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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 310942
(1)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Ρέθυμνο».
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 παρ. 1 του ΝΔ 243/1969 (Α 144) περί
«βελτίωσης και προστασίας της αμπελουργικής παρα−
γωγής» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/1976 (Α 230)
περί «αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργή−
σεως ενιαίων διατάξεων του Ν.Δ/τος 243/1969 (Α 144)».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της
19−11−2007).
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του (ΕΕ L 193/2009)».
γ. αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009
«για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορί−
ες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται. (ΕΕ
L 193/2009)».
δ. αριθ. 436/2009 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2009
«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπε−
λουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη
συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της
αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προ−
ϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον
αμπελοοινικό τομέα. (ΕΕ L 128/2009)».
3. Τα άρθρα 8 και 9 της με αριθ. 392169/20.10.1999 (Β
1985) ΚΥΑ, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός
Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/29−8−2007 (Β΄
1723) ΚΥΑ και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
4 της 78/18−11−2010 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται
με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Ρέθυμνο».
6. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β 1673) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη−Μαρία
Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Ρέθυμνο» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών, ξηρών,
ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων, οίνων λικέρ κα−
θώς και οίνων με την ένδειξη ‘’Λιαστός’’, που παράγονται
από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στο Νομό
Ρεθύμνου, σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 30 μέτρα και
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος.
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Βιδιανό, Βηλάνα, Θραψαθήρι και Μοσχάτο άσπρο. 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 απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1300 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο, γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν
σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής λευκών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11% Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Κοτσιφά−
λι, Λιάτικο, Μανδηλαριά, Ρωμέικο, Cabernet Sauvignon,
Grenache Rouge και Syrah 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 1200 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 ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών
είναι η κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οί−
νων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο
αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11,5%
Vol.
Γ. Ερυθρωπός, ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών, από τις
οποίες παράγονται ο λευκός και ο ερυθρός οίνος 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 στρεμματική τους από−
δοση δεν υπερβαίνει τις αποδόσεις που έχουν εγκριθεί
για τις λευκές και έγχρωμες ποικιλίες από τις οποίες
παράγονται.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και
του γλεύκους σε οίνο, γίνεται σε οινοποιεία τα οποία
διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμό−

ζουν σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ερυθρωπών
οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11% Vol.
Δ. Οίνος λικέρ
α. Παράγεται από τις λευκές και ερυθρές ποικιλίες αμπέ−
λου που περιλαμβάνονται στην ποικιλιακή σύνθεση των
ανωτέρω οίνων σε οποιοδήποτε ποσοστό. Προέρχεται από
γλεύκος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση, με
ελάχιστο φυσικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον
12% Vol. ή οίνο που έχει παραχθεί σύμφωνα με τα ανω−
τέρω ή μείγμα των παραπάνω στα οποία έχει προστεθεί
μεμονωμένα ή σε μείγμα ουδέτερη αλκοόλη αμπελοοι−
νικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της αλκοόλης
από απόσταξη σταφίδων με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 96% Vol. ή απόσταγμα οίνου ή σταφίδων με
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 52% Vol. και μέ−
χρι 86% Vol. και ανταποκρίνεται ως προς τα λοιπά στοιχεία
παραγωγής στις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις.
β. Ο οίνος Λικέρ θα έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 15%Vol και μέγιστο 22%Vol ολικό δε αλ−
κοολικό τίτλο, τουλάχιστον 17,5%.
Ε. Οίνος «Λιαστός».
α. Παράγεται από γλεύκη λιασμένων σταφυλιών από
λευκές και ερυθρές ποικιλίες αμπέλου, από αυτές που
περιλαμβάνονται στην ποικιλιακή σύνθεση των ανωτέρω
οίνων σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16%Vol
και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο, τουλάχιστον 10%Vol.
γ. Τα σάκχαρα και η αλκοόλη που περιέχονται στο
τελικό προϊόν, προέρχονται αποκλειστικά από τα ίδια
σταφύλια που οινοποιήθηκαν, χωρίς προσθήκη πριν,
κατά ή μετά την αλκοολική ζύμωση, γλεύκους ή συ−
μπυκνωμένου ανακαθαρισμένου γλεύκους ή αλκοόλης
γεωργικής προέλευσης ή προϊόντων απόσταξης καθώς
και χωρίς να έχει γίνει με οποιοδήποτε τρόπο συμπύ−
κνωση του γλεύκους από λιασμένα σταφύλια.
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 και τον έλεγχο παραγωγής,
την επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων, ισχύουν
οι διατάξεις της με αριθμ. 392169/20.10.99 (Β 1985)ΚΥΑ,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ αριθμ. 321813/29−
8−2007 (Β΄ 1723) και ισχύει.
4. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευαστή/
εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο
οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΡΕ, στη συνέχεια εξα−
ψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη Διεύ−
θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Ρέθυμνο», έχουν παράλληλα εφαρμογή
οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινο−
τικής Αμπελοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν
ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 310943
(2)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Χανιά».
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 243/1969 (Α 144) περί
«βελτίωσης και προστασίας της αμπελουργικής παρα−
γωγής» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/1976 (Α 230)
περί «αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργή−
σεως ενιαίων διατάξεων του Ν.Δ/τος 243/1969 (Α 144)».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της
19−11−2007)
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του (ΕΕ L 193/2009)».
γ. αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009
«για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορί−
ες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται. (ΕΕ
L 193/2009)».
δ. αριθ. 436/2009 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2009
«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπε−
λουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη
συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της
αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προ−
ϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον
αμπελοοινικό τομέα. (ΕΕ L 128/2009)».
3. Τα άρθρα 8 και 9 της με αριθ. 392169/20.10.1999
(Β 1985) ΚΥΑ, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπι−
κός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οί−
νου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/29−8−2007
(Β΄ 1723) ΚΥΑ και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
3 της 78/18−11−2010 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες παρα−
γωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται με την
ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Χανιά».
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6. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β 1673) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη−Μαρία
Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Χανιά» για την
περιγραφή λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών, ξηρών, ημί−
ξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων, οίνων λικέρ καθώς
και οίνων με την ένδειξη ‘’Λιαστός’’, που παράγονται από
σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στο Νομό Χανίων,
σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 30 μέτρα και πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Βηλάνα, Θραψαθήρι, Μοσχάτο άσπρο (Μοσχάτο Σπίνας),
Maccabeu και Ugni Blanc. Οι ποικιλίες αυτές συμμετέ−
χουν 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 1300 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο, γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν
σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής λευκών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11% Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Κοτσιφάλι,
Μανδηλαριά, Ρωμέικο, Τσαρδάνα, Φωκιανό, Cabernet
Sauvignon, Carignan, Grenache Rouge και Syrah σε οποι−
οδήποτε 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 1200 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 ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών
είναι η κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οί−
νων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο
αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11,5%
Vol.
Γ. Ερυθρωπός, ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών, από τις
οποίες παράγονται ο λευκός και ο ερυθρός οίνος σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
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εργητικές τεχνικές και η στρεμματική τους απόδοση δεν
υπερβαίνει τις αποδόσεις που έχουν εγκριθεί για τις λευ−
κές και έγχρωμες ποικιλίες από τις οποίες παράγονται.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο, γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν
σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ερυθρωπών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11% Vol.
Δ. Οίνος λικέρ:
α. Παράγεται από τις λευκές και ερυθρές ποικιλίες
αμπέλου που περιλαμβάνονται στην ποικιλιακή σύνθεση
των ανωτέρω οίνων σε οποιοδήποτε ποσοστό. Προέρ−
χεται από γλεύκος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική
ζύμωση, με ελάχιστο φυσικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 12% Vol. ή οίνο που έχει παραχθεί σύμφωνα
με τα ανωτέρω ή μείγμα των παραπάνω στα οποία έχει
προστεθεί μεμονωμένα ή σε μείγμα ουδέτερη αλκοόλη
αμπελοοινικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της
αλκοόλης από απόσταξη σταφίδων με αποκτημένο αλ−
κοολικό τίτλο τουλάχιστον 96% Vol. ή απόσταγμα οίνου
ή σταφίδων με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχι−
στον 52% Vol. και μέχρι 86% Vol. και ανταποκρίνεται
ως προς τα λοιπά στοιχεία παραγωγής στις Κοινοτικές
και Εθνικές διατάξεις.
β. Ο οίνος Λικέρ θα έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 15%Vol και μέγιστο 22%Vol ολικό δε αλ−
κοολικό τίτλο, τουλάχιστον 17,5%.
Ε. Οίνος «Λιαστός».
α. Παράγεται από γλεύκη λιασμένων σταφυλιών από
λευκές και ερυθρές ποικιλίες αμπέλου, από αυτές που
περιλαμβάνονται στην ποικιλιακή σύνθεση των ανωτέρω
οίνων σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16%Vol
και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο, τουλάχιστον 10%Vol.
γ. Τα σάκχαρα και η αλκοόλη που περιέχονται στο
τελικό προϊόν, προέρχονται αποκλειστικά από τα ίδια
σταφύλια που οινοποιήθηκαν, χωρίς προσθήκη πριν,
κατά ή μετά την αλκοολική ζύμωση, γλεύκους ή συ−
μπυκνωμένου ανακαθαρισμένου γλεύκους ή αλκοόλης
γεωργικής προέλευσης ή προϊόντων απόσταξης καθώς
και χωρίς να έχει γίνει με οποιοδήποτε τρόπο συμπύ−
κνωση του γλεύκους από λιασμένα σταφύλια.
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 και τον έλεγχο παραγωγής,
την επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων, ισχύουν
οι διατάξεις της με αριθμ. 392169/20.10.99 (Β 1985) ΚΥΑ,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ αριθμ.321813/29−
8−2007 (Β΄ 1723) και ισχύει.
4. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευαστή/
εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο
οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΧΑ, στη συνέχεια εξα−
ψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη Διεύ−
θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.

5. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Χανιά», 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, 24 Δεκεμβρίου 2010
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 310948
(3)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθ. 316845/
29.11.2004 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων
χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Σερρών
ως περιγραφικού στοιχείου οίνων» (B1850).
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 243/1969 (Α 144) περί
«βελτίωσης και προστασίας της αμπελουργικής παρα−
γωγής» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/1976 (Α 230)
περί «αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργή−
σεως ενιαίων διατάξεων του Ν.Δ/τος 243/1969 (Α 144)».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς :
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της
19−11−2007)
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του (ΕΕ L 193/2009)».
γ. αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009
«για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπε−
λοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους
περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται. (ΕΕ L 193/2009)».
δ. αριθ. 436/2009 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2009
«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπε−
λουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη
συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της
αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προ−
ϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον
αμπελοοινικό τομέα. (ΕΕ L 128/2009)».
3. Τα άρθρα 8 και 9 της με αριθ. 392169/20.10.1999 (Β
1985) ΚΥΑ, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός
Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»,
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όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/29−8−2007 (Β΄
1723) ΚΥΑ και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
12 της 78/18−11−2010 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να τροποποιηθούν και να συμπληρω−
θούν οι λεπτομέρειες παραγωγής των οίνων που δύνα−
νται να περιγράφονται με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Σέρρες».
6. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β 1673) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη−Μαρία
Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
I. 1.Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε τη με αριθ.
316845/29.11.2004 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός
προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός
Οίνος Σερρών ως περιγραφικού στοιχείου οίνων» (B1850)
ως ακολούθως:
Η Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Σέρρες μπο−
ρεί να χρησιμοποιείται για την περιγραφή λευκών, ερυ−
θρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων
οίνων που παράγονται από ποικιλίες αμπέλου καλλι−
εργούμενες στα διοικητικά όρια του Νομού Σερρών οι
οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι:
α) Παράγονται από τις ποικιλίες Αγούμαστος, Αθήρι,
Ασπρούδα Σερρών, Ασύρτικο Ζουμιάτικο, Μαλαγουζιά,
Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Μπατίκι, Ροδίτης, Chardonnay,
Sauvignon Blanc και Ugni Blanc. Οι ποικιλίες αυτές συμ−
μετέχουν 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 1300 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ) Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο, γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν
σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής λευκών οίνων.
δ) Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11% vol.
Β. Ερυθροί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι:
α) Παράγονται από τις ποικιλίες Κοϊνιάρικο, Λημνιό,
Παμίδι, Cabernet franc, 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 1200 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 ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών
είναι η κλασσική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ) Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων

35967

δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών, από τις
οποίες παράγονται ο λευκός και ο ερυθρός οίνος σε οποι−
οδήποτε ποσοστό και η στρεμματική τους απόδοση δεν
υπερβαίνει τις αποδόσεις που έχουν εγκριθεί για τις λευ−
κές και έγχρωμες ποικιλίες από τις οποίες παράγονται.
β. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο, γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν
σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ερυθρωπών οίνων.
γ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5 % Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11% 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 και τον έλεγχο παραγω−
γής, την επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων,
ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. 392169/20.10.1999 (Β
1985)ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ.
321813/29.8.2007 (Β1723) και ισχύει.
4. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευαστή/
εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο
οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΣΕ, στη συνέχεια εξα−
ψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη Διεύ−
θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Σέρρες», 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. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η με
αριθ. 316845/29.11.2004 (Β 1850) απόφαση «Καθορισμός
προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός
Οίνος Σερρών ως περιγραφικού στοιχείου οίνων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 8058
(4)
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την έκτα−
κτη απασχόληση τους σε εκλογικής φύσεως εργα−
σίες κατά την εκλογική περίοδο των Περιφερειακών
και Δημοτικών Εκλογών του Νοεμβρίου 2010.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1955 «Περί Δημόσιου
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως τροποποιείται με
την υπ’ αριθμ. 35130/739/10 Υπουργική Απόφαση και τον
Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 247/Α΄)
3. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του
ν.2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημά−
των, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄)
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄) και της παρ. 6
αρθ. 131 του Π.Δ. 96/2007.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 215/2007 «Σύσταση Γενι−
κών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 241/Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α΄).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
154/Α΄)
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 8002/25/134/2010
περί «Χορήγησης εκλογικού επιδόματος στο προσω−
πικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίας Τάξης του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη
απασχόλησή τους σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά
την εκλογική περίοδο των Περιφερειακών και Δημοτικών
Εκλογών του Νοεμβρίου 2010»
12. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 70004/3/52 Απόφασης
(ΦΕΚ 1682/Β΄/21−10−2010) περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ε. Όθωνα»
13. Τις διατάξεις της αριθμ. 2672/3−12−2009 Απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
2408/Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φιλ. Σαχινίδη»
14. Το γεγονός ότι:
Α) Οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στο
Κέντρο Επιχειρήσεων αυτής (Μόνιμο, αποσπασμένο και
με διάθεση προσωπικό) καθώς επίσης και το προσωπικό
του ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτι−
κής Προστασίας, θα απασχοληθούν εκτάκτως και πέραν
των κυρίων καθηκόντων τους σε εκλογικής φύσεως ερ−
γασίες κατά την εκλογική περίοδο των Περιφερειακών
και Δημοτικών Εκλογών του Νοεμβρίου 2010.
Β) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προ−
καλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον έτος σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 40.000 € περί−
που, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα
μεταφερθούν στον εκτελούμενο Π/Υ Εξόδων του Ε.Φ.
43−620 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
και στον ΚΑΕ 0518, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, εκλογικό επίδομα 700 € κατ΄ άτομο για την
έκτακτη και πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόληση
του κατά την εκλογική περίοδο των Περιφερειακών και
Δημοτικών Εκλογών του Νοεμβρίου 2010.
2. Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:
Α) Οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (μόνιμο,
αποσπασμένο και με διάθεση προσωπικό)
Β) Το προσωπικό που υπηρετεί με διάθεση στο Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Γ) Το προσωπικό του ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
3. Η δαπάνη του επιδόματος θα βαρύνει τις πιστώσεις
που θα μεταφερθούν στον εκτελούμενο Π/Υ Εξόδων
του Ε.Φ. 43−620 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ» και στον ΚΑΕ 0518 και θεωρείται ως έξοδο
κίνησης κατά την εκλογική νομοθεσία.
4. Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική
περίοδο, για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα θα περικό−
πτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.
5. Το εκλογικό αυτό επίδομα καταβάλλεται υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική απο−
ζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

F
Αριθμ. 23840
(5)
Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μετάταξη
υπαλλήλων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 186 και 256 παρ. 2 περ. α του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.A΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β) των άρθρων 260 παρ. 2 και 270 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α72005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την με αριθμό 35/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη μετάταξη της υπαλλήλου Παπικινού
Ευαγγελίας του Ονούφριου κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οι−
κονομικού με βαθμό Α΄ από την Δ/νση Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης της κρατικής περιφέρειας Ιόνιων Νησιών
στην αιρετή περιφέρεια Ιόνιων Νησιών σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου/
ειδικότητας με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο
που κατέχει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η παρούσα διαπιστωτική πράξη, που ισχύει από 1.7.2011,
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 17 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ
F
Aριθμ. 354
(6)
Απόφαση για την μεταφορά του Τεχνικού Διευθυντή
της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. Τιμολέοντος Χασιώτη, Πολιτικού Μη−
χανικού στον Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν.
3463/2006.
Β) Τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4, 5, 7 του αρ. 269 του
Ν. 3463/2006.
Γ) Το υπ’ αριθμ. 55520/2010 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης περί μη παράτασης προθεσμίας προσαρμογής
των Δημοτικών Επιχειρήσεων πέραν της 31.12.2010.
Δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009
σύμφωνα με την οποία οι διαδικασίες για την προσαρμογή
των δημοτικών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995 πρέπει να
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έχουν ολοκληρωθεί έως την 31.12.2010 και το γεγονός ότι
εφόσον μέχρι σήμερα δεν ολοκληρώθηκε καμία διαδικασία
προσαρμογής η Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση
Σικυωνίων (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) λύεται αυτοδίκαια την 31.12.2010.
Ε) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του εργαζομένου,
αποφασίζει ότι:
1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον (παρ. 6 του άρθρου 93
του Ν. 3463/2006).
2. Μεταφέρει τον Τεχνικό Διευθυντή της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. Τι−
μολέοντα Χασιώτη Πολιτικό Μηχανικό (ως πλεονάζον
προσωπικό) στον Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των παρ. 3, 4, 5, 7 του αρ. 269 του Ν. 3463/2006
και συστήνει για αυτόν μία (1) προσωρινή προσωπαγή
θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλά−
δου Π.Ε.3 Πολιτικών Μηχανικών.
Η δαπάνη που προκαλείται από την σύσταση της
παραπάνω θέσης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου για το έτος 2011 (καθώς και για επόμενα) κατά
24.249,28 € και θα προβλέπεται στον ΚΑ 30−6011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιάτο,1 Δεκεμβρίου 2010
Ο πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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