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Αξιότιμες κυρίες Κανελλοπούλου και Κερασιώτη,
Όπως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου εκπροσωπεί θεσμικά την εθνική ιδιωτική οινοποιία, η
Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδας (Εν.Απ.Α.Π.Ε.), εκπροσωπεί την
συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών παραγωγών τσίπουρου, ενώ ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.), αποτελεί τον κλαδικό φορέα των
ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης ελληνικών ποτών αμπελοοινικής προέλευσης.
Κοινή επιδίωξη των ανωτέρω φορέων είναι η προστασία του αμπελοοινικού κλάδου από παράνομες
δραστηριότητες, και προεξαρχόντως της λαθρεμπορίας η οποία υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό,
περιορίζει την σταφυλική ύλη και αμαυρώνει τον κλάδο.
Προς αυτή την κατεύθυνση και εν όψει της φετινής αποστακτικής περιόδου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 7 Ε, παρ. 3, στοιχ. ε’ δεύτερη υποπαράγραφος, του Ν. 2969/2001 (Α’ 281) για την
έκδοση άδειας απόσταξης, μεταξύ άλλων «απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου Γεωργίας για την ιδιότητα του παραγωγού, την θέση και την έκταση του κτήματος, καθώς
και την ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν. Αν είναι αδύνατη η προσκόμιση της βεβαίωσης
αυτής, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να βεβαιώνονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα».
Ως τέτοια «αδυναμία» δεν μπορεί βεβαίως παρά να νοείται η σύννομη και συγγνωστή αδυναμία και όχι η
μη προσκόμιση επειδή η σχετική βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί νομίμως.
Εξάλλου, κατά πάγια θέση της Διοίκησης εκφρασμένης μέσω εγκυκλίων παροχής οδηγιών, η σχετική
αδυναμία πρέπει να ερμηνεύεται στενά και σύμφωνα με το νόμο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το

2
έγγραφο της Υπηρεσίας σας υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ5038237ΕΞ2010/13.09.2010 με το οποίο ενημερώνετε ότι
«βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητών που εκδίδονται από δήμους ή κοινότητες θα πρέπει να γίνονται
αποδεκτές μόνο κατ’ εξαίρεση και στις περιπτώσεις που είναι πράγματι αδύνατη η έκδοση των σχετικών
βεβαιώσεων από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, όπως επί
παραδείγματι στις περιπτώσεις μικρών παραγωγών που καλλιεργούν κάτω από ένα στρέμμα και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεων συγκομιδής (Καν. ΕΚ 436/09, άρθρο 8, παράγραφος 2
κ.λ.π.). Ευνόητο είναι ότι η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται για τους παραγωγούς που παρότι έχουν
υποχρέωση υποβολής δηλώσεων στις οικείες δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, με βάση τις σχετικές
διατάξεις (Καν. ΕΚ 436/09) δεν έχουν συμμορφωθεί προς αυτές».
Πρόσφατα, την κατεύθυνση της προστασίας της νομιμότητας, με το έγγραφό υπ’ αριθμ. 2781/97715/1007-2018, το Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπ.Α.Α.Τ έδωσε διευκρινίσεις ως προς τις
δηλώσεις συγκομιδής με ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα», σύμφωνα με τις οποίες «οι ποσότητες
σταφυλιών οι οποίες αντιστοιχούν στα 10 εκατόλιτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση, για τα οποία οι
παραγωγοί δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις παραγωγής, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1700 Kg».
Η συγκεκριμένη οδηγία είναι απόλυτα σύννομη και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει μια πρακτική, η οποία είχε
οδηγήσει σε φαινόμενα καταστρατήγησης των καθεστώτων χωρικής οινοποίησης και διήμερων
αποσταγματοποιών, για τα οποία η χώρα μας βρίσκεται εκτεθειμένη και εγκαλούμενη από της
Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι ένεκα της επιβολής Ε.Φ.Κ. στο κρασί η διαφάνεια ως προς την παραγωγή,
διακίνηση και διάθεση οίνου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας σας καθώς συνιστά φορολογητέα
ύλη, ενώ τυχόν απόκρυψη από τον ενδιαφερόμενο τέτοιας ύλης συνιστά λαθρεμπορία επισείουσα
βαρύτατες κυρώσεις.
Πληροφορούμεθα, παρότι το μεταφέρουμε με επιφύλαξη καθώς δεν έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση
(και πώς θα μπορούσε άλλωστε, καθώς θα πρόκειται για καταφανή και μαζική παράβαση του νόμου;) ότι
στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας δίδεται από μέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οδηγία της παραλαβής
βεβαιώσεων από τον Δήμο για όσους εμμείνουν στην υποβολή δηλώσεων συγκομιδής με την ένδειξη
«οινοποίηση από τον δηλούντα» για ποσότητα σταφυλιού μεγαλύτερη από εκείνη των 1.700
χιλιόγραμμων και οι οποίοι επιθυμούν να αποστάξουν την αντίστοιχη μεγάλη ποσότητα στεμφύλων.
Επειδή όμως στο εξής οι ΔΑΟΚ έχουν σαφή εντολή να μην εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για ποσότητα
σταφυλιού μεγαλύτερη από την προαναφερόμενη και εφόσον τέτοια μεγάλη ποσότητα εξακολουθεί να
δηλώνεται ως οινοποιημένη από τον δηλούντα, προβάλλεται η «λύση» της σχετικής βεβαίωσης από τον
Δήμο. Μια τέτοια πρακτική, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, συνιστά κατάφωρη καταστρατήγηση του
καθεστώτος του μικρού αποσταγματοποιού και γεννά φυσικά το ερώτημα της αναζήτησης της ποσότητας
οίνου θα πρέπει να έχει παραχθεί και ο οποίος δεν έχει δηλωθεί (τα ίχνη του «χάνονται» στην δήλωση
συγκομιδής).
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Για τους ανωτέρω λόγους, σας καλούμε όπως δώσετε εντολή τα κατά τόπους τελωνεία να αναζητούν
από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ τις φετινές μηχανογραφημένες δηλώσεις συγκομιδής των αιτούντων άδειας
απόσταξης προκειμένου να διασταυρωθεί η δηλούμενη ποσότητα με εκείνη που αναγράφεται στην
αντίστοιχη βεβαίωση που προσκομίζεται από τον Δήμο.
Υπενθυμίζεται ότι πέρα από τις διατάξεις περί λαθρεμπορίας, τυχόν ανακριβής βεβαίωση τιμωρείται από
τις διατάξεις περί ψευδούς δήλωσης, ενώ η μη διασταύρωση των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
συνιστά παράβαση καθήκοντος.
Παρακαλούμε συνεπώς για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ε.Α.ΟΠ.
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