
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2113/214456 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομε-

ρειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οί-

νου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότη-

ση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764).

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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτε-
λευταίου εδαφίου 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 αλκο-
ολούχα προϊόντα» (Α΄ 281), όπως ισχύει και ιδίως του 
άρθρου 3 αυτού.

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

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ) Της υπ’ αρ. 243/14.1.2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπα-
τζή (Β΄ 36).

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

θ) Της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

ι) Της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνω-
σης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάρ-
γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 
234/79, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 
του Συμβουλίου» (L 347).

β) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου» (L 347).

γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1149 της Επιτροπής «για τη συ-
μπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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) υπ’ αρ. 555/2008 της Επιτροπής» (L 190).

δ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1150 της Επιτροπής «για τη θέ-
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης 
του αμπελοοινικού τομέα» (L 190).

ε) (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανο-
νισμός της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 υποχρε-
ωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση 
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κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των 
κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) υπ’ αρ. 555/2008, (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 606/2009 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 607/2009 και την κατάργη-
ση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 436/2009 της Επιτροπής 
και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 
της Επιτροπής» (L 58).

στ) (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός 
της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συ-
ναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστι-
κού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/561 της Επιτροπής» 
(L 58/60).

ζ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/592 της Επιτροπής «σχετικά με 
προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 συν-
δέονται με αυτήν» (L 140).

η) Του Καν(ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός 
Κανονισμός για την προστασία δεδομένων» (L 119/1).

3. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20.9.2019 απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1308/2013, (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) υπ’ αρ. 
2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού 
δυναμικού» (Β΄ 3645).

4. Την υπ’ αρ. 2453/235950/20.9.2019 απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/273 και του 
Καν.(ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις πα-
ραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον 
αμπελοοινικό τομέα» (Β΄ 3673).

5. Το από 1.3.2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοι-
νικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 873/177732 εισήγηση του προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

7. Τη Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 
17.500.000 €, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για 
την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» συγχρηματοδοτούμενο από το 
Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 
του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020 

κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε 
περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) υπ’ αρ. 
2020/592» (Β΄ 2764) ως παρακάτω:

1. Στο άρθρο 14 «Τελική Έγκριση των δικαιούχων οι-
νοπαραγωγών» προστίθεται άρθρο 14α ως εξής:

«Άρθρο 14α
Νέα υποβολή αιτήσεων - 
Δικαιολογητικά - Προθεσμίες

1. Όσοι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, 
οινοπαραγωγοί επιθυμούν να διαθέσουν ποσότητα οί-
νου προς απόσταξη, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 
11 «Υποβολή αιτήσεων» της παρούσας, μέσω της αντί-
στοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστο-
σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 6η Αυγούστου έως και την 
9η Αυγούστου 2020.

2. Ο έλεγχος των αιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος, 
από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, πραγματοποιείται από την 
10η Αυγούστου έως και την 11η Αυγούστου 2020.

3. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορ-
ρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα αποτελέσματα των 
ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να 
υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας 
απόσταξης οίνου, την 12η Αυγούστου 2020.

4. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ 
την 13η Αυγούστου 2020.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
έγκρισης ορίζεται η 18η Αυγούστου 2020».

2. Η παρ. 1 (β) του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:
«β) Ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει υποβάλλει:
i) δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων 

κατά τις δύο τελευταίες αμπελοοινικές περιόδους και 
αυτές είναι πλήρεις και ακριβείς,

ii) δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων 
κατά την τελευταία αμπελοοινική περίοδο οι οποίες είναι 
πλήρεις και ακριβείς, για τις περιπτώσεις νεοσύστατης 
οινοποιητικής επιχείρησης ή έναρξης εργασιών οινοποιη-
τικής επιχείρησης υπό νέο ΑΦΜ (ενδεικτικά μετά από με-
ταβίβαση ή αλλαγή από φυσικό σε νομικό πρόσωπο κ.ά.),

iii) τηρεί βιβλία εισερχομένων εξερχομένων και απο-
θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 1308/2013,

iv) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρ-
θρου 3 της παρούσας,
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v) 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΄ κατηγο-
ρίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό 
απόσταξης.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 12, τροποποιείται ως εξής:
«2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις για απόσταξη οίνου αντι-

στοιχούν σε ύψος προϋπολογισμού μικρότερο από τον 
διαθέσιμο, τότε εγκρίνονται αναλογικά όλες οι επιλέξιμες 
αιτήσεις.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Aυγούστου 2020 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων  και Τροφίμων

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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*02032330408200004*

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,
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