ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
(ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ );
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τα άρθρα 184 έως 196 που συγκροτούν το Κεφάλαιο ΙΒ’ «Σήμα Ελληνικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών» του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α’/11-4-2012)
2. Τον καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση, την
επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89
του Συμβουλίου».
3. Το ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α’/18-12-2001).
4. Την υπ’ αριθ. 030/077/2131/23-8-2011 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ
1946/Β’/31-8-2011)
5. (Ενδεχόμενη εξουσιοδοτική απόφαση)
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατηγορία προϊόντων
Ο παρών κανονισμός αφορά την απονομή του Ελληνικού Σήματος στα αλκοολούχα
ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».

Άρθρο 2
Ορισμοί
α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ακολουθούνται οι τεχνικοί ορισμοί και
οι τεχνικές απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, καθώς
και οι ορισμοί του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών».
β) Δικαιούχος χρήσης του σήματος ορίζεται σε κάθε περίπτωση η παραγωγός
ποτοποιία, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των διατάξεων της σχετικής
νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις απονομής του Ελληνικού Σήματος
1) Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση του Ελληνικού Σήματος, το αλκοολούχο
ποτό πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται εντός των ορίων της Ελλάδας από
εγκεκριμένους κατά νόμον ποτοποιούς.
β) είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα
αλκοολούχα ποτά.
2) Για τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν νομίμως γεωγραφική ένδειξη που
αναφέρεται στην Ελλάδα ή σε περιοχή της, ισχύουν οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την οικεία υπουργική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η εν
λόγω γεωγραφική ένδειξη ή/και καθορίζονται οι όροι χρήσης της.

Άρθρο 4
Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Ελληνικού Σήματος
Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στα αλκοολούχα ποτά ορίζεται η Γενική
Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ).

Άρθρο 5
Διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος
1) Ο ποτοποιός που επιθυμεί τη χορήγηση του Σήματος για συγκεκριμένο/α
προϊόντα του υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192
του ν. 4072/2012 στη Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει το ποτοποιείο, όπου
παράγεται το ποτό.
2) Η αίτησή του περιέχει:
α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση
του αιτούντος. Επί νομικών προσώπων, τη μορφή, την επωνυμία και τον
διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
β) Την άδεια ποτοποιού, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 2969/2001.
γ) Τη βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία του υπό αίτησιν αλκοολούχου
ποτού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3
της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
και η οποία αντικαθιστά τις δηλώσεις που προβλέπονται από τα εδάφια γ και δ της
παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012.
δ) Τη δήλωση που προβλέπεται στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 192
του ν. 4072/2012.
3) Η ως άνω Χημική Υπηρεσία υποβάλλει τα στοιχεία, μαζί με την εισήγησή της, στη
Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του
Κράτους.

4) α) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους είναι υπεύθυνη για την καταχώριση των στοιχείων στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του ν. 4072/2012.
β) Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι τα κατωτέρω:
- η επωνυμία πώλησης
- η εμπορική ονομασία
- άλλες διακριτικές ενδείξεις σημαντικές για την ταυτότητα του ποτού.
- ο αλκοολικός τίτλος
- τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού ποτοποιού (ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται,
πλήρης διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας -τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση,
φαξ).
- τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας παράγεται το
αλκοολούχο ποτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της υπ’ αριθ.
30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
γ) Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου βασίζονται στα αντίστοιχα στοιχεία της
βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, καθώς και στα στοιχεία του
φακέλου βάσει των οποίων χορηγήθηκε η βεβαίωση αυτή.
5) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου
του Κράτους χορηγεί στον δικαιούχο του Σήματος βεβαίωση καταχώρισης στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
191 του ν. 4072/2012. Την βεβαίωση αυτή κοινοποιεί στην Χημική Υπηρεσία που
εποπτεύει την ποτοποιία.
Άρθρο 6
Έλεγχος-κυρώσεις
1) Ο έλεγχος της νομιμότητας χρήσης του Ελληνικού Σήματος ασκείται από τις
Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους στα πλαίσια των ελεγκτικών του
αρμοδιοτήτων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλκοολούχων ποτών,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα:
α) Η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία δικαιούχο χρήσης του
Ελληνικού Σήματος ασκεί τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης του Σήματος από
την ποτοποιία.
β) Κατά την εξέταση των δειγμάτων του αγορανομικού ελέγχου η Χημική
Υπηρεσία που διενεργεί την εξέταση των δειγμάτων που φέρουν το Ελληνικό
Σήμα ελέγχει τη νομιμότητα χρήσης του.
γ) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου,
Ζύθου ασκεί
συντονιστικό και εποπτικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο χρήσης του Ελληνικού
Σήματος.
2) α) Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 είναι η
Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία δικαιούχο του Ελληνικού Σήματος.

β) Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 είναι η Διεύθυνση
Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

