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Πολιτική του Γ.Χ.Κ

• Είναι η παροχή υψηλού επιπέδου
ποιότητας υπηρεσιών στους τομείς των
δραστηριοτήτων του που περιλαμβάνουν:



• την επιστημονική συνδρομή στις Τελωνειακές, 
Φορολογικές και Αρχές Δίωξης του Οικονομικού
Εγκλήματος.

• τη στήριξη του έργου των Δικαστικών και Αστυνομικών
Αρχών καθώς και των Υπηρεσιών του Κράτους που
ζητούν τις επιστημονικές υπηρεσίες του.

• τον έλεγχο προϊόντων ως προς τη συμμόρφωσή τους με
τις προδιαγραφές της νομοθεσίας στα θέματα
αρμοδιότητάς του.

• τον έλεγχο συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς την
ποιότητα και την καταλληλότητά τους για το σκοπό που
προορίζονται.

• τη στήριξη των παραγωγικών και εμπορικών
δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς, με
την προσφορά διαιτησίας και ιδιωτικών αναλύσεων, 
όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο,



Επιπλέον ,
• τη διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου
επιστημονικής κατάρτισης και τεχνικής ικανότητας
του προσωπικού, τη χρήση τεκμηριωμένων και
επικυρωμένων μεθόδων, τη λειτουργία κατάλληλου, 
σύγχρονου και καλά συντηρημένου τεχνικού
εξοπλισμού, την εφαρμογή και τήρηση του
κατάλληλου συστήματος ποιότητας. 

• Το σύστημα διοίκησης για την ποιότητα που έχει
εγκατασταθεί και εφαρμόζεται είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17025.



Οι αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ στον
αμπελοοινικό τομέα :

– περιγράφονται

• στους νόμους 396/1976 «περί οινολογικών
κατεργασιών και εμπορίας των οίνων», 

• το Ν.Δ 243/1969 «περί βελτιώσεως και
προστασίας της οινοαμπελουργικής
παραγωγής», όπως αντικαταστάθηκε

και συμπληρώθηκε με το Νόμο 427/1976. 



Αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ στον
αμπελοοινικό τομέα

Η εφαρμογή και εκτέλεση διαδικασιών
ελέγχου:

♦ πρώτων και βοηθητικών της οινοποιίας υλών
και τελικών προϊόντων στα στάδια
παραγωγής, διακίνησης , αποθήκευσης και
εμπορίας αυτών.

♦προϋποθέσεων και όρων κανονικής
λειτουργίας οινοποιητικών εγκαταστάσεων
και εργαστηρίων εμφιαλώσεως οίνων, 



♦προϋποθέσεων και όρων εμφιαλώσεως οίνων
– π.χ επιτρεπόμενα μέσα συσκευασίας, 
επισημάνσεις κ.ά. 

♦ προϋποθέσεων και όρων για την παραγωγή
οινικών προϊόντων από ανάμιξη με αλκοόλη
οινικής προέλευσης ή αποστάγματος
οίνου,όπως είναι οι οίνοι λικέρ (vins de 
liqueur),

♦προϋποθέσεων και όρων για την παραγωγή
αφρωδών και αρωματισμένων οίνων καθώς
και των επιτρεπομένων κατεργασιών
παρασκευής αυτών,



♦όρων παραγωγής και διακίνησης
συμπυκνωμένου γλεύκους,

♦ προϋποθέσεων και όρων διακίνησης‐
μεταφοράς οίνου για την παραγωγή ξυδιού
από οίνο,

♦ προϋποθέσεων και όρων που πρέπει να
πληρούν τα οινολογικά εργαστήρια για τη
νόμιμη λειτουργία τους,



Οι αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ στον
αμπελοοινικό τομέα

γενικά, 

♦ ο εποπτικός και επιθεωρησιακός έλεγχος για
την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της
νομοθεσίας καθώς και η επιβολή κυρώσεων
σε παραβάσεις αυτών. 



Το Γ.Χ.Κ.  εκδίδει κατόπιν ελέγχου του χώρου
και των προϋποθέσεων που πρέπει να

πληρούν:

♦άδειες λειτουργίας εργαστηρίων
εμφιαλώσεως οίνων και αρωματισμένων
οίνων (σχετικές εγκύκλιοι Α.Χ.Σ
1849/1969,ΦΕΚ 58/Β’ και 1554/1966,ΦΕΚ
645/Β’). Είναι υπεύθυνο για την εγγραφή σε
ειδικό μητρώο των αδειοδοτημένων
εμφιαλωτών οίνων,εφόσον ζητηθεί.



♦άδειες λειτουργίας μονάδων παραγωγής
αφρωδών οίνων (Υ.Α Υπουργών Οικονομικών,
Εμπορίου ή Γεωργίας 26650/57,  27030/71 & 
238244/844/9‐2‐79). 

♦άδειες παρασκευής συμπυκνωμένου
γλεύκους (Α.Υ.Ο 9872/1242/66). 

♦άδειες λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων
(Β.Δ/μα 641/70 «Περί ιδρύσεως και
λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων»).



Συμμετοχή σε επιτροπές :
♦ογκομετρήσεων δεξαμενών οινοποιείων και
εμφιαλωτηρίων οίνων,

♦αμπελοοινικών θεμάτων που αφορούν το
δικαίωμα χρήσης παραδοσιακών ενδείξεων ή
χαρακτηρισμού ενός οίνου ως ‘τοπικού οίνου’,  

♦οργανοληπτικής δοκιμασίας οίνων,  

♦παλαίωσης οίνων.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Οι Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ πραγματοποιούν
εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων οίνων
και οινικών προϊόντων δειγματίζοντας είτε
μόνες τους είτε κυρίως σε συνεργασία με
άλλους φορείς βάσει συμβολαίων
συνεργασίας.



Από τις συνήθεις παραμέτρους που
αναλύονται, αυτές που παρουσιάζουν

αποκλίσεις είναι κυρίως:

• η περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ

• η περιεκτικότητα σε ολικό διοξείδιο του θείου
όλων των κατηγοριών οίνων

• η περιεκτικότητα σε βενζοϊκό ή / και
σαλικυλικό οξύ(κυρίως σε γλυκούς ή
ημίγλυκους οίνους λαϊκών αγορών).Μη
επιτρεπόμενα.



Σπανιότερα εκτρέπονται από το
ανώτατο επιτρεπτό όριο

• η πτητική οξύτητα

ή

• ο αλκοολικός βαθμός



Επίσης παραπέμπονται ως
‘μη κανονικοί’:

Οι οίνοι που δεν φέρουν τις κατάλληλες
ενδείξεις, αναγραφόμενες σε μία ή
περισσότερες επίσημες γλώσσες της
Κοινότητας, ώστε να είναι κατανοητές στον
τελικό καταναλωτή ( Καν.(ΕΚ) 479/08 και
Κ.Τ.Π, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 2003/89/ΕΚ),



ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

• «Οι προοριζόμενοι για εξαγωγή οίνοι πάσης
φύσεως πρέπει να πληρούν τους όρους και
τις διατάξεις του νόμου 396/76»( Ν.396/1976 
‘περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας
των οίνων’).



ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

• Αναλύονται τα τελωνειακά δείγματα οίνων
στα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ για την κατάταξή
τους στον ανάλογο κωδικό της Σ.Ο. 
(Συνδυασμένης Ονοματολογίας) και εκδίδεται
Δελτίο Χημικής Ανάλυσης .

• Εξετάζονται κυρίως η πτητική και ολική
οξύτητα, θειώδη και τα συντηρητικά σορβικό
και βενζοϊκό οξύ.



ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

• Τα αμπελοοινικά προϊόντα που εισάγονται στην
Κοινότητα (στη χώρα)  πρέπει να παράγονται σύμφωνα
με τις οινολογικές πρακτικές που συνιστά και
δημοσιεύει ο Ο.Ι.V ή με εκείνες που εγκρίνονται από την
Κοινότητα δυνάμει του Καν.(ΕΚ) 479/08 και των μέτρων
εφαρμογής του. 

• Ελέγχονται ως προς τις παραμέτρους που σχετίζονται με
την ποιότητα και την ασφάλεια και κατά συνέπεια την
υγεία του καταναλωτή και με θέματα διασφάλισης των
κανόνων του υγιούς εμπορίου και εντοπισμού αθέμιτου
ανταγωνισμού (όπως οι έλεγχοι των επισημάνσεων), 
βάσει της Κοινοτικής και της εθνικής Νομοθεσίας.



ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ‐ ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Κατά το άρθρο 14 και το άρθρο 15 του Νόμου
396/1976  «περί οινολογικών κατεργασιών
και εμπορίας των οίνων» επιβάλλονται ‐
κατόπιν σύνταξης των σχετικών
πρωτοκόλλων παράβασης των σχετικών
διατάξεων ‐

διοικητικές ή / και ποινικές κυρώσεις με
υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον
αρμόδιο εισαγγελέα. 



• Η αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ επιβάλλει τα
ανάλογα πρόστιμα (που καθορίζονται στην
Κ.Υ.Α του Υπουργείου Οικονομικών και
Γεωργίας 3018871/2417/1992(ΦΕΚ
11/Β’/93)),

με την επιφύλαξη του διπλασιασμού αυτών
εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί εντός της
πενταετίας. 



Οι κυρώσεις επιβάλλονται σε
παραβάσεις που αφορούν κυρίως:

• σε μη επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές
και επεξεργασίες,

• στις προϋποθέσεις και στα όρια χρήσης
τους ,

• στους όρους κατοχής και διακίνησης
αμπελοοινικών προϊόντων που έχουν
παραχθεί κατά παράβαση των σχετικών
διατάξεων,



• σε παραπλανητικές ή ανακριβείς ενδείξεις ή
κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων της
Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας

• σε μη νόμιμα λειτουργούντα εμφιαλωτήρια
οίνων που εμφιαλώνουν οίνους δηλαδή,  
χωρίς να έχουν την προβλεπόμενη άδεια
λειτουργίας.



Ακόμη,

• η αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ όταν, μετά από
χημική ανάλυση γνωμοδοτεί ότι προκύπτει θέμα
ασφάλειας για την υγεία συγκεκριμένης κατηγορίας
καταναλωτών σε δείγματα αμπελοοινικών
προϊόντων ,υπό την έννοια των διατάξεων του
Καν.(ΕΚ) 178/2002,άρθρο 14, και σύμφωνα με τον
Ν.3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί
κυρώσεων του Ν.Δ 136/1946 ‘ Περί Αγορανομικού
Κώδικα’ », μπορεί να προβεί σε δέσμευση αυτών
και να αποφασίσει την απόσυρσή τους (της
συγκεκριμένης παρτίδας) από τους χώρους έκθεσης
προς πώληση στην αγορά.



Όλα τα μη ασφαλή για την υγεία τρόφιμα , 
μετά την ολοκλήρωση και της κατ’έφεση
εξέτασης, παραπέμπονται στο Α.Χ.Σ για
επικινδυνότητα όπως ορίζει το άρθρο 3 του
Κ.Τ.Π (Κώδικα Τροφίμων &Ποτών) ,το οποίο
και γνωμοδοτεί τελικά και αποφαίνεται για
την τύχη των δεσμευθέντων προϊόντων.    








