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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ.313010
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 340588/1.9.1989 Υπ. Από−
φασης αναγνώρισης Τοπικού Οίνου Τριφυλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν. (ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 753/2002 Κανονισµό της Επι−
τροπής της 29ης Απριλίου 2002 «για τη θέσπιση
ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν(ΕΚ)
1493/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την περιγρα−
φή την ονοµασία, την παρουσίαση και την προστασία
ορισµένων αµπελοοινικών προϊόντων» και τις σχετικές
τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985), κοινή
υπουργική απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 340588/1.9.1989 (Β΄ 694) απόφαση
µας «Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Τριφυλίας».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούµε τη υπ’ αριθμ. 340588/1.9.1989 (Β΄ 694)
απόφασή µας ως ακολούθως:
1. Η ένδειξη «Τοπικός Οίνος Τριφυλίας» µπορεί να
χρησιµοποιείται για την περιγραφή λευκών, ερυθρών
και ερυθρωπών ξηρών, ηµίξηρων και ηµίγλυκων επιτρα−
πέζιων οίνων που παράγονται από σταφύλια αµπελώνων
που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήµων Νέστο−
ρος, Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Κυπαρρισίας, Αυλώνος,
Αετού, Δωρίου, Είρας και στην Κοινότητα Τριπύλας του
Νοµού Μεσσηνίας και σε υψόµετρο από 50−300 µέτρα
και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης,
Φιλέρι, Chardonnay, Grenache blanc και Ugni blanc. Οι ποι−
κιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 10,5 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωρ−
γίτικο, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carignan,
Grenache rouge, Merlot, Syrah και Tempranilla Οι ποικιλίες
αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
µέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10,5% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτρα−
πέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης,
Φιλέρι, Grenache rouge και Syrah. Οι ποικιλίες αυτές
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11% Vol.
2. Δεν επιτρέπεται στην επισήµανση και τη συσκευα−
σία µε την έννοια που ορίζονται στο Παράρτηµα VII του
Κανονισµού (ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου:
− η αναγραφή του ονόµατος της ποικιλίας Chardonnay
για τους λευκούς ξηρούς, ηµίξηρους και ηµίγλυκους
και του ονόµατος της ποικιλίας Αγιωργίτικο για τους
ερυθρούς ξηρούς ηµίξηρους και ηµίγλυκους οίνους,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 και το Παράρτηµα II του
Καν(ΕΚ) 753/2002.
3. Για την παραγωγή των ηµίξηρων και ηµίγλυκων οί−
νων επιτρέπεται η γλύκανση των ξηρών οίνων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΤΡ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
6. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Τριφυλίας» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτι−
κής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
ΙΙ. Μετά τη δηµοσίευση της παρούσας, η υπ’ αριθμ.
340588/1.9.1989 (Β΄ 694) υπουργική απόφαση παύει να
ισχύει.
III. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.313007
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 317101/14.1.1993 Υπ. Από−
φασης αναγνώρισης Σιατιστινού Τοπικού Οίνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν. (ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου
1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς.
β. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 753/2002 Κανονισµό της Επι−
τροπής της 29ης Απριλίου 2002 «για τη θέσπιση
ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν(ΕΚ)
1493/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την περιγρα−
φή την ονοµασία, την παρουσίαση και την προστασία
ορισµένων αµπελοοινικών προϊόντων» και τις σχετικές
τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985), κοινή
υπουργική απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 317101/14.1.1993 (Β΄ 41) απόφασή
µας «Αναγνώριση Σιατιστινού Τοπικού Οίνου».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 317101/14.1.1993 (Β΄ 41)
απόφασή µας ως ακολούθως:
1. Η ένδειξη «Τοπικός Οίνος Σιάτιστας» µπορεί να χρη−
σιµοποιείται για την περιγραφή λευκών, ερυθρών και
ερυθρωπών ξηρών επιτραπέζιων οίνων που παράγονται
από σταφύλια αµπελώνων που βρίσκονται στη διοικητι−
κή περιοχή του Δήµου Σιάτιστας του Νοµού Κοζάνης και
σε υψόµετρο από 700−850 µέτρα και εφόσον πληρούνται
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μπατίκι,
Ξινόµαυρο, Πρικνάδι και Gewurztraminer. Οι ποικιλίες
αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μοσχό−
µαυρο, Ξινόµαυρο, Χονδρόµαυρο, Cabernet Sauvignon,
Cinsaut και Merlot. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 800 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέ−
τουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγχρο−
νης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η µέθοδος
που θα ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών
είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 11% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 12% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μοσχόµαυρο,
Ξινόµαυρο, Χονδρόµαυρο, Cabernet Sauvignon, Cinsaut και
Merlot. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε
ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
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χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΣΙ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτησή του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Σιάτιστας» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτι−
κής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
ΙΙ. Μετά τη δηµοσίευση της παρούσας, η υπ’ αριθμ.
317101/14.1.1993 (Β΄ 41) υπουργική απόφαση παύει να
ισχύει.
III. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.313008
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 396581/12.10.1995 Υπ. Από−
φασης αναγνώρισης Παγγαιορείτικου Τοπικού Οίνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν. (ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου
1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς.
β. Τον υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 753/2002 Κανονισµό της Επι−
τροπής της 29ης Απριλίου 2002 «για τη θέσπιση
ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν(ΕΚ)
1493/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά την περιγρα−
φή την ονοµασία, την παρουσίαση και την προστασία
ορισµένων αµπελοοινικών προϊόντων» και τις σχετικές
τροποποιήσεις του.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985), κοινή
υπουργική απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 396581/12.10.1995 (Β΄ 886) απόφασή
µας «Αναγνώριση Παγγαιορείτικου Τοπικού Οίνου ».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 396581/12.10.1995 (Β΄
886) απόφασή µας, ως ακολούθως:
1. Η ένδειξη «Τοπικός Οίνος Παγγαίου» µπορεί να
χρησιµοποιείται για την περιγραφή λευκών, ερυθρών και
ερυθρωπών ξηρών επιτραπέζιων οίνων που παράγονται
από σταφύλια αµπελώνων που βρίσκονται στα διοικη−
τικά όρια των Δήµων Ελευθερών, Ελευθερουπόλεως,
Ορφανού, Πιερέων και Παγγαίου του Νοµού Καβάλας και
σε υψόµετρο από 50−500 µέτρα και εφόσον πληρούνται
οι πιο κάτω προϋποθέσεις
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο,
Ροδίτης, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Chardonnay, Sauvignon
blanc και Ugni blanc. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 10,5 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ληµνιό,
Παµίδι, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot και
Syrah. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε
ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέ−
τουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγχρο−
νης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η µέθοδος
που θα ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών
είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10,5% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης,

Ληµνιό, Παµίδι, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 10,5% Vol
2. Δεν επιτρέπεται στην επισήµανση και τη συσκευα−
σία µε την έννοια που ορίζονται στο Παράρτηµα VII του
υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1493/1999 Κανονισµού του Συµβουλίου:
− η αναγραφή του ονόµατος της ποικιλίας Chardonnay
για τους λευκούς ξηρούς οίνους, σύµφωνα µε το άρθρο
19 και το Παράρτηµα II του Καν(ΕΚ) 753/2002.
3. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΠΑ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Παγγαίου» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινο−
τικής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
II. Μετά τη δηµοσίευση της παρούσας, η υπ’ αριθμ.
396581/12.10.1995 (Β΄ 886) υπουργική απόφαση παύει να
ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.313011
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 259742/19.2.1997 (Β΄ 40)
Υπ. Απόφασης αναγνώρισης Τοπικού Οίνου Ιλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985), κοινή
υπουργική απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 259742/19.2.1997 (Β΄ 40) απόφασή
µας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιµοποιήσεως της
ένδειξης Τοπικός Οίνος Ιλίου ως περιγραφικού στοιχεί−
ου οίνων».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε την υπ’ αριθμ.
259742/19.2.1997 (Β΄40) απόφασή µας ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 α διατυπώνεται ως εξής:
«1α) παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μαλα−
γουζιά, Ροδίτης, Σαββατιανό, Chardonnay και Sauvignon
blanc. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε
ποσοστό.»
2. Προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:
«4. Δεν επιτρέπεται στην επισήµανση και τη συσκευα−
σία µε την έννοια που ορίζονται στο Παράρτηµα VII του
υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1493/1999 Κανονισµού του Συµβουλίου η
αναγραφή του ονόµατος της ποικιλίας Chardonnay για
τους λευκούς ξηρούς οίνους, σύµφωνα µε το άρθρο 19
και το Παράρτηµα II του Καν(ΕΚ) 753/2002.
«5. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΙΛ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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Αριθμ. Οικ. 313009
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 269490/24.1.1997 Υπ. Από−
φασης αναγνώρισης Τοπικού Οίνου Αβδήρων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 269490/24.1.1997 (Β΄ 126) απόφα−
σή µας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιµοποιήσεως
της ένδειξης Τοπικός Οίνος Αβδήρων ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε την υπ’ αριθμ.
269490/24.1.1997 (126 Β΄) απόφασή µας ως ακολούθως.
1. Η ένδειξη «Τοπικός Οίνος Αβδήρωνς» µπορεί να
χρησιµοποιείται για την περιγραφή λευκών, ερυθρών
και ερυθρωπών ξηρών, ηµίξηρων και ηµίγλυκων επιτρα−
πέζιων οίνων που παράγονται από σταφύλια αµπελώνων
που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δ.Δ. Αβδήρων,
Μάνδρας και Μυροδάτου του Δήµου Αβδήρων και του
Δ.Δ. Μαγγάνων του Δήµου Τοπείρου του Νοµού Ξάνθης
και σε υψόµετρο έως 300 µέτρα και εφόσον πληρούνται
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρ−
τικο, Ζουµιάτικο, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο Αλεξανδρείας,
Ροδίτης, Chardonnay, Sauvignon blanc και Ugni blanc. Οι
ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη,
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
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γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 10,5 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ληµνιό,
Μαυρούδι, Παµίδι, Cabernet Sauvignon, Grenage rouge,
Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη,
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
µέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10,5% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτρα−
πέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ληµνιό,
Μαυρούδι, Παµίδι, Ροδίτης, Cabernet Sauvignon, Grenage
rouge, Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν
σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη,
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 10,5% Vol.
2. Δεν επιτρέπεται στην επισήµανση και τη συσκευα−
σία µε την έννοια που ορίζονται στο Παράρτηµα VII του
υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1493/1999 Κανονισµού του Συµβουλίου
η αναγραφή του ονόµατος της ποικιλίας Chardonnay
για τους λευκούς ξηρούς, ηµίξηρους και ηµίγλυκους
οίνους, σύµφωνα µε το άρθρο 19 και το Παράρτηµα II
του Καν(ΕΚ) 753/2002.
3. Για την παραγωγή των ηµίξηρων και ηµίγλυκων οί−
νων επιτρέπεται η γλύκανση των ξηρών οίνων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΑΒ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
6. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Αβδήρων» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινο−
τικής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
ΙΙ. Μετά τη δηµοσίευση της παρούσας, η υπ’ αριθμ.
269490/24.1.1997 (126 Β) υπουργική απόφαση, παύει να
ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.297685
Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κραννώνος.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται µε
την ένδειξη «Τοπικός Οίνος Κραννώνος».
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6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Κραννώνος» για την περιγραφή λευκών
και ερυθρών ξηρών επιτραπέζιων οίνων, που παράγονται
από σταφύλια αµπελώνων που βρίσκονται στα διοικη−
τικά όρια του Δήµου Κραννώνος του Νοµού Λάρισας
και σε υψόµετρο από 300−400 µέτρα και πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Sauvignon−
blanc.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Cabernet
Sauvignon, Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες αυτές
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
µέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 11,5% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 12% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΚΡ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
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4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Κραννώνος» έχουν παράλληλα εφαρµογή
οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινο−
τικής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.297686
Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Παρνασσού.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου
1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες παρα−
γωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται µε
την ένδειξη «Τοπικός Οίνος Παρνασσού».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Παρνασσού» για την περιγραφή λευκών,
ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών επιτραπέζιων οίνων που
παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρίσκονται
σε υψόµετρο 350−650 µέτρων στα διοικητικά όρια των
Δ.Δ. Καστελίου, Γραβιάς και Μαριολάτας του Δήµου
Γραβιάς, των Δ.Δ. Πολυδρόσου, Λιλαίας, και Επταλό−
φου του Δήµου Παρνασσού του Ν. Φωκίδας καθώς και
του Δ.Δ. Αµφικλείας του Δήµου Αµφίκλειας, των Δ.Δ.
Τιθορέας, Κ. Τιθορέας και Αγ. Μαρίνας του Δήµου Τι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

θορέας και του Δ.Δ. Ελάτειας του Δήµου Ελάτειας του
Ν. Φθιώτιδας. Οι εν λόγω οίνοι πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Ροµπόλα, Σαββατια−
νό, Chardonnay και Sauvignon Blanc. Οι ποικιλίες αυτές
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οί−
νων δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 10% Vol και
ο αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μαυρούδι,
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah. Οι
ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
µέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 11% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 12% Vol
Γ. Ερυθρωποί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από παράγονται από σταφύλια των
ποικιλιών Ροδίτης, Μαυρούδι, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες αυτές
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων η δε
θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5% Vol.
*02014362909060012*

2. Δεν επιτρέπεται στην επισήµανση και τη συσκευα−
σία µε την έννοια που ορίζονται στο Παράρτηµα VII του
υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1493/1999 Κανονισµού του Συµβουλίου:
− η αναγραφή του ονόµατος της ποικιλίας «Ροµπόλα»
για τους λευκούς ξηρούς οίνους, διότι έρχεται σε αντί−
θεση το άρθρο 3 του ν. 427/1976 που τροποποίησε το
ν.δ. 243/1969.
− η αναγραφή του ονόµατος της ποικιλίας Chardonnay
για τους λευκούς ξηρούς οίνους, σύµφωνα µε το άρθρο
19 και το Παράρτηµα II του Καν(ΕΚ) 753/2002.
3. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΠΑ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Παρνασσού» έχουν παράλληλα εφαρµογή
οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινο−
τικής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.297688
Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Μετεώρων.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου
1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγοϊγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται µε
την ένδειξη «Τοπικός Οίνος Μετεώρων».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Μετεώρων» για την περιγραφή λευκών
και ερυθρωπών ξηρών, ηµίξηρων και ηµίγλυκων επιτρα−
πέζιων οίνων καθώς και ερυθρών ξηρών επιτραπέζιων
οίνων που παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που
βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήµων Παληοκά−
στρου, Χασίων, Καλαµπάκας, Παραληθαίων, Βασιλικής
και Τυµφαίων του Ν. Τρικάλων και σε υψόµετρο από 150−
800 µέτρα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι.
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο,
Μαλαγουζιά, Μπατίκι, Ντεµπίνα και Ροδίτης. Οι ποικιλίες
αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ζαλοβίτικο,
Ξινόµαυρο, Cabernet Sauvignon, Cinsaut και Syrah. Οι ποι−
κιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέ−
τουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγχρο−
νης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η µέθοδος
που θα ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών
είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 11,5% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 12% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτρα−
πέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης,
Ζαλοβίτικο, Ξινόµαυρο, Cabernet Sauvignon, Cinsaut και
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Syrah. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε
ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5% Vol.
2. Για την παραγωγή των ηµίξηρων και ηµίγλυκων οί−
νων επιτρέπεται η γλύκανση των ξηρών οίνων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΜΕ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Μετεώρων» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτι−
κής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.313005
Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Ικαρίας.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Τη υπ’ αριθµ 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή υπουρ−
γική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Το−
πικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου
οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται µε
την ένδειξη «Τοπικός Οίνος Ικαρίας».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα χρήσης της ένδειξης «Το−
πικός Οίνος Ικαρίας» για την περιγραφή λευκών, ερυθρω−
πών και ερυθρών ξηρών, ηµίξηρων και ηµίγλυκων επιτρα−
πέζιων οίνων, που παράγονται από σταφύλια αµπελώνων
που βρίσκονται στη νήσο Ικαρία σε υψόµετρο από 50−800
µέτρα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο και Μπεγλέρι. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν
σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Βά−
φτρα, Μανδηλαριά, και Φωκιανό. Οι ποικιλίες αυτές
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
µέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των

οίνων αυτών είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 11,5% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 12% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί, ηµίξηροι και ηµίγλυκοι επιτρα−
πέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Βάφτρα,
Μανδηλαριά, Μπεγλέρι και Φωκιανό. Οι ποικιλίες αυτές
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων η δε
θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5% Vol.
2. Για την παραγωγή των ηµίξηρων και ηµίγλυκων οί−
νων επιτρέπεται η γλύκανση των ξηρών οίνων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΙΚ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος
Ικαρίας» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι γενικές και ειδι−
κές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Αµπελοοινικής
Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.313006
Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Θεσσαλονίκης.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται µε
την ένδειξη «Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης» για την περιγραφή
λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών ξηρών επιτραπέζιων
οίνων, που παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Νοµού Θεσσαλο−
νίκης και σε υψόµετρο από 50−800 µέτρα και εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο, Ζουµιάτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Σαββατιανό,
Chardonnay, Sauvignon blanc, Ugni blanc και Viognier. Οι
ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.100 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ληµνιό,
Ξινόµαυρο, Παµίδι, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache
rouge, Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν
σε οποιοδήποτε ποσοστό.
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β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
µέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 11% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 12% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης,
Ξινόµαυρο, Cinsaut, Grenache rouge και Merlot. Οι ποικι−
λίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.100 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11,5% Vol.
2. Δεν επιτρέπεται στην επισήµανση και τη συσκευα−
σία µε την έννοια που ορίζονται στο Παράρτηµα VII του
υπ’ αριθμ. (ΕΚ) 1493/1999 Κανονισµού του Συµβουλίου:
− η αναγραφή του ονόµατος της ποικιλίας Chardonnay
για τους λευκούς και του ονόµατος της ποικιλίας Ληµνιό
για τους ερυθρούς ξηρούς οίνους, σύµφωνα µε το άρ−
θρο 19 και το Παράρτηµα II του Καν(ΕΚ) 753/2002.
3. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999
(Β΄1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΘΕ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπικός
Οίνος Θεσσαλονίκης» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτι−
κής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ.297687
Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καστοριάς.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αµπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τους Κανονισµούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν (ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης
Απριλίου 2002 «για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονοµασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 72/30.5.2006 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται µε
την ένδειξη «Τοπικός Οίνος Καστοριάς».
6. Το π.δ. 202/23.9.2004 (176 Α΄) «Διορισµός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Καστοριάς» για την περιγραφή λευκών
και ερυθρών ξηρών επιτραπέζιων οίνων, που παράγονται
από σταφύλια αµπελώνων που βρίσκονται στα διοικητι−
κά όρια του Ν. Καστοριάς, σε υψόµετρο από 600−1.000
µέτρα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης
και Sauvignon Blanc. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
β. παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη

στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 10% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 11% Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ξινόµαυρο,
Σέφκα, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot και Syrah. Οι
ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αµπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρµόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραµµα ανά στρέµµα.
γ. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
µέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών είναι η κλασσική µέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι µικρότερος από 11,5% Vol και ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από 12% Vol
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εµφιαλωµένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωµένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, µε ευθύνη του εµφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος
περιλαµβάνει τα γράµµατα ΚΑ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθµό και µετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθµοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εµφιάλωσης µε
σχετικό έγγραφο µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωµα χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος Καστοριάς» έχουν παράλληλα εφαρµογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτι−
κής Αµπελοοινικής Νοµοθεσίας για θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2006
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