ) οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης 

(ΠΓΕ),
δ) γλυκείς οίνοι.
3. Συγκεκριμένα οι οινοπαραγωγοί για να παραδώ-

σουν, προς απόσταξη, ποσότητα οίνου της παραγωγής 
τους, η οποία βρίσκεται σε δεξαμενή/ές, σε νομίμως 
λειτουργούν οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και 
αποσταγματοποιείο, υπό τους όρους που προβλέπονται 
στις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 και στις σχετι-
κές αποφάσεις, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής 
αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 2960/2001, 
στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, συ-
νάπτουν ένα ή περισσότερα συμφωνητικά απόσταξης 
(Υπόδειγμα 1) δηλώνοντας κατά κατηγορία οίνου τις 
ποσότητες προς απόσταξη.
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Κάθε συμφωνητικό ανταποκρίνεται σε μία κατηγορία 
οίνου και κατά περίπτωση σε μία κατηγορία χρώματος 
και αλκοολικού τίτλου. Σε περίπτωση απόσταξης οίνου 
διαφορετικών κατηγοριών, χρώματος και αλκοολικού 
τίτλου συνάπτονται διαφορετικά συμφωνητικά. Οι κα-
τηγορίες οίνου αναγράφονται στην παρ. 2.

Αναλυτικά, για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη 
κάθε συμφωνητικό ανταποκρίνεται σε μία κατηγορία 
χρώματος και αλκοολικού τίτλου.

Για τους οίνους ΠΓΕ ανταποκρίνεται σε μια κατηγορία 
χρώματος και για του οίνους ΠΟΠ και γλυκείς οίνους 
συνάπτεται ένα συμφωνητικό για το κάθε ένα.

Ενδεικτικά παρατίθενται παραδείγματα:
α) Όταν ο οίνος που πρόκειται να διατεθεί προς από-

σταξη, από τον εν δυνάμει δικαιούχο, ανήκει στην κατη-
γορία οίνου χωρίς γεωγραφική ένδειξη, χρώματος λευ-
κού αλλά μία ποσότητα έχει αλκοολικό τίτλο 11% και μία 
άλλη ποσότητα 12%, τότε συνάπτονται δύο διαφορετικά 
συμφωνητικά απόσταξης για κάθε διαφορετικό αλκοο-
λικό τίτλο. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου 
συντάσσεται ένα συμφωνητικό απόσταξης για τον οίνο 
χωρίς γεωγραφική ένδειξη χρώματος λευκού και αλκο-
ολικού τίτλου 11% και ένα συμφωνητικό απόσταξης για 
τον οίνο χωρίς γεωγραφική ένδειξη χρώματος λευκού 
και αλκοολικού τίτλου 12%.

β) Εάν στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί 
να αποστάξει και οίνο ΠΟΠ, συντάσσεται διαφορετικό 
συμφωνητικό για την κατηγορία οίνου ΠΟΠ.

γ) Η παρ. 3 εφαρμόζεται και για την κατηγορία οίνου 
ΠΓΕ λευκού και ΠΓΕ ερυθρού/ ερυθρωπού και για την 
κατηγορία των γλυκών οίνων.

Το/α συμφωνητικό/ά απόσταξης υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
ένταξης. Το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή απο-
σταγματοποιείο δίνει αύξοντα αριθμό σε κάθε συμφω-
νητικό που συνάπτει, ο οποίος αναγράφεται και στο 
συμφωνητικό και δημιουργείται αρχείο σε μορφή excel, 
στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των συμ-
φωνητικών (αύξων αριθμός, στοιχεία οινοπαραγωγού, 
ποσότητα οίνου προς απόσταξη κατά κατηγορία οίνου, 
λοιπά στοιχεία). Το εν λόγω αρχείο αποστέλλεται, ηλε-
κτρονικά, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Στις περιπτώσεις απρόβλεπτης αδυναμίας εκτέλεσης 
των συμβατικών υποχρεώσεων του οινοπνευματοποιεί-
ου Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εκχώρηση της συμμετοχής του στο/α 
συμφωνητικό/ά που έχουν συναφθεί προς το οποιοδή-
ποτε τρίτο, οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή απο-
σταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής 
αποθήκης.

Το κάθε συμφωνητικό απόσταξης συνοδεύεται από το 
αντίστοιχο δελτίο ανάλυσης οίνου, το οποίο έχει εκδοθεί 
από νομίμως λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο και 
αφορά στην αναγραφόμενη ποσότητα οίνου, τον απο-
κτημένο αλκοολικό τίτλο %vol, την ολική οξύτητα (g/L 
τρυγικό οξύ) και πτητική οξύτητα (g/L οξικό οξύ), σύμ-
φωνα με το Υπόδειγμα 4. Το/ά δελτίο/α ανάλυσης οίνου 
υποβάλλονται, επίσης, ηλεκτρονικά κατά την υποβολή 
της ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης.

4. Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ακα-
τέργαστη ή ουδέτερη, όπως αυτές ορίζονται στις δια-
τάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, 
κατά περίπτωση), που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο 
Β’ κατηγορίας (όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 2969/2001), καθώς και η ακατέργαστη αιθυλική 
αλκοόλη που παράγεται σε αποσταγματοποιείο (όπως 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001), 
για τις οποίες παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα απόφαση, χρησιμοποιούνται αποκλειστι-
κά για βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης 
της απολύμανσης ή της φαρμακευτικής χρήσης, ή για 
ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέ-
βλωση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2020/592.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης, που χορηγείται για την από-
σταξη οίνου, είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις που πα-
ράγουν τα προϊόντα που αναφέρονται παράρτημα VII 
μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις 
οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παρα-
γωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Επιλέξιμες για στήριξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592, οι 
οποίες ενεργοποιούνται στο παρών πρόγραμμα στήρι-
ξης, είναι οι δαπάνες που συνδέονται με την παράδοση 
του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή σε 
αποσταγματοποιείο, ήτοι με την:

Ι. ποσότητα του οίνου που διατίθεται προς απόσταξη,
ΙΙ. μεταφορά του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κα-

τηγορίας ή σε αποσταγματοποιείο.
2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι 

επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ 
εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.

Άρθρο 6
Υπολογισμός επιλέξιμων δαπανών

Ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης που συνδέεται 
με την παράδοση του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β΄ 
κατηγορίας ή σε αποσταγματοποιείο, πραγματοποιείται 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής, κατά περίπτωση:

1. Την ποσότητα του οίνου που διατίθεται προς από-
σταξη. Ως ποσότητα οίνου επιλέξιμη προς πληρωμή, 
ορίζεται:

α) η ποσότητα που αναγράφεται στο πρακτικό ελέγχου 
του ΓΧΚ και η οποία παραδόθηκε στο οινοπνευματοποι-
είο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, όταν είναι 
μικρότερη από την ποσότητα οίνου που έχει εγκριθεί ή

β) η ποσότητα που έχει εγκριθεί, όταν είναι μικρότερη 
από την ποσότητα οίνου που αναγράφεται στο πρακτικό 
ελέγχου του ΓΧΚ.

2. Την κατηγορία του προς απόσταξη οίνου.
3. Το χρώμα του προς απόσταξη οίνου.
4. Τον αποκτημένο αλκοολικό τίτλο %vol. Ο αλκοο-

λικός τίτλος αναγράφεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού 
ψηφίου.
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Ως αποκτημένος αλκοολικός τίτλος επιλέξιμος για τον 
υπολογισμό της πληρωμής της δαπάνης ορίζεται:

α) ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δείγματος οί-
νου, που λαμβάνεται κατά την είσοδο του εν λόγω οίνου 
στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγ-
ματοποιείο, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της παρ. 2
του άρθρου 15 της παρούσας και που αναγράφεται στην 
έκθεση χημικής εξέτασης του δείγματος της Χημικής 
Υπηρεσίας του ΓΧΚ, όταν είναι μικρότερος από τον απο-
κτημένο αλκοολικό τίτλο του δελτίου ανάλυσης οίνου 
για την συγκεκριμένη δράση ή

β) ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δελτίου ανά-
λυσης οίνου για την συγκεκριμένη δράση, όταν είναι 
μικρότερος από τον αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που 
αναγράφεται στην έκθεση χημικής εξέτασης του δείγ-
ματος της Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ.

5. Την απόσταση του οινοποιείου από το οινοπνευμα-
τοποιείο Β΄ κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο.

Συγκεκριμένα παρατίθενται οι κάτωθι πίνακες:

Κατηγορία οίνου:
Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

Τιμή μονάδος (€) 
αλκοολικού τίτλου 

%vol/hl

Λευκός Οίνος 3,5

Ερυθρός/Ερυθρωπός 3,7

Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

Λευκός

Αλκοολικός
τίτλος %vol

Λευκός Οίνος

Τιμή (€)
αλκοολικού τίτλου 

%vol/hl

Τιμή μονάδος 
(€) αλκοολικού 
τίτλου %vol/hl

10 3,5 35,0

11 3,5 38,5

12 3,5 42,0

13 3,5 45,5

Ερυθρός /
Ερυθρωπός Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

10 3,7 37,0

11 3,7 40,7

12 3,7 44,4

13 3,7 48,1

Κατηγορία
οίνου

Λευκός Οίνος
Τιμή μονάδος

(€) /hl 

Ερυθρός/
Ερυθρωπός 

Τιμή μονάδος 
(€) /hl

Οίνος ΠΓΕ 57 59

Κατηγορία
οίνου

Λευκός Οίνος και 
Ερυθρός/Ερυ-

θρωπός
Τιμή μονάδος (€) /hl

Οίνος ΠΟΠ 75

Γλυκύς Οίνος 110

Απόσταση από οινοπνευματοποιείο Β΄
κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο (km)

Τιμή
μονάδος

(€) /hl

0-200 2

200-500 3

>500 4

Νησιά 6

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση του προγράμματος

1. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται 
σε 9.000.000 ευρώ και καθορίζεται:

α) από τα διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με το «Εθνικό 
Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-
2023», όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2021, σε πο-
σοστό 45% και

β) από την εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 55%.
2. Η ενωσιακή συμμετοχή στη χρηματοδότηση του 

προγράμματος, ανέρχεται σε 4.050.000 € και χορηγείται 
μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατο-
λισμού και Εγγυήσεων.

3. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προ-
γράμματος, ανέρχεται σε 4.950.000 € και καλύπτεται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2 (Κωδικός 
έργου 2020ΣΕ08220005).

Η ένταξη της δαπάνης εθνικής συμμετοχής έργου στο 
ΠΔΕ και η χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ γίνεται ως ακο-
λούθως:

Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ υποβάλ-
λει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής 
συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες 
πιστώσεις, τεχνικό δελτίο έργου) σύμφωνα με την εγκύ-
κλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκρι-
ση της σχετικής Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση 
χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματο-
ποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες 
του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης 
στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την έγκριση της χρη-
ματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε 
αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε 
τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
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Χρηματοδοτική Συμμετοχή
(Προϋπολογισμός σε €)  9.000.000

Ενωσιακή Συμμετοχή (ποσοστό 45%) 4.050.000

Εθνική Συμμετοχή (ποσοστό 55%) 4.950.000

Άρθρο 8
Διπλή χρηματοδότηση

Δεν υπάρχουν δράσεις ή ενέργειες που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο άλλων μέτρων της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2019-2020.

Άρθρο 9
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης -
Μη επιλέξιμες αιτήσεις

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο προς απόσταξη οίνος έχει παραχθεί νόμιμα και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1308/2013 από 
τον συγκεκριμένο οιναπαραγωγό και είναι ακόμα στην 
κατοχή του.

β) Ο εν δυνάμει δικαιούχος έχει υποβάλλει:
i) δηλώσεις συγκομιδής (εφόσον έχει στην κατοχή του 

αμπελοτεμάχια), παραγωγής και αποθεμάτων κατά τις 
δύο τελευταίες αμπελοοινικές περιόδους και αυτές είναι 
πλήρεις και ακριβείς,

ii) για τις περιπτώσεις νεοσύστατης οινοποιητικής 
επιχείρησης ή όταν πραγματοποιείται έναρξη εργασι-
ών οινοποιητικής επιχείρησης υπό νέο ΑΦΜ (ενδεικτικά 
μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή από φυσικό σε νομικό 
πρόσωπο κ.ά.), θα πρέπει να έχουν υποβληθεί δηλώσεις 
συγκομιδής (εφόσον έχει στην κατοχή του αμπελοτε-
μάχια), παραγωγής και αποθεμάτων (εφόσον είναι υπό-
χρεος υποβολής δήλωσης αποθεμάτων λαμβάνοντας 
υπόψη την ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης ή της 
έναρξης εργασιών) κατά την τελευταία αμπελοοινική 
περίοδο οι οποίες είναι πλήρεις και ακριβείς,

iii) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρ-
θρου 3 της παρούσας,

iv) έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από 
τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των 
εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας 
ή αποσταγματοποιείου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στο συμφωνητικό απόσταξης (εξαιρούνται οι περιπτώ-
σεις των νησιωτικών περιοχών),

v) δελτίο ανάλυσης οίνου μετά από εργαστηριακό 
έλεγχο από νομίμως λειτουργούν οινολογικό εργαστή-
ριο για κάθε συμφωνητικό, στο οποίο θα περιλαμβάνο-
νται οι κάτωθι χημικές αναλύσεις: αποκτημένου αλκοο-
λικού τίτλου %vol, ολικής οξύτητας (g/L τρυγικό οξύ) και 
πτητική οξύτητα (g/L οξικό οξύ).

γ) Ο εν δυνάμει δικαιούχος τηρεί βιβλία εισερχομένων 
εξερχομένων και αποθεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 147 του Καν (ΕΕ) 1308/2013.

2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε εν 
δυνάμει δικαιούχους:

α) που δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον 
αμπελοοινικό τομέα (υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, 
παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων 
εισερχομένων εξερχομένων αποθεμάτων, κ.α.),

β) που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις 
και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς 
την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονι-
σμού (ΕΕ) 1308/2013,

γ) με αιτήσεις ένταξης νομικών προσώπων τα οποία 
δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ένταξης και με αιτήσεις ένταξης φυσικών προ-
σώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη 
επιτηδεύματος έως την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης ένταξης,

δ) σε περιπτώσεις απόσταξης οίνου που έχει περατω-
θεί πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμ-
μα από τον δικαιούχο.

Άρθρο 10
Κριτήρια προτεραιότητας

1. Στην περίπτωση του σημείου β της παρ. 1 του άρ-
θρου 12 της παρούσας για την έγκριση των επιλέξιμων 
αιτήσεων ορίζονται τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά 
κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος, με σκοπό να υπηρε-
τήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος, 
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι εξα-
ντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος.

2. Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμ-
μα, τα οποία είναι ισότιμα και αναλύονται στους κατω-
τέρω πίνακες, είναι τα εξής:

α) Κριτήριο Α: Ύψος παραγωγής οίνου (δήλωση παρα-
γωγής οίνου 2020-2021 σε εκατόλιτρα)

β) Κριτήριο Β: Ύψος αποθεμάτων οίνου (δήλωση απο-
θεμάτων απόσταξης 2021- σε εκατόλιτρα και

γ) Κριτήριο Γ: Ποσοστό Οίνου προς απόσταξη επί των 
αποθεμάτων απόσταξης 2021 (%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α (ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ)

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

ΒαθμολογίαΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ
(δήλωση παραγωγής οίνου 2020-

2021 σε εκατόλιτρα)

1 Παραγωγή έως και 20 hl 10

2 Παραγωγή από 20,1-70 hl 20

3 Παραγωγή από 70,1-100 hl 30

4 Παραγωγή από 100,1-200 hl 40

5 Παραγωγή από 200,1-350 hl 50

6 Παραγωγή από 350,1-500 hl 60

7 Παραγωγή από 500,1-1000 hl 70

8 Παραγωγή από 1000,1-2000 hl 80

9 Παραγωγή από 2000,1-10.000 hl 90

10 Παραγωγή >10.000,1 hl 100
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β (ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 2021)

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

ΒαθμολογίαΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥ 
(δήλωση αποθεμάτων

απόσταξης 2021 - σε εκατόλιτρα)

1 Αποθέματα έως 10 hl 10

2 Αποθέματα από 10,1-20 hl 20

3 Αποθέματα από 20,1-30 hl 30

4 Αποθέματα από 30,1-40 hl 40

5 Αποθέματα από 40,1-50 hl 50

6 Αποθέματα από 50,1-60 hl 60

7 Αποθέματα από 60,1-70 hl 70

8 Αποθέματα από 70,1-80 hl 80

9 Αποθέματα από 80,1-90 hl 90

10 Αποθέματα >90,1 hl 100

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣ-
ΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 2021)

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ

ΒαθμολογίαΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 
2021 (%)

1 0-10 20

2 10,0-20 40

3 20,0-30 60

4 30,0-50 80

5 >50 100

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται παράδειγμα του 
τρόπου υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας κατά-
ταξης που θα λαμβάνει μία αίτηση:

Αρ.
Αίτησης Κριτήρια προτεραιότητας Βαθμολογία

001

Κριτήριο Α
Παραγωγή από 350,1-500 hl 60

Κριτήριο Β
Αποθέματα από 60,1-70 hl 70

Κριτήριο Γ
Ποσοστό οίνου προς
απόσταξη επί των αποθεμάτων
απόσταξης 2021 16%

40

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
(Α+Β) 170

3. Σε περίπτωση μη επαρκών κονδυλίων για την κά-
λυψη όλων των ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη, τις 
οποίες έχουν αιτηθεί οι εν δυνάμει δικαιούχοι, προκρί-

νονται μόνο οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν στη 
σειρά κατάταξης των αιτήσεων σύμφωνα με τη συνολική 
βαθμολογία που λαμβάνουν εφαρμόζοντας τα ανωτέ-
ρω κριτήρια προτεραιότητας, κατά φθίνουσα σειρά και 
μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων κονδυλίων Σε περί-
πτωση ισοβαθμίας αιτήσεων προηγείται ο εν δυνάμει 
δικαιούχος που έχει το μεγαλύτερο ύψος αποθέματος 
παραγωγής οίνου 2021, όπως αυτό προκύπτει μηχα-
νογραφικά από την ηλεκτρονική δήλωση αποθεμάτων 
στην ψηφιακή υπηρεσία της δήλωσης αποθεμάτων του 
ΥΠ.Α.Α.Τ και τα οποία κατέχει ο εν δυνάμει δικαιούχος. Τα 
εν λόγω αποθέματα επιβεβαιώνονται κατά τον επιτόπιο 
έλεγχο των αρμόδιων υπαλλήλων των ΔΑΟΚ στο πλαίσιο 
του ελέγχου της επιλεξιμότητας της αίτησης. Σε περί-
πτωση διαπίστωσης προφανών λαθών στις ποσότητες 
αποθεμάτων ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΑΟΚ προβαίνει 
σε σχετικές διορθώσεις της ψηφιακής υπηρεσίας της 
δήλωσης αποθεμάτων απόσταξης 2021. Σε περίπτωση 
ψευδούς δήλωσης αποθεμάτων απόσταξης 2021 ισχύει 
η παρ. 2 του άρθρου 19.

Άρθρο 11
Υποβολή αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινο-
παραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υποβολή 
της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην ψηφιακή 
υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. δήλωση αποθεμάτων, επιλέγο-
ντας στις ενέργειες την «Δήλωση Αποθεμάτων Απόστα-
ξης», στην δηλώνονται τα αποθέματα 2021 μόνο της 
παραγωγής τους, τα οποία κατέχουν στις αποθήκες τους.

2. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρό-
γραμμα υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ηλεκτρο-
νικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 23η 
Ιουλίου έως και την 29η Ιουλίου 2021.

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν έχει υποβληθεί 
εμπρόθεσμα και όταν αυτή συνοδεύεται (ηλεκτρονική 
επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
του Παραρτήματος ΙΑ. Μη ορθή επισύναψη των δικαιο-
λογητικών, που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
επιφέρει οριστική απόρριψη της αίτησης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. φυσικού 
ή νομικού προσώπου, μόνο μία αίτηση ένταξης και η 
αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία ή/και περισσότερες κα-
τηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/και περισσό-
τερα συμφωνητικά. Ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός 
έχει τη δυνατότητα να δηλώσει αθροιστικά για όλες τις 
κατηγορίες οίνου, έως και 8.000 εκατόλιτρα οίνου προς 
απόσταξη.

4. Με την υποβολή της αίτησης ένταξης, ο εν δυνάμει 
δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιο-
ποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού 
(EE) 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμε-
νο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτω-
ση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Άρθρο 12
΄Ελεγχος των αιτήσεων ένταξης -
τελική κατάταξη αυτών

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων ένταξης πραγματοποιείται 
ως εξής:

α) από την 30η Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου 2021 
πραγματοποιείται διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από 
τις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
και των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι δυνατόν να διε-
νεργηθεί από περισσότερες από μία ΔΑΟΚ, όταν η έδρα 
της επιχείρησης είναι διαφορετική από την εγκατάσταση 
αποθήκευσης του οίνου ή/και υπάρχουν περισσότερες 
από μία αποθήκες οίνου προς απόσταξη για τον συγκε-
κριμένο υπό ένταξη οινοπαραγωγό. Ο έλεγχος είναι λε-
πτομερής και αφορά στα κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 και πραγματοποιείται 
σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των υποβληθεισών 
αιτήσεων ένταξης. Ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποι-
είται μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ των 
δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων 
και άλλων υπηρεσιών εφόσον κριθούν απαραίτητες και 
μέσω των δικαιολογητικών τα οποία έχει επισυνάψει ο 
ενδιαφερόμενος. Στους επιτόπιους ελέγχους ελέγχονται 
τα βιβλία εισερχόμενων, εξερχόμενων και αποθεμάτων 
τα οποία τηρούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρο 
147 του Καν (ΕΕ) 1308/2013. Επιτόπιος έλεγχος πραγμα-
τοποιείται στους χώρους αποθήκευσης των ποσοτήτων 
οίνου προς απόσταξη για τη διαπίστωση, εκτός των άλ-
λων, της ύπαρξής του (ποσότητα) και της θέσης του σε 
δεξαμενές, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην αί-
τηση ένταξης. Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου 
συντάσσεται έκθεση επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγμα 5). 
Μετά από τους παραπάνω ελέγχους και εφόσον διαπι-
στωθούν αποκλίσεις από τις δηλωμένες ποσότητες, οί-
νου πχ ως προς τον όγκο ή την προέλευση, είναι δυνατόν 
να προκύψει μείωση της ποσότητας οίνου προς απόστα-
ξη, η οποία καταχωρείται στην ψηφιακή υπηρεσία της 
απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ. 
Ο διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται 
από πρωτοβάθμια διμελή επιτροπή που ορίζεται από τον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

β) Στη συνέχεια, το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ 
έως την 8η Αυγούστου 2021 πραγματοποιεί έλεγχο των 
κριτηρίων προτεραιότητας και βαθμολόγηση των επιλέ-
ξιμων μόνο αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 
10 της παρούσας. Προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων 
με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά 
φθίνουσα σειρά και ενημερώνει ηλεκτρονικά τους αιτού-
ντες για την βαθμολογία. Καταρτίζει προσωρινό πίνακα 
κατάταξης με τις επιλέξιμες αιτήσεις, κατά φθίνουσα 
σειρά βάσει βαθμολογίας και πίνακα με τις μη επιλέξι-
μες αιτήσεις, τους οποίους αποστέλλει στη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται 
μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης με τους 
κωδικούς του taxisnet για την πορεία της αίτησης τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια των ελέγχων.

2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις για απόσταξη οίνου αντι-
στοιχούν σε ύψος προϋπολογισμού μικρότερο από τον 
διαθέσιμο, τότε εγκρίνονται όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις.

3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύνα-
ται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση 
των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να 
αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις/στοιχεία, εφό-
σον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ τα οποία όμως 
αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξι-
ολόγηση της αίτησης και η έκδοση σχετικής απόφασης 
έγκρισης, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Άρθρο 13
Ενστάσεις

1. Με βάση τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της 
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας: από την 
9η Αυγούστου έως την 10η Αυγούστου 2021 οι ενδια-
φερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και 
διαφωνούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων των προη-
γούμενων σταδίων ή/και διαφωνούν με τη βαθμολογία, 
δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής 
υπηρεσίας, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, 
όπου παραθέτουν τους λόγους ένστασής τους σχετικά 
με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα κα-
τάταξης βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά.

2. Διόρθωση ή προσκόμιση δικαιολογητικών που 
αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν δύναται να 
προσκομιστούν στη διαδικασία της ένστασης.

3. Οι ενστάσεις εξετάζονται από δευτεροβάθμια διμε-
λή επιτροπή η οποία ορίζεται από τον Προϊστάμενο Δι-
εύθυνσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ, από την 11η Αυγούστου 
έως την 12η Αυγούστου 2021 και ενημερώνουν σχετικά 
την ψηφιακή υπηρεσία του προγράμματος.

4. Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων το αρ-
μόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης προβαίνει σε νέα κατάταξη των αιτή-
σεων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με βάση το 
σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει μετά την εξέταση 
των ενστάσεων, την οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι σημεία α, β και γ 
προβαίνει στην τελική κατάταξη, των δικαιούχων προς 
ένταξη:

α) τη συνολική βαθμολογία που λαμβάνουν οι εν δυ-
νάμει δικαιούχοι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
των ενστάσεων,

β) το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων,
γ) τις περιπτώσεις ισοβαθμίας αιτήσεων, όπου διεκ-

δικούν μία θέση ένταξης. Προτεραιότητα χορηγείται 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Άρθρο 14
Τελική Έγκριση των δικαιούχων οινοπαραγωγών

1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, 
η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
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του ΥΠΑΑΤ εισηγείται στον αρμόδιο τελικό διατάκτη την 
έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης για τους δικαιού-
χους στο πρόγραμμα «Απόσταξη οίνου σε περίπτωση 
κρίσης».

2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
έγκρισης ορίζεται η 18η Αυγούστου 2021. Η ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεί το χρονικό 
σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα 
να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων του προγράμ-
ματος.

3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξε-
κινήσει την υλοποίηση της δράσης και να προβεί στη 
μεταφορά της ποσότητας του οίνου, που έχει αιτηθεί, 
στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγ-
ματοποιείο, σύμφωνα με το συμφωνητικό ή τα συμφω-
νητικά απόσταξης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες, 
από την παρούσα, διαδικασίες, πριν την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, 
αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ένταξης, με δική του ευθύνη, δίχως την προε-
ξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής. Δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης 
ένταξης, θεωρούνται επιλέξιμες προς πληρωμή μόνο 
εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις απαιτήσεις 
και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους 
ελέγχους.

Άρθρο 15
Παράδοση οίνων για απόσταξη -
Παραγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης

1. Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον 
χώρο αποθήκευσης του οίνου στο οινοπνευματοποιείο 
Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, συντάσσεται 
συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς οίνου σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 147 του Καν (ΕΕ) 1308/2013, στο 
οποίο αναγράφεται ο αριθμός του συμφωνητικού από-
σταξης, τα στοιχεία του δικαιούχου για λογαριασμού 
του οποίου γίνεται η μεταφορά (ονοματεπώνυμο/όνομα 
επιχείρησης και ΑΦΜ), ο τόπος προορισμού (ονοματε-
πώνυμο/όνομα επιχείρησης και ΑΦΜ). Το εν λόγω συνο-
δευτικό έγγραφο υπογράφεται, μετά από σχετικό έλεγχο, 
από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ και αποστέλλονται 
στα αντίστοιχα ΠΚΠΦΠκαιΦΕ.

Τα υπογεγραμμένα αντίγραφα του συνοδευτικού 
εγγράφου ή του ζυγολογίου ή άλλων παραστατικών 
απόδειξης της ποσότητας οίνου που αναχώρησε για το 
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή το αποσταγματο-
ποιείο και τα δελτία ανάλυσης των δειγμάτων οίνου των 
ΠΚΠΦΠκαιΦΕ καταχωρούνται στη συνέχεια στην ψηφι-
ακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο 
υπάλληλο των ΠΚΠΦΠκαιΦΕ.

2. Για την αποστολή του οίνου από οινοπαραγωγό ο 
οποίος λειτουργεί σε καθεστώς αναστολής με φορο-
λογική αποθήκη υποβάλλεται ηλεκτρονικό διοικητικό 
έγγραφο (e-ΔΕ) με βάση το οποίο πραγματοποιείται 
η είσοδος αυτού στη φορολογική αποθήκη του οινο-
πνευματοποιού Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιού. 
Στην περίπτωση αποστολής του οίνου από μικρό οινο-
παραγωγό του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 καθώς και 

από οινοπαραγωγό που λειτουργεί εκτός καθεστώτος 
αναστολής, η είσοδος στη φορολογική αποθήκη του 
οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγμα-
τοποιείου πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης 
επανεισαγωγής.

3. α) Κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποι-
είο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, διενεργείται 
ο έλεγχος του οίνου και των συνοδευτικών εγγράφων 
αυτού, από τον, εποπτεύοντα το εργοστάσιο, υπάλληλο 
της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., 
ως και από τελωνειακό υπάλληλο της κατά τόπο αρμό-
διας Τελωνειακής Υπηρεσίας, συντασσομένου του σχε-
τικού πρακτικού ελέγχου σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 
του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Επιπλέ-
ον, λαμβάνεται, εις διπλούν, δείγμα ανά συμφωνητικό 
του προς απόσταξη οίνου, συντασσομένου σχετικού 
πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, το οποίο αποστέλλεται 
προς εξέταση στην αρμόδια, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
30/002/000/8644/23-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 4267), Χημική Υπηρεσία 
του Γ.Χ.Κ., προκειμένου να διαπιστωθεί ο αποκτημένος 
αλκοολικός τίτλος του δείγματος και ενδεχομένως όποια 
άλλη παράμετρος κριθεί κατά περίπτωση απαραίτητη 
από την αρμόδια για την εργαστηριακή εξέταση Χημική 
Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. για τη διαπίστωση της ταυτότητας 
του προϊόντος. Μετά το τέλος της χημικής εξέτασης, εκ-
δίδεται έκθεση χημικής εξέτασης του ληφθέντος δείγ-
ματος οίνου.

Για τις διαδικασίες λήψης και εξέτασης των εν λόγω 
δειγμάτων εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις περί 
δειγματοληψίας, χημικών εξετάσεων, γνωματεύσεων και 
κατ’ έφεση εξετάσεων που προβλέπονται από τα οικεία 
άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις σχετικές 
διατάξεις του ν. 4177/2013 όπως ισχύει, ενώ οι μέθοδοι 
εξέτασης και τα επιτρεπόμενα όρια των αναλυτικών πα-
ραμέτρων των οίνων καθορίζονται στη σχετική ενωσια-
κή νομοθεσία για τα αμπελοοινικά προϊόντα.

Το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου, καθώς 
και η έκθεση χημικής εξέτασης αυτού, αποστέλλονται 
στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, από το 
ΠΚΠΦΠ και ΦΕ., με βάση τη χημική εξέταση της Χημικής 
Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ότι ο οίνος δεν ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για 
το εν λόγω προϊόν ή ότι αυτό δεν είναι σε συμφωνία 
με το σχετικό συμφωνητικό απόσταξης που έχει υπο-
βληθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 της 
παρούσας απόφασης. Για τις εν λόγω περιπτώσεις το 
ΠΚΠΦ και ΦΕ ενημερώνει αμελλητί και την κατά τόπον 
αρμόδια Χημική Υπηρεσία, στην εποπτεία της οποίας 
βρίσκεται το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή το 
αποσταγματοποιείο.

Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν είτε επιστρέφεται 
στον οινοπαραγωγό, είτε χρησιμοποιείται κατόπιν σύμ-
φωνης γνώμης του, από τον οινοπνευματοποιό Β΄ κατη-
γορίας ή τον αποσταγματοποιό, ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή των επιτρεπόμενων εκ των επιτηδευμάτων 
τους προϊόντων, εκτός του προγράμματος στήριξης. Για 
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την επιστροφή του οίνου στον οινοπαραγωγό, ή για τη 
χρησιμοποίησή του, εκτός του προγράμματος στήριξης 
από τον οινοπνευματοποιό Β΄ κατηγορίας ή τον απο-
σταγματοποιό, υποβάλλεται από τους επιτηδευματίες 
(οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή αποσταγματοποι-
ός, κατά περίπτωση), ηλεκτρονικό διοικητικό εγγράφου 
ή αίτηση χρησιμοποίηση, κατά περίπτωση, για την πί-
στωση της φορολογικής αποθήκης.

4. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ κατα-
χωρεί, στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου, 
το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου, καθώς 
και την έκθεση χημικής εξέτασης.

5. Οι προς απόσταξη οίνοι αποθηκεύονται, στο οινο-
πνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποι-
είο, σε ιδιαίτερες δεξαμενές σε σχέση με τις δεξαμενές 
που χρησιμοποιούνται για οίνους που δεν υπάγονται στο 
παρόν πρόγραμμα στήριξης ή για άλλες πρώτες ύλες του 
οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγμα-
τοποιείου.

6. Από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή το 
αποσταγματοποιείο συντάσσονται συγκεντρωτικές 
καταστάσεις (Υπόδειγμα 3) με τις ποσότητες οίνου που 
παρέλαβε στο χώρο, ανά ΑΦΜ και την ποσότητα της πα-
ραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης, οι οποίες αποστέλλονται 
στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠκαιΦΕ προς έλεγχο και καταχώριση 
στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου.

7. α) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παρά-
γεται σε αποσταγματοποιείο, κατόπιν της απόσταξης 
των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες 
δεξαμενές του αποσταγματοποιείου έως τη διάθεσή της 
υπό διοικητικό έλεγχο, για τις εξής χρήσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001:

i) επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγο-
ρίας, με σκοπό την αύξηση του αλκοολικού τίτλου αυ-
τής, κατά περίπτωση για τη χρήση της, είτε προς πα-
ραγωγή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, 
όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 11 
του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 και της Α.Υ.Ο. υπ’ αρ. 
30/003/000/1026/2016, είτε προς παραγωγή (μερικώς) 
μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται 
στις σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του
ν. 2969/2001, προκειμένου για βιομηχανική χρήση αυ-
τής σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
Α.Υ.Ο.Ο. υπό στοιχεία Φ.1554/811/2008,

ii) επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορί-
ας, με σκοπό την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωρ-
γικής προέλευσης (ουδέτερης),

iii) αποστολή της σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαπίστωση της χρήσης, στο εξωτε-
ρικό, της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης για τους 
σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ. 12 του παρόντος 
άρθρου.

β) Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α)i) και α)ii), 
κατά την εισαγωγή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκο-
όλης σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας προς επανα-
πόσταξη, τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για 
τη δειγματοληψία και εξέταση των σχετικών δειγμάτων 

για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου της ακα-
τέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, αλλά και για άλλες τυχόν 
παραμέτρους κατά την κρίση της κατά τόπο αρμόδιας 
Χημικής Υπηρεσίας.

γ) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγε-
ται σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, κατόπιν της 
απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος στήριξης αποθηκεύεται σε 
ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’ κατη-
γορίας. Η εν λόγω αιθυλική αλκοόλη, στην περίπτωση 
που δεν χρησιμοποιείται από το οινοπνευματοποιείο Β’ 
κατηγορίας για την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωρ-
γικής προέλευσης (ουδέτερης), μπορεί να αποστέλλεται 
σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., υπό διοικητικό έλεγχο.
Η διαπίστωση της χρήσης της, στα άλλα κράτη - μέλη 
της Ε.Ε., για τους σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην
παρ. 12 του παρόντος άρθρου.

δ) Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέ-
τερη) που παράγεται στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατη-
γορίας, κατόπιν απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων 
ή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, στο πλαίσιο 
του παρόντος προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται 
σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’ 
κατηγορίας έως τη διάθεσή της για τους σκοπούς που 
προορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 
και δύναται επίσης να αποσταλεί σε άλλα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση που περιγράφεται στην 
παρ. 12 του παρόντος άρθρου.

ε) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη (ημικάθαρη), που 
παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας, ως 
παραπροϊόν, κατά τη διαδικασία παραγωγής αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), σύμφωνα 
με το παρόν πρόγραμμα στήριξης, και εφ’ όσον αυτή 
πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος του καν. (ΕΚ) 
3199/93, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγω-
γή φωτιστικού οινοπνεύματος.

8. α)Για τον έλεγχο της διάθεσης της ακατέργαστης 
αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται στα οινοπνευματο-
ποιεία Β’ κατηγορίας ή στα αποσταγματοποιεία, καθώς 
και της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης 
(ουδέτερης) που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία 
Β’ κατηγορίας, τηρείται στις εν λόγω μονάδες ειδικό 
βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, το οποίο τελεί υπό τον έλεγ-
χο των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 
(Χημικές Υπηρεσίες). Στο εν λόγω βιβλίο εγγράφονται με 
χρονολογική σειρά οι ποσότητες των εισαγομένων, στο 
αποσταγματοποιείο ή στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατη-
γορίας, πρώτων υλών (οίνοι ή ακατέργαστη αιθυλική 
αλκοόλη, κατά περίπτωση), καθώς και ο αποκτημένος 
αλκοολικός τίτλος και τα στοιχεία των συνοδευτικών 
εγγράφων αυτών. Σε ξεχωριστή στήλη καταγράφονται, 
με χρονολογική σειρά, οι ποσότητες της παραγόμενης, 
κατά περίπτωση, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης ή 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) 
σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, συναρτώμενες με 
τις ποσότητες, κατά περίπτωση, των οίνων ή της ακατέρ-
γαστης αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν για 
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την παραγωγή τους. Στην περίπτωση του εν λόγω ειδικού 
βιβλίου παρακολούθησης που τηρείται στο οινοπνευμα-
τοποιείο Β’ κατηγορίας αναγράφονται και οι ποσότητες 
της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που παράγονται 
κατά τη διαδικασία παραγωγής της αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης).

β) Κάθε ποσότητα ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης 
που διατίθεται από οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή 
αποσταγματοποιείο σύμφωνα με τις παρ. 7(α) και (γ) του 
παρόντος άρθρου, καταγράφεται ξεχωριστά, στο ειδικό 
βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής, στον αριθ-
μό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του 
σχετικού τελωνειακού παραστατικού που συνοδεύουν 
τη σχετική διακίνηση.

γ) Κάθε ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης (ουδέτερης) που διατίθεται από οινοπνευ-
ματοποιείο Β’ κατηγορίας, καταγράφεται ξεχωριστά, 
στο ειδικό βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής 
(επωνυμία και στοιχεία βιομηχανίας/βιοτεχνίας που θα 
τη χρησιμοποιήσει, είδος βιομηχανικών προϊόντων που 
θα παραχθούν με αυτήν, αριθμός πρωτοκόλλου σχετι-
κής έγκρισης μετουσίωσης ή/και κάθε άλλο στοιχείο το 
οποίο κρίνεται απαραίτητο από τη Χημική Υπηρεσία), 
στον αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοι-
χεία του τελωνειακού παραστατικού που συνοδεύουν τη 
σχετική διακίνηση.

δ) Το ειδικό βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής 
αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 θεωρείται, κατά 
τους σχετικούς ελέγχους, από τον αρμόδιο, εποπτεύοντα 
το οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή το αποσταγμα-
τοποιείο, υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

ε) Οι ανωτέρω καταγραφές τηρούνται ξεχωριστά και 
στα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7(Β), καθώς 
και στην παρ. 1 του άρθρου 7(Γ), του ν. 2969/2001, βιβλία 
των αποσταγματοποιών και των οινοπνευματοποιών Β’ 
κατηγορίας, ως και στις μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλ-
λονται στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. από τους εν λόγω 
επιτηδευματίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ν. 2969/2001.

9. Η ορθή χρησιμοποίηση της παραχθείσας αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) κατόπιν 
μετουσίωσης της με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., η διαδικα-
σία διάθεσής της, και η χρησιμοποίηση της αποκλειστικά 
από βιομηχανίες/βιοτεχνίες προκειμένου για την παρα-
γωγή βιομηχανικών προϊόντων ή ως βιοαιθανόλη για την 
παραγωγή καυσίμου κίνησης, σύμφωνα με τον καν.(ΕΕ) 
2020/592, εντός της ελληνικής επικράτειας, τελεί υπό τον 
έλεγχο και τις διατυπώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της 
Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες). Οι όροι, 
υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες και διατυπώ-
σεις προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τον
ν. 2969/2001, την Α.Υ.Ο.Ο. υπό στοιχεία Φ.1554/811/2008 
(Β΄ 2694), την Α.Υ.Ο. υπ’ αρ. 30/003/000/1026/2016 
(Β΄ 755) και την Α.Υ.Ο. υπ’ αρ. 30/003/000/568/2019
(Β΄ 566), κατά περίπτωση.

10. Σε περίπτωση διαπίστωσης, από τις κατά τόπους 
αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., της μη τήρησης 
της υποχρέωσης διάθεσης της, κατά τα ανωτέρω, αι-
θυλικής αλκοόλης στους σκοπούς που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, πέραν της επιβολής τυ-
χόν κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 2969/2001 αν 
προκύπτει παράβαση του εν λόγω νόμου, ειδοποιείται 
άμεσα η κατά τόπο ΔΑΟΚ προκειμένου για τις ενέργειες 
της σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων για παράβαση 
του Καν. (ΕΕ) 2020/592.

11. Κατά τα λοιπά, για τη μεταφορά, παραλαβή, κατο-
χή, αποθήκευση και διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης 
εφαρμόζονται οι όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, δι-
αδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001, του ν. 2960/2001, 
καθώς και των σχετικών, κατά περίπτωση, αποφάσεων 
Υπουργού Οικονομικών.

12. α) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακατέργαστη 
αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε οινοπνευματοποι-
είο Β’ κατηγορίας ή σε αποσταγματοποιείο ή η αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που πα-
ράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, διατεθεί 
για χρήση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, 
τότε θα πρέπει ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή ο 
αποσταγματοποιός, κατά περίπτωση, να προσκομίσει 
τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i) συμφωνητικό των δύο συμβαλλόμενων μερών όπου 
θα αναγράφονται τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης (επω-
νυμία, έδρα, ΑΦΜ, είδος οικονομικής δραστηριότητας), 
η ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που θα διακινη-
θεί και η χρήση της για τους σκοπούς που προορίζεται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 στον τόπο 
προορισμού.

ii) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους 
της ΕΕ, που θα βεβαιώνει την παραλαβή της ανωτέρω 
ποσότητας και τη χρήση της για τους σκοπούς που προ-
ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592.

β) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
i) σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τη σύναψη 

του σχετικού συμφωνητικού και όχι περισσότερο από 
τις 18 Αυγούστου 2025,

ii) στα κατά τόπους αρμόδια ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, για την 
εισαγωγή τους στην ψηφιακή υπηρεσία της «απόσταξης 
οίνου».

γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι ο 
οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή ο αποσταγματο-
ποιός δεν διέθεσε τη συνολική ποσότητα της αιθυλικής 
αλκοόλης, που παρήγαγε, για χρήση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, 
τότε επιβάλλεται από την κατά τόπον αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. 
κύρωση ύψους 6,75 €/lt άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Άρθρο 16
Διαδικασία πληρωμής

1. Οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, του προγράμ-
ματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 
της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν εγκριθεί 
και το αργότερο έως 29 Σεπτεμβρίου 2021, υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπη-
ρεσίας της απόσταξης οίνου.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ ελέγχει 
εάν έχει διατεθεί προς απόσταξη η εγκριθείσα ποσότη-
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τα οίνου και την πληρότητα και την ακρίβεια των κατά 
περίπτωση κάτωθι δικαιολογητικών, για κάθε ΑΦΜ το 
οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:

α) έκθεση επιτόπιου ελέγχου των αρμοδίων υπαλλή-
λων των ΔΑΟΚ,

β) συνοδευτικά έγγραφα οίνου για όλη την εγκεκρι-
μένη ποσότητα οίνου που διατέθηκε προς απόσταξη,

γ) αντίστοιχα ζυγολόγια ή άλλα παραστατικά από την 
έξοδο της ποσότητας οίνου από τον χώρο αποθήκευσης 
του,

δ) πρακτικά ελέγχου από την εισαγωγή του οίνου στο 
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγμα-
τοποιείο, που αντιστοιχούν, επίσης, στην εγκεκριμένη 
προς απόσταξη ποσότητα οίνου,

ε) αντίστοιχες εκθέσεις χημικής εξέτασης από τη Χη-
μική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.

Η πληρότητα και η ακρίβεια των κάτωθι δικαιολογητι-
κών έχει διαπιστωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους 
των ΔΑΟΚ κατά τον διοικητικό έλεγχο της επιλεξιμότητας 
της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 9:

α) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρ-
θρου 3,

β) έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από 
τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των 
εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορί-
ας ή του αποσταγματοποιείου σύμφωνα με τα αναγρα-
φόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης (εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών),

γ) δελτίο ανάλυσης οίνου μετά από εργαστηριακό 
έλεγχο από νομίμως λειτουργούν οινολογικό εργαστή-
ριο για κάθε συμφωνητικό, στο οποίο περιλαμβάνονται 
οι κάτωθι χημικές αναλύσεις: προσδιορισμός αποκτη-
μένου αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας (g/L τρυγικό 
οξύ) και πτητικής οξύτητας (g/L οξικό οξύ).

3. Μετά το πέρας του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος 
του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ:

α) επιβεβαιώνει σχετικό πίνακα ελέγχου για κάθε δρά-
ση, στην ψηφιακή υπηρεσία απόσταξης με τα σημεία 
ελέγχου της παρ. 2,

β) συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρε-
σίας που βεβαιώνει την επιλεξιμότητα της αίτησης πλη-
ρωμής του κάθε δικαιούχου προκειμένου στη συνέχεια 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή 
Υπηρεσία να προχωρήσει στην αναγνώριση και εκκαθά-
ριση των δαπανών και

γ) αποστέλλει φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Άμε-
σων Ενισχύσεων και Αγοράς/Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς 
και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, 
σύμφωνα με: τα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης και τα 
αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων.

Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά ως εξής:

i) Την Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιού-
χων ενίσχυσης, επί της οποίας θα πραγματοποιηθεί η 
αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκε-
ντρωτικά στοιχεία (Υπόδειγμα 6) όπως αυτά προκύπτουν 
από τον μηχανογραφικό έλεγχο.

ii) Συγκεντρωτική Λίστα Ελέγχων Πληρωμής υπογε-
γραμμένη από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΠΚΠΦΠ 
και ΦΕ (Υπόδειγμα 7).

4. Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Λειτουργίας-Αγοράς και 

Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξετάζουν 
το φάκελο πληρωμής και συμπληρώνουν τη Λίστα Ελέγ-
χου Πληρότητας Φακέλου Πληρωμής για τη χορήγηση 
της ενίσχυσης (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν 
(Υπόδειγμα 8).

H Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής υπογράφεται από 
τους Ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος 
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσε-
ων και Αγοράς.

5. Διαβίβαση πληρωμής
Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς απο-

στέλλει τον εκκαθαρισμένο φάκελο πληρωμής στη 
Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την 
εκτέλεση της πληρωμής με την έκδοση των σχετικών 
εντολών πληρωμής. O χρήστης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα αποκτήσει πρόσβαση στην back office εφαρμογή της 
απόσταξης και θα έχει πρόσβαση στην διαχειριστική 
φόρμα των παρτίδων πληρωμής.

Μετά την παραλαβή του φυσικού φακέλου πληρω-
μής από το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ και την συνεννόηση με την 
αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση του 
εντάλματος πληρωμής ο χρήστης πληρωμών του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω:

α) Να ενημερώνει ανά ΑΦΜ το ποσό τυχόν μειώσεων.
β) Σε κάθε παρτίδα πληρωμής, ο χρήστης πληρωμών 

του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να καταχωρεί το ένταλμα και 
την ημερομηνία εντάλματος ανά παρτίδα.

γ) Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων και την 
οριστικοποίηση των αλλαγών ο χρήστης θα εκτελεί την 
λειτουργία της δημιουργίας ASCII αρχείου για την τράπεζα.

6. Απορρίψεις
Σε περίπτωση απορρίψεων, η αρμόδια υπηρεσία του 

ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει το αντίστοιχο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ για 
τον δικαιούχο/ΑΦΜ που απορρίφθηκε και την αιτιολο-
γία απόρριψης και ενημερώνεται ο δικαιούχος για την 
προσκόμιση των ορθών στοιχείων στο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, 
προκειμένου να επικαιροποιηθεί η ψηφιακή υπηρεσία 
της απόσταξης οίνου και να αποσταλεί εκ νέου αρχείο 
στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.

7. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των 
δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021.

Άρθρο 17
Έλεγχος εποπτείας

Έλεγχοι εποπτείας, διοικητικοί και επιτόπιοι δύναται να 
διεξάγονται τουλάχιστον, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) των αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα 
πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) έως και πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία πληρωμής του δικαιούχου.

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και 
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος είναι:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44357Τεύχος B’ 3275/23.07.2021

1. Υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.

2. Η μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 
ενισχυόμενης επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλο-
ποίησης του προγράμματος, εκτός από περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας.

3. Μη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας 
ή/και μη παύση της λειτουργία της επιχείρησης για τα 
επόμενα δύο (2) έτη, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανω-
τέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. (ΕΕ) 
1306/2013 όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 19
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις

1. Η αίτηση ένταξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση 
που έχει ήδη χορηγηθεί ενωσιακή ενίσχυση, ανακτάται 
εξολοκλήρου όταν:

α) δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του 
άρθρου 9 της παρούσας απόφασης,

β) δεν πληρούνται άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπο-
νται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.

2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί 
ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία με σκοπό να 
λάβει ενίσχυση.

3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφω-
ση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε σφάλμα της αρμόδιας 
ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά 
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το 
υπόχρεο προς συμμόρφωση πρόσωπο.

4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση:
α) που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του 

εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγ-
χου δίχως δικαίωμα εκ νέου υποβολής, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας,

β) μη κάλυψης του 95% της ποσότητας οίνου, η οποία 
έχει συνολικά εγκριθεί και αυτής που παραδίδεται στο 
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγμα-
τοποιείο.

5. Η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά για τις επιμέρους 
παραδόσεις οίνου που έγιναν αποδεκτές και υλοποιηθή-
καν, (ποσότητα οίνου μικρότερη του 95% της συνολικής), 
σε περίπτωση που:

α) για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσε-
ων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 2
του άρθρου 64 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 αντίστοιχα, δεν 
παραδόθηκε το σύνολο της ποσότητας οίνου που έχει 
εγκριθεί,

β) διαπιστωθεί ότι μέρος της ποσότητας οίνου που 
προοριζόταν προς απόσταξη δεν πληροί τις προϋπο-
θέσεις της νομοθεσίας της Ένωσης ως προς το όριο του 
αλκοολικού τίτλου ή/και της ολικής ή/και της πτητικής 
οξύτητας,

γ) διαπιστωθεί ότι σε μέρος της ποσότητας οίνου που 
προοριζόταν προς απόσταξη ο αποκτημένος αλκοολικός 
τίτλος, σύμφωνα με τη χημική εξέταση από την αρμό-
δια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ξεπερνά την ανοχή που 
προβλέπεται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου για τη 
συγκεκριμένη ποσότητα οίνου.

Στις περ. β’ και γ’, για το μέρος της ποσότητας οίνου, 
για το οποίο διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις είτε από τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία σχετικά όρια είτε από 
την ανοχή που προβλέπεται στην παρ. 7, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παρ. 8.

6. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περι-
στάσεων εξετάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

7. Επιτρέπεται ανοχή έως 0,8% vol. στον αποκτημέ-
νο αλκοολικό τίτλο του οίνου (συμπεριλαμβανομένων 
των ανοχών που προκύπτουν από την αβεβαιότητα των 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων ανάλυσης των νομίμως 
λειτουργούντων οινολογικών εργαστηρίων και των αρ-
μοδίων Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.), μεταξύ του αλ-
κοολικού τίτλου που αναγράφεται στο δελτίο ανάλυσης 
οίνου που εκδίδεται από το κατά τα ανωτέρω οινολογικό 
εργαστήριο και υποβάλλεται με την αίτηση ένταξης του 
εν δυνάμει δικαιούχου και εκείνου που διαπιστώνεται 
κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ 
κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, μετά από δειγ-
ματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο της Χημικής 
Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, από 
το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, με βάση τη χημική εξέταση από την 
αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ότι ο οίνος δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύ-
ουσα νομοθεσία για το εν λόγω προϊόν ή διαπιστωθεί 
υπέρβαση της επιτρεπόμενης, σύμφωνα με την παρ. 7, 
ανοχής του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου, τότε για τη 
συγκεκριμένη ποσότητα οίνου δεν χορηγείται καμία ενί-
σχυση και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της περ. β’
της παρ. 3 του άρθρου 15.

Άρθρο 20
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ελέγχου εποπτεί-
ας του άρθρου 17 διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν 
έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 18, τότε ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά σε καθορισμό του ποσού αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων και στην ανάκτηση των αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ν. 2520/1997 (Α΄ 173) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 21
Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Δικαιολογητικά συμμετοχής οινοπαραγωγών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
Υπόδειγμα 1: Συμφωνητικό Απόσταξης
Υπόδειγμα 2: Πρακτικό Ελέγχου του
 προς απόσταξη οίνου
Υπόδειγμα 3: Συγκεντρωτική Κατάσταση  ανά ΑΦΜ 
 οινοπαραγωγού παραλαβών οίνων
 και παραχθείσας αλκοόλης
Υπόδειγμα 4: Δελτίο Ανάλυσης Οίνου
Υπόδειγμα 5: Έκθεση επιτόπιου ελέγχου
Υπόδειγμα 6: Αναλυτική κατάσταση πληρωμής
Υπόδειγμα 7: Συγκεντρωτική λίστα ελέγχων πληρωμής
Υπόδειγμα 8: Λίστα ελέγχου πληρότητας
 φακέλου πληρωμής



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44358 Τεύχος B’ 3275/23.07.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οινοπαραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση ένταξης, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Άδεια Λειτουργίας Οινοποιείου
2. Σύσταση νομικού προσώπου, εφόσον υφίσταται
3. Βεβαίωση Νόμιμου εκπροσώπου
4. Έναρξη επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα
5. Βεβαίωση Τράπεζας για ΙΒΑN λογαριασμού πληρωμών του προγράμματος υποχρεωτικά στο όνομα της οινο-

ποιητικής επιχείρησης
6. Συμφωνητικό/ά απόσταξης
Α. Σε περίπτωση που δεν δύναται να επισυναφθεί κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης μπορεί να κατατεθεί 

κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου.
Β. Σε περίπτωση εκχώρησης της συμμετοχής του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου 

σε άλλο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή αποσταγματοποιείο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
3, δύναται να κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης.

7. Πιστοποιητικό οίνου από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στις περιπτώσεις 
οίνου προς απόσταξη κατηγορίας ΠΟΠ και ΠΓΕ.

8. Πρωτόκολλο ανάμιξης οίνου ή γλεύκους με αιθυλική αλκοόλη αμπελοοινικής προέλευσης (για τις περιπτώσεις 
οίνων-λικέρ).

9. Δελτίο ανάλυσης οίνου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4.
Σε περίπτωση που δεν δύναται να επισυναφθεί κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης μπορεί να κατατεθεί κατά 

τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου.
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα και δεν θα παύσουν τη λειτουργία 

της επιχείρησης για τα επόμενα δύο (2) έτη.
11. Έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από 

τον χώρο αποθήκευσης, του προς απόσταξη οίνου, μέχρι τον χώρο εγκατάστασης του οινοπνευματοποιείου Β΄ 
κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου (εξαιρούνται οι περιπτώσεις νησιωτικών περιοχών).
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Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις

Το σημείο β (1) της παρ. 13 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 
1723/179088/3-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου 
της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδό-
τηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
1. σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τη σύναψη 

του σχετικού συμφωνητικού και όχι πέραν της 18ης Αυ-
γούστου 2024.».

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02032752307210028*
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