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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αναθεώρηση της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011 «Παραγωγή και 
Διάθεση Αλκοολούχων Ποτών»
•Αναγκαιότητα έκδοσης εθνικών συμπληρωματικών μέτρων για 
τον καν. (ΕΕ) 2019/787
 Προσαρμογή στις βασικές αρχές του νέου καν. (ΕΕ) 2019/787
 Ορισμός αρμοδίων αρχών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης 
 Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις γεωγραφικές ενδείξεις με 

βάση το νέο κανονισμό και τα εκτελεστικά μέτρα αυτού (τήρηση 
ηλεκτρονικού καταλόγου εγκεκριμένων επιχειρήσεων, επαλήθευση της 
συμμόρφωσης, έκδοση πιστοποιητικού κλπ)

 Ορισμός αρμόδιων φορέων για την εποπτεία της διαδικασίας 
παλαίωσης

 Εισαγωγή της έννοιας της γεωγραφικής αναφοράς
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αναθεώρηση της Α.Υ.Ο. 30/077/2131/23-08-2011 «Παραγωγή 
και Διάθεση Αλκοολούχων Ποτών»
• Ευθυγράμμιση με την οριζόντια ενωσιακή νομοθεσία 
 καν. (ΕΕ) 1169/2011
 καν. (ΕΕ) 2017/625 (ευθυγράμμιση διαδικασιών επισήμων ελέγχων)
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διερεύνηση για τροποποίηση της Α.Υ.Ο.
30/03/000/1614/19.04.2018 «Διατυπώσεις και διαδικασίες για 
την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με 
αλκοόλη των άρθρων 80,86,90,92 του ν.2960/2001» 
• Σύσταση ομάδας εργασίας σε συνεργασία με τη Δ/νση ΕΦΚ και 
ΦΠΑ της ΓΔ Τελωνείων και ΕΦΚ
• Εξαγωγή πορίσματος της ομάδας 
•Διερεύνηση χρησιμοποιούμενων πρακτικών σε άλλα κράτη -
μέλη
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διερεύνηση για την τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των
αποσταγματοποιείων σε συνεργασία με τη Δ/νση ΕΦΚ και ΦΠΑ
της ΓΔ Τελωνείων και ΕΦΚ (ένταξη στους στόχους του
επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2022).

Διερεύνηση για ρύθμιση ποσοστού απωλειών (φύρας) κατά την
απόσταξη για τον αρωματισμό της αιθυλικής αλκοόλης για την
παρασκευή αλκοολούχων ποτών.
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ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Συμμετοχή στη στοχευμένη έρευνα για τις αρμόδιες αρχές της
ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με την αναθεώρηση του καν. (ΕΕ) 1169/2011, όσον
αφορά την αναγραφή καταλόγου συστατικών και διατροφικής
δήλωσης στα ποτά με αλκοόλη (Μάρτιος 2022).

Συμμετοχή στην έρευνα για τις αρμόδιες αρχές της ΓΔ Γεωργίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με
τα χαμηλόβαθμα αλκοολούχα και τα χωρίς αλκοόλη (alcohol free)
ποτά και τη διερεύνηση της αναγκαιότητας θέσπισης
εναρμονισμένης ενωσιακής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα
(Απρίλιος 2022).
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Υποβολή αίτησης προς την Ε.Ε. για την καταχώριση της ΓΕ «Τσίπουρο Τυρνάβου» στο
Διεθνές Μητρώο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) - Έκδοση
σχετικής εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής (2022/540).

Ενημέρωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής βάσης γεωγραφικών ενδείξεων τροφίμων
και ποτών «GΙview» για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης σε κάθε
ενδιαφερόμενο (παραγωγούς, διακινητές, εισαγωγείς – εξαγωγείς, αρμόδιες αρχές,
καταναλωτές).

Συμμετοχή στην κατάρτιση της Κοινής Απόφασης Υφυπ. Οικονομικών και Διοικητή
ΑΑΔΕ Α 1263/23-12-2021 «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών» (σε συνεργασία με τη ΓΔ Τελωνείων και ΕΦΚ).

Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των αναγνωρισμένων ΓΕ
(συμφωνίες/παραβιάσεις) σε τρίτες χώρες
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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