
 

 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- Tρύγος 2017» 

Σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία, άρθρα 81 και 62 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και 
την εθνική νοµοθεσία, άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθµ. 3534/96217/ 
07.09.2015 (Β΄1995), απαγορεύεται η οινοποίηση µη οινοποιήσιµων ποικιλιών 
αµπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αµπελοτεµάχια τα 
οποία δεν εντάσσονται στο δυναµικό παραγωγής του αµπελοοινικού τοµέα (χωρίς 
δικαίωµα φύτευσης, τεµάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από 
άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών). 

Προκειµένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις µη επιλέξιµης 
πρώτης ύλης (σταφύλια), υπενθυµίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων των αµπελουργών 
και των οινοποιητικών / εµπορικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την ενωσιακή και 
εθνική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα: 

Α) Υποχρεώσεις αµπελουργών 
Οι αµπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκοµιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις 
επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εµπορικές), όλα τα αλφαριθµητικά και χαρτογραφικά 
στοιχεία των αµπελοτεµαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια 
(επικαιροποιηµένη καρτέλα αµπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η 
επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώµατος φύτευσης ή 
αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία που 
δηλώνονται στη δήλωση συγκοµιδής των αµπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της 
οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εµπορίας της εµπορικής (κατά περίπτωση) 
καθώς και µε τα στοιχεία του αµπελουργικού µητρώου.  
 
Β) Υποχρεώσεις οινοποιητικών ή εµπορικών επιχειρήσεων 
α) Προκειµένου να διασφαλιστεί η επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης, οι οινοποιητικές ή 
εµπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν από τους αµπελουργούς, πριν την 
συγκοµιδή των σταφυλιών, να τους προσκοµιστεί αντίγραφο της προαναφερόµενης  
επικαιροποιηµένης καρτέλας αµπελοκαλλιέργειας. 
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β) Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή 
εµπορικές), καθίσταται υποχρεωτική σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΚΥΑ  
5833/155045/12.12.2013 (Β΄3324) όπως ισχύει, η αναγραφή στα τιµολόγια/δελτία 
παραλαβής των παρακάτω στοιχείων: 
- το ονοµατεπώνυµο και το Α.Φ.Μ. του αµπελοκαλλιεργητή 
- η ποικιλία αµπέλου των σταφυλιών 
- ο κωδικός αµπελοτεµαχίου (δεκατριψήφιος) του Αµπελουργικού Μητρώου καθώς 
και 
- στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αµπελοτεµάχια της 
εκµετάλλευσής του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής 
παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αµπελοτεµάχιο. 
Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να 
ταυτίζεται µε το ΑΦΜ του εγγεγραµµένου αµπελοκαλλιεργητή στο Αµπελουργικό 
Μητρώο για το συγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο. 

 
γ) Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των σταφυλιών εφαρµόζονται τα 
διαλαµβανόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙ του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και 
παράλληλα τηρείται το άρθρο 12 της µε αριθµ. 285870/01.09.2004 ΚΥΑ και 
συγκεκριµένα «Στην περίπτωση µεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό 
έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η 
ονοµασία της κάθε ποικιλίας των µεταφεροµένων σταφυλιών». 
  
δ) Πραγµατοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που 
τηρούνται υποχρεωτικά στις οινοποιητικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 
436/2009 της Επιτροπής και τη µε αριθµ. 285870/01.09.2004 ΚΥΑ, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι εισερχόµενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν 
στα παραγόµενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων, αυτά σφραγίζονται και 
υπογράφονται από τον αρµόδιο επί των αµπελοοινικών θεµάτων οριζόµενο ελεγκτή. 

 
ε) Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων µε Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) προέρχονται 
αποκλειστικά από αµπελοτεµάχια που περιλαµβάνονται στην οριοθετηµένη 
γεωγραφική περιοχή, για την παραγωγή δε των οίνων, τηρούνται οι εγκεκριµένες 
προδιαγραφές του προϊόντος.  
Σε κάθε περίπτωση για τους οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακούς εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄αριθµ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄3324) όπως ισχύει. 

 
στ) Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 
285870/01.09.2004, στην περίπτωση µεταφοράς µη συσκευασµένων αµπελοοινικών 
προϊόντων (εντός ή εκτός της Ε.Ε.), ο αποστολέας υποχρεούται να ενηµερώσει την 
αρµόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την µεταφορά αυτή. Η αρµόδια αρχή του 
τόπου φόρτωσης (για διακίνηση εντός Ε.Ε) οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή 
του τόπου εκφόρτωσης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Στην περίπτωση κατά την οποία παραληφθεί φορτίο από χώρα της Ε.Ε ή από τρίτη 
χώρα ο παραλήπτης του φορτίου οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του τόπου 
εκφόρτωσης την επόµενη εργάσιµη ηµέρα προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι 
απαραίτητοι έλεγχοι (Βιβλία, επισήµανση προϊόντος). 

 
Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων (∆ΑΟΚ) προβαίνουν στην οργάνωση και την διενέργεια, 
αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων, κατά την διάρκεια του τρυγητού, στις οινοποιητικές 
εγκαταστάσεις της περιοχής αρµοδιότητάς τους. Ωστόσο, υπό τον όρο ότι δεν 
διακυβεύεται ο σκοπός του ελέγχου είναι δυνατόν να δοθεί προηγούµενη ειδοποίηση 
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η οποία περιορίζεται στην απολύτως ελάχιστη αναγκαία και δεν υπερβαίνει τις 48 
ώρες, µε εξαίρεση δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις. 
Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων σύµφωνα µε το άρθρο 19 
της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013 (Β΄3324).  
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που τα ΠΚΠΦ&ΠΕ αδυνατούν να συµµετάσχουν 
στην διενέργεια των ελέγχων µε κλιµάκιο ελεγκτών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 19 της ανωτέρω ΚΥΑ, οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν από τον 
αρµόδιο για τα αµπελοοινικά θέµατα υπάλληλο της ∆ΑΟΚ. 
 
Τονίζεται, ότι το σύστηµα ελέγχου και προκειµένου για την επιλογή του δείγµατος των 
επιχειρήσεων προς έλεγχο, θα βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου των επιχειρήσεων 
λαµβάνοντας υπόψη τα επιλεγµένα κριτήρια αξιολόγησης και τις κατηγορίες 
κινδύνου, όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω.  
 
Υπενθυµίζεται ότι µετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται έκθεση 
ελέγχου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα XII της ανωτέρω ΚΥΑ, στην οποία θα πρέπει να 
καταγράφονται µε λεπτοµέρειες οι τοµείς που ελέγχθηκαν και τα ευρήµατα του 
ελέγχου. Η εν λόγω έκθεση συνυπογράφεται από τον ελεγχόµενο, ο οποίος δύναται να 
καταγράψει τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των 
ελεγκτών. 
Στην ∆/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής, 
Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων κοινοποιούνται: α) το πρόγραµµα των επιτόπιων ελέγχων, β) οι εκθέσεις 
ελέγχου και γ) τα στοιχεία των ελέγχων σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο µε αριθµ. πρωτ. 1749/42334/12.4.2017 έγγραφό µας που βρίσκεται αναρτηµένο 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-
production/ampeli/oin/353-oinos 
 
Οδηγίες επιλογής δείγµατος ελέγχου µε βάση την ανάλυση κινδύνου 
Προκειµένου να επιλεγεί το δείγµα επιχειρήσεων στις οποίες θα διενεργηθεί ο ανωτέρω 
έλεγχος, παρατίθενται οι κατηγορίες κινδύνου και τα κριτήρια αξιολόγησης που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς και ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας 
επιλογής. 
 
• Κατηγορίες Κινδύνου: 
1. Κατηγορία I: Πολύ Υψηλός Κίνδυνος  
2. Κατηγορία ΙΙ: Υψηλός Κίνδυνος  
2. Κατηγορία IIΙ: Μεσαίος Κίνδυνος  
3. Κατηγορία IV: Χαµηλός Κίνδυνος  
 
• Κριτήρια Αξιολόγησης 
1. O όγκος των παραγόµενων οίνων σε HL από την οινοποιητική επιχείρηση (µε βάση 

τις δηλώσεις παραγωγής της προηγούµενης αµπελοοινικής περιόδου)  
 

• >1000 HL 

• 500-1000 HL 

• 100-500 HL 

• <100 HL 
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2. Κατηγορίες προϊόντων (µε βάση τις πιστοποιήσεις οίνων κατά την προηγούµενη 

αµπελοοινική περίοδο) 
 

• Οίνοι ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή/και Ποικιλιακοί 

• Οίνοι ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή/και Ποικιλιακοί και χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 

• Οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 
 
 
3. Αριθµός συνεργαζόµενων αµπελουργών από τους οποίους προµηθεύτηκε την 

πρώτη ύλη, σταφύλια ή/και από Ιδιοεκµετάλλευση (ιδιόκτητους ή και 
ενοικιαζόµενους αµπελώνες) µε βάση τις δηλώσεις παραγωγής της προηγούµενης 
αµπελοοινικής περιόδου 

 

• >100 αµπελοκαλλιεργητές και από ιδιοεκµετάλλευση ή >100 
αµπελοκαλλιεργητές 

• 50-100 αµπελοκαλλιεργητές και από ιδιοεκµετάλλευση ή 50-100 
αµπελοκαλλιεργητές 

• <50 αµπελοκαλλιεργητές  και από ιδιοεκµετάλλευση ή <50 αµπελοκαλλιεργητές   
• Ιδιοεκµετάλλευση 

 
4. Προηγούµενες µη συµµορφώσεις (κατά την τελευταία τριετία) σε σχέση µε: 
 

• Μη εξακρίβωση της επιλεξιµότητας της πρώτης ύλης για παραγωγή 
αµπελοοινικών προϊόντων 

• Μη συµµόρφωση µε την προδιαγραφή του προϊόντος για οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ   

• Μη συµµόρφωση µε τις οινολογικές πρακτικές και περιορισµούς που υπόκεινται 
τα αµπελοοινικά προϊόντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

• Λοιπές µη συµµορφώσεις (ιδίως επισήµανσης) σε σχέση µε την αµπελοοινική 
νοµοθεσία 

• Απουσία µη συµµόρφωσης 
 

Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση επιχειρήσεων στις οποίες κατά την προηγούµενη 
αµπελοοινική περίοδο επιβλήθηκαν κυρώσεις, περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στο 
δείγµα ελέγχου ακόµα και αν από την εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης και των 
αλγόριθµων δεν επελέγησαν σε αυτό. 
  

Πίνακας σκορ επιβάρυνσης 
 

Κατηγορία Κινδύνου Σκορ επιβάρυνσης κριτηρίου 
Ι. Πολύ Υψηλού Κινδύνου 40 πόντοι 

ΙΙ. Υψηλού Κινδύνου 20 πόντοι 

ΙΙΙ. Μεσαίου Κινδύνου 10 πόντοι 

ΙV. Χαµηλού Κινδύνου 5 πόντοι 

 
Σηµείωση: Το σκορ επιβάρυνσης αναφέρεται σε κάθε θέση του «Πίνακα κριτηρίων 
αξιολόγησης για κατηγοριοποίηση κινδύνου» ανάλογα µε την κατηγορία κινδύνου 
προκειµένου να υπολογιστεί η τελική βαθµολογία. Η υψηλότερη βαθµολογία 
αντιστοιχεί σε 160 βαθµούς και η µικρότερη σε 20 βαθµούς. 
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Πίνακας Κριτηρίων αξιολόγησης για κατηγοριοποίηση κινδύνου 
 

Κατηγορία 
Κινδύνου 

Όγκος 
παραγωγής 

Κατηγορίες 
προϊόντων 

Αριθµός 
αµπελουργών 

Μη συµµορφώσεις 

Ι. Πολύ 
Υψηλού 
Κινδύνου 

>500 HL 

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ 
Ποικιλιακοί και 

χωρίς 
ΠΟΠ/ΠΓΕ 

<50 ή και 
ιδιοεκµετάλλευση 

-Μη εξακρίβωση της 
επιλεξιµότητας της 
πρώτης ύλης 

Σκορ 
επιβάρυνσης 

40 40 40 
 

40 

ΙΙ. Υψηλού 
Κινδύνου 

100 – 500 HL 
Χωρίς 

ΠΟΠ/ΠΓΕ 
50 – 100 ή και 

ιδιοεκµετάλλευση 

- Μη συµµόρφωση µε 
προδιαγραφή 
- Μη συµµόρφωση µε 
οινολογικές πρακτικές 

Σκορ 
επιβάρυνσης 

20 20 20 
 

20 

ΙΙΙ. Μεσαίου 
Κινδύνου 

- - 
> 100 ή και 

ιδιοεκµετάλλευση 

Λοιπές µη 
συµµορφώσεις (ιδίως 
επισήµανσης) 

Σκορ 
επιβάρυνσης 

- 
 
- 

10 
 

10 

ΙV. Χαµηλού 
Κινδύνου 

< 100 HL 
ΠΟΠ/ΠΓΕ 
Ποικιλιακοί 

Ιδιοεκµετάλλευση 
Απουσία µη 
συµµόρφωσης 

Σκορ 
επιβάρυνσης 

5 
 
5 5 

 
5 

 
1ο Παράδειγµα υπολογισµού 
Επιχείρηση µε παραγωγή >500 HL + ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακοί και χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ + 
αριθµός αµπελουργών που συνεργάζεται < 50 και µε ιδιοεκµετάλλευση + µη 
συµµόρφωση που έχει σχέση µε την µη εξακρίβωση της επιλεξιµότητας της πρώτης 
ύλης: Βαθµολογία: 40 + 40 + 40 + 40 =160 βαθµοί 
 
2ο Παράδειγµα υπολογισµού 
Επιχείρηση µε παραγωγή 100 – 500 HL + ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακοί + 
ιδιοεκµετάλλευση + Απουσία µη συµµόρφωσης: Βαθµολογία: 20 + 5 + 5 + 5 = 35 
βαθµοί 
 
3ο Παράδειγµα υπολογισµού 
Επιχείρηση µε παραγωγή <100 HL + χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ + ιδιοεκµετάλλευση + Μη 
συµµόρφωση ως προς την επισήµανση: Βαθµολογία: 5 + 20 + 5 + 10 = 40 βαθµοί 
 
4ο Παράδειγµα υπολογισµού 
Επιχείρηση µε παραγωγή 100 - 500 HL + ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακοί και χωρίς 
ΠΟΠ/ΠΓΕ + ιδιοεκµετάλλευση + Μη συµµόρφωση ως προς την προδιαγραφή: 
Βαθµολογία: 20 + 40 + 5 + 20 = 85 βαθµοί 
 
Πίνακας απόφασης ελέγχου 
Λαµβάνοντας υπόψη την βαθµολογία όπως διαµορφώνεται µε βάση το σκορ 
επιβάρυνσης ανά κριτήριο αξιολόγησης και κατηγορία κινδύνου, οι επιχειρήσεις 
συγκεντρώνουν µια συνολική βαθµολογία, κατηγοριοποιούνται σε κατηγορίες 
κινδύνου και αποφασίζεται η διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τον Πίνακα που 
ακολουθεί: 
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Συνολική βαθµολογία Κατηγορία Κινδύνου ∆ιενέργεια Ελέγχου 

105 - 160 I Ποσοστό 30 % 

75 - 100 II Ποσοστό 20 % 

45-70 ΙΙΙ Ποσοστό 10 % 

20-40 IV Ποσοστό 5 % 

 
Επιλογή επιχειρήσεων για έλεγχο µε βάση την κατηγορία κινδύνου 
Τα ΠΚΠΦ&ΠΕ, κατόπιν αποστολής από τις ∆ΑΟΚ δικαιοδοσίας τους της σχετικής 
βαθµολογίας των επιχειρήσεων που συγκέντρωσαν από την εφαρµογή των κριτηρίων, 
εξάγουν το δείγµα κατατάσσοντας αυτές σε κατηγορία κινδύνου µε αλφαβητική σειρά 
και εφαρµόζοντας τους κάτωθι αλγόριθµους: 
 
 ΠΚΠΦ&ΠΕ Πειραιά 
 

 Ποσοστό  
ελέγχου 

Αλγόριθµοι επιλογής επιχειρήσεων για έλεγχο 

30 % 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

20 % 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

10 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
5 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Όπου:  0: ∆εν διενεργείται έλεγχος 
          1: ∆ιενεργείται έλεγχος 

 
 ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων και Βόλου 
 

 Ποσοστό 
ελέγχου 

Αλγόριθµοι επιλογής επιχειρήσεων για έλεγχο 

30 % 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

20 % 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 % 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
5 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ΠΚΠΦ&ΠΕ Αχαϊας και Ναυπλίου 
 

 Ποσοστό 
ελέγχου 

Αλγόριθµοι επιλογής επιχειρήσεων για έλεγχο 

30 % 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

20 % 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

10 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου 
 

 Ποσοστό 
ελέγχου 

Αλγόριθµοι επιλογής επιχειρήσεων για έλεγχο 

30 % 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

20 % 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 % 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 % 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης και Καβάλας 
 

 Ποσοστό 
ελέγχου 

Αλγόριθµοι επιλογής επιχειρήσεων για έλεγχο 

30 % 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

20 % 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

10 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 % 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Τέλος τονίζεται, ότι για τις επιχειρήσεις που διαπιστωθεί µη συµµόρφωση µε τις 
απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
Ν. 4235/2014 (Α΄32) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της 
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 
 
 
 
 

                             Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 

Ν. Αντώνογλου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
    1.Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας   
       Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  
       Έδρες τους 

 
   2. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας      
       και Κτηνιατρικής/Αγροτικής   
       Οικονοµίας Περιφερειακών Ενοτήτων 
       Έδρες τους 
 
 
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. Γραφείο Υπουργού  
          κ. Ε. Αποστόλου 
     2.  Γραφείο Υφυπουργού 
          κ. Β. Κόκκαλη 
     3.   Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής    
          και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
          κ. Χ. Κασίµης 
     4.  ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
     5.  ∆/νση Συστηµάτων Καλλιέργειας 

           Τµήµα Ελαίας και Αµπέλου 
6. Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου 

Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 ΑΘΗΝΑ 
  7.   Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) 

          Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ 
  8.   ΚΕΟΣΟΕ  

          Λ. Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ 

    9.   Ε.Φ.Ε.Τ. Κηφισίας 11526 Αθήνα, 
          -Γρ. Προέδρου 
          -∆/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων 
           Τροφίµων Φυτικής Προέλευσης. 
   10.   Ένωση Ελλήνων Οινολόγων 
           Λ. Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ. 
   11.   ΠΑΝ.Ε.Π.Ο 
          Βεραντζέρου 15, 10677 Αθήνα, 

            12.  Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π) 

          Συγγρού 1, Φλιάσιο Μέλαθρον, 205 00 ΝΕΜΕΑ 

            13.  Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Κρήτης 

            14.  Ένωση Αµπελουργών Οινοποιών Νήσων Αιγαίου (ΕΝΟΑΝΑ) 

            15.  Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ) 

           Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη  

            16.  Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.) 

          1o χλµ Λεωφόρου Πικερµίου-Σπάτων, 19009 Πικέρµι 

            17.  Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Κεντρικής Ελλάδας  (ΕΝΟΑΚΕ) 
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