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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 310944
(1)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική ΄Ενδειξη Ελασσόνα».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 καταργήσε−
ως 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.
5 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 ΄Ενδειξη
Ελασσόνα».
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 ΄Ενδειξη Ελασσόνα» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών, ξη−
ρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων που παρά−
γονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας, σε υψόμετρο
μεγαλύτερο από 200 μέτρα και πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
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Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος.
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ντεμπίνα,
Ροδίτης, Chardonnay, Sauvignon Blanc και Ugni Blanc.
Οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε πο−
σοστό.
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 Μοσχάτο
Αμβούργου, Cabernet Sauvignon, Merlot 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 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
αποκτημένος 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 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 ΕΛ, στη συνέχεια
εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία
του έτους παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της
περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευα−
σίας/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 ΄Ενδειξη Ελασσόνα», έχουν παράλληλα εφαρ−
μογή οι γενικές και ειδικές 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, 24 Δεκεμβρίου 2010
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 310945
(2)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική ΄Ενδειξη Ζάκυνθος».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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.
8 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 ΄Ενδειξη
Ζάκυνθος».
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 ΄Ενδειξη Ζάκυνθος» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών, ξηρών,
ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων, που παράγονται
από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στη νήσο
Ζάκυνθο και σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 20 μέτρα
και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Φιλέρι,
Κορίθι, Ασπρούδες, Μυγδάλι, Μοσχατέλλα (Μοσχαρδί−
νια), Βιολεντό, Γουστολίδι (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας),
Κουτσουμπέλι, Λαγόρθι, Παύλος, Ροδίτης, Ρομπόλα,
Σαββατιανό και Σκιαδόπουλο. 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 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 Αυγου−
στιάτης, Κατσακούλιας, Μαυροδάφνη, Σκυλοπνίχτης και
Cabernet Sauvignon σε οποιοδήποτε ποσοστό.

35981

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 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.
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 ΖΑ, στη συνέχεια
εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία
του έτους παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της
περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευα−
σίας/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 ΄Ενδειξη Ζάκυνθος», έχουν παράλληλα εφαρ−
μογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και
Κοινοτικής Αμπελοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που
δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.
6. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή των ποικιλιών Ρομπό−
λα και Μαυροδάφνη στην επισήμανση και στην συσκευ−
ασία, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 118κγ του Καν
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου, διότι έρχεται σε αντίθεση
με το άρθρο 3 του Ν. 427/1976 που τροποποίησε το Ν.
Δ. 243/1969.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθμ. 310941
(3)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική ΄Ενδειξη Θάσος».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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.
7 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 ΄Ενδειξη
Θάσος».
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 ΄Ενδειξη Θάσος» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών ξη−
ρών οίνων που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων
που βρίσκονται στη Νήσο Θάσο και σε υψόμετρο με−
γαλύτερο από 50 μέτρα και πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο,
Μοσχάτο Αλεξανδρείας και Chardonnay. 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 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 οίνος:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Λημνιό,
Cabernet Sauvignon και Merlot σε οποιοδήποτε ποσο−
στό.
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 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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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 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
αποκτημένος 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 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 ΘΑ, στη συνέχεια
εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία
του έτους παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της
περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευα−
σίας/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 ΄Ενδειξη Θάσος», 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. 310946
(4)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική ΄Ενδειξη Καβάλα».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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΄).
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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.
6 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 ΄Ενδειξη
Καβάλα».
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 ΄Ενδειξη Καβάλα» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών, ξηρών,
ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων που παράγονται
από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στο Νομό
Καβάλας και σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 50 μέτρα
και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρ−
τικο, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Ροδίτης,
Chardonnay, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Semillon,
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
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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 Αγιωργή−
τικο, Λημνιό, Μοσχόμαυρο, Παμίδι, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Grenache Rouge, Merlot 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 δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμοζουν
σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ερυθρωπών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5 % Vol και ο
αποκτημένος 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 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 ΚΑ, στη συνέχεια

εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία
του έτους παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της
περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευα−
σίας/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 ΄Ενδειξη Καβάλα», 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. 310947
(5)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική ΄Ενδειξη Λέσβος».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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−
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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.
10 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 ΄Ενδειξη
Λέσβος».
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 ΄Ενδειξη Λέσβος» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών, ξηρών,
ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων που παράγονται
από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στη Μυτιλήνη,
σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 50 μέτρα και πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο, Σαββατιανό, Φωκιανό καθώς και Χιδηριώτικο
(Καλλονιάτικο) με λευκή οινοποίηση. 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 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 Βάφτρα,
Μανδηλαριά, Φωκιανό και Χιδηριώτικο (Καλλονιάτικο)
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−
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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 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.
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 ΛΕ, στη συνέχεια
εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία
του έτους παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της
περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευα−
σίας/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 ΄Ενδειξη Λέσβος», 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
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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)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02020422912100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

