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ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Ενότητες ∆/νσεις 

Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής. 
Έδρες τους 

 
Κοιν/ση: 

1. Ε∆ΟΑΟ - Εθνική ∆ιεπαγγελµατική  
Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου  
Μαρίνου Αντύπα 86-88,  
16346 Αθήνα 

2. Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου  
Νίκης 34, 10557 Αθήνα 

3. ΚΕΟΣΟΕ 
Λ. Ριανκούρ 73, 11523 Αθήνα 

4. Ένωση Οινοποιών Ελλάδος Αβέρωφ 14, 
17235 ∆άφνη 

 

Θέµα: « Συνοδευτικά έγγραφα αµπελοοινικών προϊόντων» 
 
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 21του Καν.(ΕΚ)436/2009 όπως έχει τροποποιηθεί 
µε τον Καν(ΕΚ)314/2012 τα αµπελοοινικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτηµα 
Ι µέρος ΧΙΙ του Καν (ΕΚ)1234/2007 τίθενται σε κυκλοφορία όταν συνοδεύονται από 
επίσηµα εγκεκριµένο συνοδευτικό έγγραφο. 
 
Σύµφωνα µε την παρ.1α του άρθρου 24  τα συνοδευτικά που χρησιµοποιούνται για 
την διακίνηση των αµπελοοινικών προϊόντων που αποστέλλονται στο εσωτερικό ενός 
κράτους µέλους ή µεταξύ κρατών µελών είναι: 

i. Ένα τυπωµένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e- ∆Ε) ή 
άλλο εµπορικό έγγραφο όπως προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 6  
της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συµβουλίου για προϊόντα τα οποία υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα οποία µεταφέρονται υπό καθεστώς 
αναστολής των φόρων αυτών στο έδαφος της Ένωσης 
Σε περίπτωσή µη λειτουργίας του µηχανοργανωµένου συστήµατος τότε θα 
χρησιµοποιηθεί το εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο (Ε.Σ.Ε) όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ.1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του 
Συµβουλίου  
 

ii. Το απλοποιηµένο συνοδευτικό έγγραφο (Α.Σ.∆.Ε) που προβλέπεται στο άρθρο 
34 παρ.1 της οδηγίας 2008/118ΕΚ το οποίο συντάσσεται και χρησιµοποιείται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) 3649/92 της Επιτροπής, σχετικά µε τα 
προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο έδαφος της 



Ένωσης , µετά τη διάθεση στην κατανάλωση στο κράτος µέλος στο οποίο 
ξεκίνησε η µεταφορά. 
 

iii. Το συνοδευτικό έγγραφο (ΣΕ), για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης και για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης και τα οποία αποστέλλονται από µικρούς παραγωγούς 
(παραγωγή <1000hl ετησίως) σύµφωνα µε το άρθρο 40 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ. 

 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 β του Καν.(ΕΚ)436/2009 της Επιτροπής για τα αµπελοοινικά 
προϊόντα που αποστέλλονται προς τρίτη χώρα ή προς έδαφος που προσδιορίζεται στο 
άρθρο 5 παρ. 2 και 3 της  οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συµβουλίου, τα συνοδευτικά 
που χρησιµοποιούνται, είναι τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους ( i ) και 
(iii) του παρόντος εγγράφου.  
Στην ηλεκτρονική βάση e-Bacchus (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-
bacchus/index.cfm?&language=EL) βρίσκεται αναρτηµένο υπόδειγµα συνοδευτικού 
της παραγράφου (iii) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διακίνηση αµπελοοινικών 
προϊόντων εντός Ε.Ε. και προς τρίτη χώρα, συνοδευόµενο µε το εθνόσηµο του κάθε 
κράτους µέλους. Το εν λόγω υπόδειγµα είναι διαθέσιµο στην αγγλική και στη γαλλική 
γλώσσα, όµως µετά από την 1-8-2013 θα υπάρχουν οι µεταφράσεις του σε όλες τις 
γλώσσες των Κ- Μ της Ε.Ε.  
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 24 τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται 
στις παραγράφους (i), (ii), (iii) πρέπει να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται  στο µέρος Γ του παραρτήµατος VI του Καν.(ΕΚ)436/2009. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καν (ΕΚ)314/2012 της Επιτροπής που τροποποίησε τους 
Καν(ΕΚ) 436/2008 και τον Καν(ΕΚ)555/2008 της Επιτροπής, τα συνοδευτικά έγγραφα 
τα οποία συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζουν τα κράτη µέλη πριν 
από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισµού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέχρι 
την 1-8-2013. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία θα χρησιµοποιούνται µόνο τα 
συνοδευτικά που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ)436/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
Εποµένως για περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο το συνοδευτικό έγγραφο του  
παραρτήµατος VΙΙ του Καν.(ΕΚ)436/2009 (πριν από την τροποποίηση του µε τον Καν 
(ΕΚ)314/2012 της Επιτροπής) µετά την 1-8-2013 θα πρέπει να αντικατασταθεί από το 
προαναφερόµενο υπόδειγµα συνοδευτικού που είναι αναρτηµένο στην e-Bacchus και 
το οποίο σας επισυνάπτουµε στην αγγλική γλώσσα (µετά την 1-8-2013 θα είναι 
επίσηµα µεταφρασµένο στην ελληνική  γλώσσα και διαθέσιµο στην e-Bacchus). 
 
Για τις περιπτώσεις, που τα οινοποιεία έχουν αποθέµατα εντύπων συνοδευτικών 
εγγράφων της µορφής του παραρτήµατος VΙΙ του Καν.(ΕΚ)436/2009 (πριν από την 
τροποποίηση του µε τον Καν (ΕΚ)314/2012 της Επιτροπής), ή του υποδείγµατος IV 
της ΚΥΑ 285870/2004 (ΦΕΚ1372/Β/2004) µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν µέχρι να 
εξαντληθούν, αρκεί να προσθέσουν τις ακόλουθες πληροφορίες που προβλέπονται 
στο µέρος Γ του παραρτήµατος VI του Καν.(ΕΚ)436/2009: 

- Τόπος αποστολής : ο πραγµατικός τόπος αποστολής εάν τα εµπορεύµατα δεν 
αποστέλλονται από την διεύθυνση του αποστολέα. 

- Προαιρετικές ενδείξεις για µεταφορά προϊόντων χύµα: για την µεταφορά χύµα 
των οίνων που αναφέρονται στις παραγραφούν 1έως 9,15 και 16 του 
παραρτήµατος Χιβ του κανονισµού (ΕΚ) 1234/2007, η περιγραφή προϊόντος 
πρέπει να περιλαµβάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
118κστ του εν λόγω κανονισµού, εφόσον αυτές αναγράφονται ή προβλέπεται 
να αναγράφονται στην επισήµανση. 



 
 

- Κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας ΣΟ 
- Ποσότητα: Μικτό βάρος σε εµφιαλωµένους οίνους 

- Καθαρό βάρος σε χύµα µεταφορά οίνου. 
- Πυκνότητα: για γλεύκη (µη ζυµωµένα αµπελοοινικά προϊόντα) 
-  Κωδικός κατηγορίας οίνου:1= οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ   

2= ποικιλιακοί οίνοι 
- 3= οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ   

4= εισαγόµενοι οίνοι 
5= άλλοι οίνοι 

- Επεξεργασίες: κωδικός σύµφωνα µε τον κατάλογο 1.4 β) στο µέρος Β του 
Παραρτήµατος VI του Καν.(ΕΚ)436/2009. 

 
 
 
  H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  
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