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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
σ/εϊίου Νόμου «περί οίνολογικών κατεργασιών 

καί εμπορίας τών οίνων».

Προ; τ>;>· Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διαίτων ~άρ-$ρων 9 καί~ 10 ρυ&μίζονταί τα άφορωντα εις 
τάς οΐνολογιχάς ουσίας ώς και εις επιτρεπόμενα επιχρίσματα 
Σεξαμενώυ καί οι νοο οχειών. _

Διά τοϋΤίρ·3ρου 11 καθορίζονται οί χαρακτήρες τών ακα
ταλλήλων πρός κατανάλωσίν οίνων.

Δ:ά τοϋ προτεινομένου ύπό ψήφισιν νομοσχεδίου, σκοπείται 
ό εκσυγχρονισμός τής 'Ελληνικής περί οίνου νομοθεσίας. κα-S 
όσον ή 'Ελλάς ούσα νϋν μέλος Βιε·5νών οργανισμών, Σέον κατά 
τήν υπογραφήν ίιαιόρων Σιε-3νών συμβάσεων καί κανονισμών 
σχετικών μέ τον οίνον, νά έχη ένηρμονισμένην τήν σχετικήν 
νομοθεσίαν της πρός τάς Σιε·3νείς απαιτήσεις, ίνα άποφευ- · 
χ-υώσ: τυχόν δυσμενείς συνεπειαι οια την χωράν μας, οσον 
ά'ςορά εις τήν παρασκευήν καί εξαγωγήν τών οίνων.

Κατά τήν σύνταξιν τοϋ παρόντος νομοσχεδίου έλήφίησαν ■ 
or’ όψιν κυρίως ό ύπ’ άρι-3. 816/70 κανονισμός τής Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος (Ε.Ο.Κ.) «σερί Βιοργανω- 
σεως τής αγοράς τών αμπελουργικών προϊόντων, οι κώϊικες 
οΐνολογικών κατεργασιών τοϋ Βιε-3νοϋς γραφείου οίνων και αμ
πέλου (O.I.V.) ώς καί τό σχέδιον συμβάσεως έπί τής παρα
γωγής καί τοϋ έμσσορίου τών οίνων καί οινοπνευματωδών πο- 
τών τής ’Ανώτατης Επιτροπής τών ’Εμπειρογνωμόνων Βιά 
τους οίνους καί άσσοστάγματα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρωστης.

’Εστίσης κατεβλήΔη έστί στλέον φροντίς Σίά τήν κατά τό δυ
νατόν προσαρμογήν στρός τά 'Ελληνικά Σεβόμενα καί συμ
φέροντα. ~

'Ως γνωστόν μέχρι σήμερον ή οινοπαραγωγή καί ή έμστορία 
τοϋ οίνου ϊιέστονται καί προστατεύονται ύπό τών Σιατάξεων 
τοϋ νόμου 3501/1928 ώς ουτος έτροποποιή·9η καί συνεπλη- 
οώ-3η μεταγενεστέρους Βιά νεωτέρων Σιατάξεων καί ΐΣία τοϋ 
νόμου 3419/1955. · # ’/.·.·

Διά τοϋ άρ·9ρου 1 τοϋ ύπό έγκροσιν νομοσχεδίου τίθενται ' 
οι ορισμοί τών πρώτων υλών παραγωγής οίνων.

Διά τών άρθρων 2, 3, 4, 5 καί. 6 τούτου τίθενται οί ορι
σμοί τών οίνων καί τών είΒικών οίνων, ώς καί άλλοι τινές 
συμπληρωματικοί έχοντες σχέσιν με τούς οίνους, καταργουμέ- 
νου άντίστοιχως τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νόμου 3501/1928 τοϋ πε- 
ριλαμβάνοντος τούς μέχρι τοϋΒε ΐσχύοντας ορισμούς τών Βια-' 
φορών ειδών οίνων, ' - ,

Διά τοϋ άρθρου 7 καθορίζονται αί επιτρεπόμενοι κατεργα
σία'. καί προσθήκαι Βιά τούς οίνους, τούς ειΣικούς'οίνους καί . 
τά γλεύκη, καταργθυμένων τών άντιστοίχων άρθρων 2 καί 3 
τοϋ νόμου 3501/1928.

"Διά τοϋ άρθρου 8 καθορίζονται αί άπαγορευόμεναι κατερ- 
γασίαι καί προσθήκαι, καταργουμένων άντίστοιχως τών άρ
θρων 4, 5, 6 καί 7 τοϋ ώς άνω Νόμου. - ·

Διά τοϋ άρθρου 12 ρυθμίζονται τά τής έμφιαλώσεως τών 
οίνων. I

Διά τών άρθρων 13, 14, 15 καί 16 ορίζονται αί ποινικαί 
διατάξεις καί ό τρόπος έκδικάσεως τών παραβάσεων τών Σια
τάξεων τοϋ ύπό έγκρισιν νομοσχεΣίου.

Κατά τήν Σιατύπωσιν τών ποινικών Σιατάξεων έλήφθη ώς 
γνώμων ή κλιμάκωσις τοϋ κολασμοϋ τών παραβατών άναλό- 
γως τοϋ άπολαμβανομένου οικονομικού οφέλους ύπό τούτου έκ 
τής Σιαπράξεως τής •πα,ρσ.ιβάσεως καί τών συνεπειών τούτης 
επί τών καταναλωτών. Ου τ ω προβλεπεται ηπιώτοτος κολ ατμός 
τών πωλούντων λιανικώς οίνους ή γλεύκη παρασκευασθέντα 
κατά παράίασιν. τών Σιατάξεων τοϋ παρόντος νόμου βαρύ
τερος Βιά τούς πωλοϋντας χονΣρικώς, Βιά Σέ τάς παρανομού- 
σας βιομηχανίας, πλήν τών άλλων ποινών προβλεπεται καί ή 
άφαιρεσις τής σχετικής άΣείας λειτουργίας τοϋ .’Εργοστα
σίου έπί τι χρονικόν Σιάστημα, έν υποτροπή Σε καί ή ολοσχε
ρής άφαιρεσις τούτης. -

Διά τών άρθρων 17 καί 18 καθορίζονται άντίστοιχως τά 
άφορώντα εις τά τής Σιακινήσεως οίνων καί γλευκών καί ή 
άντιμετώπισις παρασκευής καί εξαγωγής προϊόντων κατά τάς 
άπαιτήσεις τής νομοθεσίας τής χώρας προορισμού.

Διά τοϋ άρθρου 19 επιτρέπεται ή χορήγησις άΣείας λει
τουργίας οίνοπνευματοποιείων Α' κατηγορίας (ετησίου) εις 
συστηματικά οινοποιεία προς περαιτέρω άξιοποίησιν τών πα
ραπροϊόντων τοϋ οινοποιείου. S?

Ή Βιάταξις είναι νέα καί έκρίθη επιβεβλημένη λύΔβα- 
νομένου ύπ’ όψιν τών εξελίξεων εις τήν βιομηχανίαν καί Σιά 
τήν συγκρότησιν (ολοκληρωμένων μονάΣων άξιοποιήσεως τών 
προϊόντων ? 1 · ," .
'...· /“Τ' τ - , Έν Άθήναϊς τή 12’Ιουνίου 1976
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