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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων 
 

  
 
 
 
Ηράκλειο  4  Μαρτίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 61858 
 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
e-mail 

: Πλατεία Ελευθερίας 
: 712 01 
: Νικάκη Δέσποινα 
: 2813 400237 
: tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
               και Τροφίμων  
              2)Υπουργείο Οικονομικών  
 
   
ΚΟΙΝ:- Βουλευτές Κρήτης 
          - Δημάρχους Κρήτης   

- Επικεφαλής Παρατάξεων  
- Γραφείο Τυπου και  
  Δημοσίων  Σχέσεων  

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 17/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου. 
 

    Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 17/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 03/24-02-

2022), που αφορά στην Έκδοση ψηφίσματος για την ονομασία «παραδοσιακή 

τσικουδιά» των διήμερων αμπελουργών. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
 
 

Νίκη Βαρδιάμπαση  
 

 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΔΑ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  
 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 03/24-02-2022 

Αριθμ. απόφ.  17/2022 
 

Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00, 
πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας 
αρ. 2 Ηράκλειο), μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με 
τηλεδιάσκεψη) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και 
ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την 
Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681/ΦΕΚ 607 τ. Β ́/12-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση: 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη 
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», και την αριθμ. 934/29-12-21 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών», ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 
45616/18-02-2021 Πρόσκληση σε Ορθή Επανάληψη του Προέδρου του. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: 

- Με φυσική παρουσία ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, 
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Γουλιδάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου), Γύπαρης Κωνσταντίνος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Κ.), Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), 
Δοξαστάκης Ζαχαρίας (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης Π.Κ.), 
Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
Π.Κ.), Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, 
Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία 
(Έφη) (Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Νέας 
Γενιάς Π.Κ.), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Λιονή 
Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – 
Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης 
Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη 
Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης 
Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), 
Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), 
Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς 
Νικόλαος, Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης 
Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, 
Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος. 
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- Μέσω τηλεδιάσκεψης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αρχοντάκης 
Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Πολιτικής Π.Κ.), Κώτσογλου Κυριάκος, Λεονταράκης Ιωάννης 
(Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ ΠΣΕΑ καθώς και διαχείρισης 
τεχνικών μέσων Π.Κ.), Μερωνιανάκης Γεώργιος και Συντυχάκης Εμμανουήλ. 
 

- Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Καμπουράκης Λάμπρος, Σπυρόπουλος Γεώργιος 
και Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου).  

  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα: 

     - Με φυσική παρουσία οι κ.κ.:  οι κ.κ.: Μενέλαος Μποκέας Δήμαρχος Δήμου 
Μαλεβιζίου, Φασουλάκης Γρηγόρης Αντιδήμαρχος Δήμου Μαλεβιζίου, Μηλιαράς 
Γεώργιος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, 
Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος κ. Ξυλούρη Νικόλαου Αντιπεριφερειάρχη 
Περιβάλλοντος Π.Κ., Τζωράκης Γεώργιος Επιστημονικός Σύμβουλος ΠΚ,  
Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος  Περιφέρειας Κρήτης, Μυλωνάκης Γεώργιος 
εκπρόσωπος επιτροπής κατοίκων Τοπολίων καθώς και οι κάτοικοι Τοπολίων 
Γενικάκη Αρετή, Τσουρουνάκη Μυρσίνη και Γούργουρας Αναστάσιος και για την 
τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, 
Μιχελινάκη Άννα και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών 
Οργάνων ΠΚ. 

- Μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Παραβολιδάκης Εμμανουήλ Περιφερειακός 
Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη Προϊσταμένη της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Γιαλύτη Ερμιόνη υπάλληλος 
Περιφέρειας Κρήτης, Γιάνναρη Ιωάννα Ειδική Σύμβουλος ΠΚ. 

Παρατήρηση: Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι 
εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την 
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681/ΦΕΚ 607 τ. Β /́12-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση: 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη 
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
  Ψήφισμα 01: Έκδοση ψηφίσματος για την ονομασία «παραδοσιακή 
τσικουδιά» των διήμερων αμπελουργών. 

  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β)  του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
όπως εχουν τροποποιθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

3. Την αριθμ. 89/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 10/11-
08-2020), η οποία αφορά Ψήφισμα για τη: «Διατήρηση του αρχέγονου 
ονόματος της Τσικουδιάς και συνέχιση της δραστηριότητας των 
αποσταγματοποιών Κρήτης».  
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4. Την πρόταση ψηφίσματος από την παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση, στο οποίο 
αναφέρονται τα παρακάτω: 

  «Εισαγωγή : Στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ προς ψήφιση 
στη Βουλή, περιλαμβάνεται η αφαίρεση της ονομασίας τσίπουρο και τσικουδιά 
από τους διήμερους αμπελουργούς,  μέσω τροποποίησης του άρθρου 82 του 
Τελωνειακού Κώδικα. 

 Η διάταξη  χτυπά παραπάνω αποκλειστικά τους μικρούς 
αμπελοπαραγωγούς και τους μικρούς αποσταγματοποιούς, αφαιρώντας τους μια 
ακόμη πηγή εισοδήματος, όπως καταγγέλλουν μια σειρά  Αγροτικοί Σύλλογοι, που 
διεκδικούν την απόσυρσή της, για να διασώσουν το προϊόν τους και κατ’ 
επέκταση την αμπελοκαλλιέργεια του νησιού μας.   

Η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία. Βασίζεται στους 
κανονισμούς της ΕΕ  και έρχεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τα 
συμφέροντα των ποτοβιομήχανων και των μεγαλεμπόρων - εισαγωγέων 
αλκοολούχων ποτών, που έχουν καταφέρει, με ευθύνη και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), να κατοχυρώσουν ρητά τις ονομασίες τσίπουρο 
και τσικουδιά αποκλειστικά για τα εμφιαλωμένα προϊόντα τους.  

Υπηρετεί την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, σε βάρος των μικρών 
παραγωγών - αμπελουργών (που ήδη υφίστανται τις ολέθριες για την παραγωγή 
τους και το εισόδημά τους συνέπειες της ΚΑΠ όλα τα προηγούμενα χρόνια) και 
των μικρών μεταποιητικών μονάδων. 

Είναι κλοπή η αφαίρεση της ονομασίας τσικουδιά από τους διήμερους 
αμπελουργούς, ένα προϊόν το οποίο δημιούργησαν, ονόμασαν και παράγουν και 
το οποίο έγινε γνωστό και αγαπητό στον καταναλωτή ακριβώς μέσω της δικής 
τους παραδοσιακής παραγωγής. 

Η αρπαγή του ονόματος θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και θα επιφέρει το 
τέλος των παραδοσιακών καζανιών των αμπελουργών, θα επιφέρει την εξόντωσή 
τους και την καταστροφή της αμπελοκαλλιέργειας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. 
Η οικονομική καταστροφή αφορά και κλάδους και εργαζόμενους εκτός των 
αμπελοκαλλιεργητών, αφού γύρω από το αμπέλι σχετίζονται οικονομικά και 
βιοπορίζονται μια σειρά επαγγελματιών και εργατών. 

 
Ψήφισμα : 

 

• Το  Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του  στα 
αιτήματα των διήμερων αμπελουργών και στον δίκαιο αγώνα τους. 

• Ζητά από την Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη που 
στρέφεται κατά των διήμερων αμπελουργών και να υιοθετήσει την 
τροπολογία που προτείνουν και καταθέτουν πανελλαδικά μια σειρά 
Σύλλογοι Αμβυκούχων, με την οποία επαναφέρει στο κείμενο του 
άρθρου 82 του Τελωνειακού Κώδικα τις ονομασίες «παραδοσιακή 
τσικουδιά» και «παραδοσιακό τσίπουρο» για τα προϊόντα των 
διήμερων αποσταγματοποιών».  

5. Την εισήγηση του κ. Μπαριτάκη Παύλου Πρόεδρου Περιφερειακού 
Συμβουλίου ΠΚ, με την οποία ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την 
έκδοση ψηφίσματος, σε συμπλήρωση της αριθμ. 89/2020 απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 10/11-08-2020), με την οποία  είχε 
εκδώσει το ψήφισμα για τη: «Διατήρηση του αρχέγονου ονόματος της 
Τσικουδιάς και συνέχιση της δραστηριότητας των αποσταγματοποιών 
Κρήτης» και αναλυτικότερα ανέφερε: 
«ΖΗΤΟΥΜΕ η παραδοσιακή τσικουδιά  να υπάρχει με το αρχέγονο όνομά της 
– Τσικουδιά- που είναι η ψυχή και η έκφραση της ιδιαιτερότητας της, η όποια 
περίφραση ( απόσταγμα διημέρου κ.λ.π.) αλλοιώνει την  πραγματική αίσθηση 
του μοναδικού αυτού κρητικού  προϊόντος.    
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              ZHTOYME η ελληνική πολιτεία να στηρίξει την παραδοσιακή τσικουδιά και 
τους παραγωγούς της, αντί να την πολεμάει με παράλογα και εξοντωτικά 
μέτρα και να παράσχει το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο σε νομικό, 
φορολογικό και διοικητικό επίπεδο για τη συνέχιση της δραστηριότητας και της 
κληρονομιάς μας».  

6. Τις απόψεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, κατά τη μεικτή (δια ζώσης και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε σήμερα 
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - 
αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), αποφάσισε ομόφωνα την 
έκδοση του παρακάτω  ψηφίσματος, ως συνέχεια του ψηφίσματος  που είχε 
εκδοθεί με την αριθμ. 89/2020 απόφαση του: 
 
- Το  Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του  στα 

αιτήματα των διήμερων αμπελουργών και στον δίκαιο αγώνα τους. 
 

- Ζητούμε από την Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη που 
στρέφεται κατά των διήμερων αμπελουργών και να υιοθετήσει την 
τροπολογία που προτείνουν και καταθέτουν πανελλαδικά μια σειρά 
Σύλλογοι Αμβυκούχων, με την οποία επαναφέρει στο κείμενο του 
άρθρου 82 του Τελωνειακού Κώδικα τις ονομασίες «παραδοσιακή 
τσικουδιά» και «παραδοσιακό τσίπουρο» για τα προϊόντα των 
διήμερων αποσταγματοποιών, 

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.  
 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 24-02-2022 
 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ                          Η Γραμματέας               Τα μέλη  
 
 

Παύλος Μπαριτάκης                       Γεωργία Μηλάκη 
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