Nομοθετικό πλαίσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

‘Aρθρο 25 Ν. 4276/2014

Άρθρο 138 Ν. 4495/2017
Κ.Υ.Α. 13143/30-07-2018
(ΦΕΚ 3233/Β΄) «Καθορισμός
των προδιαγραφών για τις
υπηρεσίες του άρθρου 25 του
ν. 4276/2014, των τεχνικών,
λειτουργικών και ειδικών
προδιαγραφών των
εγκαταστάσεων των
οινοτουριστικών
επιχειρήσεων»

Διαδικασία χορήγησης
Η αίτηση υποβάλλεται στις
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του
Υπουργείου Τουρισμού, στη
χωρική αρμοδιότητα της
οποίας βρίσκεται η
οινοποιητική/οινοπαραγωγική
εγκατάσταση.

Πληροφορίες

Υπουργείο Τουρισμού
Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων
Λ. Βασ. Αμαλίας 12, 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210-3736094, 3736214
Email: m_kiamou@mintour.gr
athanasiadou_f@mintour.gr

Σήμα
Επισκέψιμου
Οινοποιείου
Οδηγός Χορήγησης σε
Οινοτουριστικές Επιχειρήσεις

Ελάχιστες Προδιαγραφές

Τι πιστοποιεί το Σήμα
Επισκέψιμου Οινοποιείου
για μια οινοποιητική
ή/και οινοπαραγωγική
επιχείρηση
Η επιχείρηση παρέχει συνολικά ή
τμηματικά υπηρεσίες ξενάγησης,
εστίασης, υποδοχής και
φιλοξενίας σε μη κύρια
τουριστικά καταλύματα μέσα στα
όρια της εγκατάστασής της
Η επιχείρηση διαθέτει χώρους και
εγκαταστάσεις ειδικών
προδιαγραφών που
διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα

Χώρος επισκεπτών, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, χώρος
γευσιγνωσίας διαμορφωμένος για
γευστική δοκιμή, χώρος
τοποθέτησης, παρουσίασης και
πώλησης προϊόντων Εξοπλισμός:
 Ποτήρια γευσιγνωσίας
(γυάλινα, κολωνάτα,
ανεξαρτήτως διαστάσεων)
 Πτυελοδοχεία
 Ψυγεία ή/και συντηρητές για
την απαιτούμενη θερμοκρασία
των κρασιών
Σήμανση με χρηστικές
πληροφορίες (ώρες λειτουργίας
και ημέρες, τηλέφωνα
επικοινωνίας.)
Ανάρτηση του τιμοκαταλόγου
οίνων και κόστους της γευστικής
δοκιμής.
Ανάρτηση τιμοκαταλόγου λοιπών
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Γνωστοποίηση δυνατότητας του
οινοποιείου να δεχθεί την
επίσκεψη και φιλοξενία ΑμεΑ
Σήμανση των εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων της
οινοποιητικής ή οινοπαραγωγικής
εγκατάστασης
Τουαλέτες για άνδρες και
γυναίκες και τουαλέτες για άτομα
με αναπηρία (ΑμεΑ)

Ποια δικαιολογητικά
χρειάζονται για τη
χορήγηση του Σήματος
Επισκέψιμου Οινοποιείου
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση,
στην οποία αναγράφονται:
i. τα στοιχεία του αιτούντος
φυσικού ή νομικού προσώπου,
ΑΦΜ & ΔΟΥ.
ii. ο ορισμός του υπευθύνου για την
υποδοχή
&
ξενάγηση
των
επισκεπτών
iii. η τήρηση των ελάχιστων
απαιτούμενων
προδιαγραφών
υπηρεσιών υποδοχής & ξενάγησης
καθώς και των προδιαγραφών για
τα
μη
κύρια
ξενοδοχειακά
καταλύματα και χώρους εστίασης
Αντίγραφο της άδειας
λειτουργίας της εγκατάστασης
Αντίγραφο
της
δήλωσης
παραγωγής και κατά περίπτωση
δήλωση
επεξεργασίας/εμπορίας
αμπελοοινικών προϊόντων
Παράβολο ύψους 150 € υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου

