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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011
(1)
Συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε., με απορρό−
φηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρ−
μοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και
στην ΟΣΚ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 14 Α και 14 Β του ν.3429/2005 (Α΄ 314)
«Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)», όπως
αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 του
ν.3710/2008 (Α΄216) και του άρθρου 66 του ν.4002/2011
(Α΄180), αντίστοιχα.
2. του άρθρου 20 του ν.3965/2011 (Α΄ 113), με το οποίο
συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.
3. του ν.973/1979 (Α΄ 226), με τον οποίο συστάθηκε η
«Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. του ν.2636/1998 (Α΄ 198), με τον οποίο συστάθηκε η
εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.3139/2003 (Α΄
100), για τη ρύθμιση θεμάτων της εταιρείας «Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε».
6. του άρθρου 21 του ν.3878/2010 (Α΄161), όπως συμπλη−
ρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του
ν.3943/2011 (A΄ 66).
7. της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (Α΄152)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»
8. του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), με τον οποίο συστάθηκε ο
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
9. του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), περί κατάρ−
γησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου και εργασιακής
εφεδρείας.
10. Του άρθρου 32 του Ν 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση
της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως
έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ 3 του
άρθρου 19 του Ν 2443/1996 (Α΄265) « Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις.
11. του π.δ. 186/2009 (Α΄213) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
12. του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός Κεντρικής Υπη−
ρεσίας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργεί−
ου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομα−
σία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας»…» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
14. Του π.δ. 110/2011 (Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
15. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με
το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα»
Β. Την ανάγκη ελάφρυνσης του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού και εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας των
ΕΤΑ Α.Ε. και ΚΕΔ Α.Ε. καθώς και την ανάγκη δημιουργίας
μιας ενιαίας και αποτελεσματικής δημόσιας εταιρείας για
τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Συγχώνευση των εταιρειών ΚΕΔ Α.Ε. και ΕΤΑ Α.Ε.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτηματική Εται−
ρεία του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚΕΔ Α.Ε.) συγχω−
νεύεται, με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη
Εταιρεία», η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) επο−
πτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και ειδικά για έργα
ακίνητα ή προγράμματα που ανήκαν πριν την συγχώνευση
στην αρμοδιότητα της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και από τον Υπουργό
Πολιτισμού και Τουρισμού.
Άρθρο 2
Ισολογισμοί Μετασχηματισμού –
Πιστοποίηση Λογιστικής Αξίας
Για το σκοπό της συγχωνεύσεως, η απορροφώμενη
εταιρεία ΚΕΔ Α.Ε. θα προβεί στην κατάρτιση Ισολογι−
σμού Μετασχηματισμού, με ημερομηνία αναφοράς την 31η
Οκτωβρίου 2011. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητι−
κού και παθητικού, που θα αναφέρονται στον Ισολογισμό
Μετασχηματισμού, θα πιστοποιηθεί με σχετική έκθεση
ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί με
εντολή της απορροφώσας εταιρείας ΕΤΑΔ Α.Ε..
Από 01.11.2011 όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εται−
ρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορ−
ροφώσας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.
Άρθρο 3
Διαδοχή δικαιωμάτων − υποχρεώσεων
1. Με την επιφύλαξη όσων ρητά καθορίζονται στα επόμενα
άρθρα 5 και 6 και στην αριθμ. 186/06.09.2011 απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα−
τικοποιήσεων, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η
οποία συντελείται, άνευ άλλου τινός, με τη δημοσίευση της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απορροφώ−
σα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς
καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις
και στις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η
μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
2. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και πα−
θητικού της απορροφώμενης εταιρείας, όπως αυτά θα
περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με
ημερομηνία 31.10.2011, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας, εισφέρο−
νται στην απορροφώσα εταιρεία, η οποία έτσι καθίσταται
καθολικός διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της απορροφώμενης εταιρείας.
3. Οι τυχόν ζημίες της απορροφώμενης εταιρείας κατά
την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού μειώνουν
ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο αυτής.
4. Οι τυχόν δίκες της απορροφώμενης εταιρείας συνεχί−
ζονται από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη
διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους λόγω
της συγχώνευσης.
5. Με την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης η απορροφώμενη εταιρεία θεωρείται
αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της
προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
πράξη ή ενέργεια.
Άρθρο 4
Φορολογικές απαλλαγές και άλλες διευκολύνσεις
Για τη συγχώνευση των ως άνω εταιρειών και την τα−
χύτερη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών εφαρ−

μόζεται, ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκο−
λύνσεις, το άρθρο 4 παρ. 4 του ν.3139/2003 (Α΄100).
Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυπώ−
σεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δημοσί−
ευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Γενική Γραμματεία Δη−
μόσιας Περιουσίας
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι αρμοδιότητες
της ΚΕΔ Α.Ε., αναφορικά με: (α) την απογραφή και τη
μέριμνα χαρτογραφήσεως και κτηματογραφήσεως των
ακινήτων του Δημοσίου (περίπτωση α’ του άρθρου 2 του
ν.973/1979−Α΄226) και (β) την επιλογή των καταλλήλων εκ
των ακινήτων του Δημοσίου για την κάλυψη των στεγαστι−
κών αναγκών των Δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών
υπηρεσιών (περίπτωση γ’ του άρθρου 2 του ν.973/1979),
μεταφέρονται και προστίθενται στις αρμοδιότητες της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργεί−
ου Οικονομικών και ασκούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημό−
σιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, η οποία
λαμβάνει και πλήρες αντίγραφο της βάσης δεδομένων και
του τηρούμενου στην ΚΕΔ Α.Ε. μητρώου περιουσίας, το
οποίο εφεξής τηρείται στην ΕΤΑΔ Α.Ε., εντός ενός μηνός
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 6
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΟΣΚ Α.Ε.
Η αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων είτε με την ανέγερση
κτιρίων από την απορροφώμενη εταιρεία, είτε δια συ−
μπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), που βρίσκονται σε
εξέλιξη μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποσπά−
ται ως δραστηριότητα από την ΚΕΔ Α.Ε. και συνεχίζεται
από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.» (ΟΣΚ Α.Ε.).
Άρθρο 7
Θέματα Προσωπικού
1. Το προσωπικό της ΚΕΔ Α.Ε., με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που, κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας, υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση ΣΔΙΤ
και στη Διεύθυνση Διοίκησης Έργων και Τεχνικής Διαχεί−
ρισης αυτής μεταφέρεται στην ΟΣΚ Α.Ε., κατατάσσεται
σε κατηγορία και σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα
τυπικά του προσόντα και την προϋπηρεσία του και λαμ−
βάνει τις αποδοχές, που προβλέπονται για το προσωπικό
της ΟΣΚ Α.Ε., χωρίς να διατηρεί ως προσωπική διαφορά
πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα
οποιασδήποτε ονομασίας.
2. Όλο το υπόλοιπο προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ο δικηγόρος
με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετεί στην ΚΕΔ Α.Ε,
μεταφέρονται στην απορροφώσα εταιρεία ΕΤΑΔ Α.Ε..
3. Το μεταφερόμενο προσωπικό της παραπάνω παρα−
γράφου 2 παρέχει εφεξής τις υπηρεσίες του στην ΕΤΑΔ
Α.Ε. με την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε
κατηγορία και σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα
τυπικά του προσόντα και την προϋπηρεσία του και λαμ−
βάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για το προσωπι−
κό της απορροφώσας εταιρείας. Πρόσθετες αποδοχές ή
απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας
δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ Α.Ε. που εγκρίνεται
από τη Γενική Συνέλευση αυτής, εντός τριών μηνών από
τη δημοσίευση της παρούσας, καταρτίζεται νέος Οργανι−
σμός, στον οποίο ορίζονται η διάρθρωση των υπηρεσιών
και οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς
και εποχικού προσωπικού, όπως προκύπτουν ύστερα από
την απορρόφηση της ΚΕΔ Α.Ε και την συντελεσθείσα κατ΄
εφαρμογή του ν.3943/2011(Α΄66), απορρόφηση της εταιρεί−
ας «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.».
5. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ Α.Ε., το προσωπικό αυτής,
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της πρώην εταιρείας
«Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», καθώς και του μεταφερόμενου
προσωπικού της παραπάνω παραγράφου 2 εντάσσεται και
καταλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στον
Οργανισμό της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 8
Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 34 του ν.4024/2011
1. Φορείς υποδοχής για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (Α΄226) είναι για μεν το
προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας
η ΟΣΚ Α.Ε., για δε το προσωπικό της παραγράφου 2 του
άρθρου 7 της παρούσας, η ΕΤΑΔ Α.Ε.
2. Οι ανωτέρω φορείς υποδοχής είναι υπεύθυνοι για την εφαρ−
μογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 34
του ν.4024/2011, σύμφωνα με την εκεί οριζόμενη διαδικασία.
Άρθρο 9
Λοιπές και Μεταβατικές Διατάξεις
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ Α.Ε., μετά από
τη συντελούμενη με την παρούσα απόφαση συγχώνευση,
ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, οι οποίες κατισχύουν
των σχετικών διατάξεων του ν.3429/2005 (Α΄314) και του
Καταστατικού αυτής.
2. Με την ίδια ή άλλη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της
ΕΤΑΔ Α.Ε., στην οποία ο μοναδικός μέτοχος αυτής, Ελληνικό
Δημόσιο, εκπροσωπείται εφεξής, κατά τα προβλεπόμενα από
την αριθμ. 195/27.10.2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτρο−
πής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, για το σύνο−
λο των μετοχών του από την εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», τροποποιείται και
κωδικοποιείται το Καταστατικό της εταιρείας, προσαρμοζό−
μενο στις διατάξεις της παρούσας και στους σκοπούς της
απορροφώμενης εταιρείας.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθ. 201567
(2)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Κοιλάδα Αταλάντης».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.Δ. 243/1969 περί «βελτίωσης και προστασίας της
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αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144) όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και
καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969» (Α΄ 230).
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (98 Α΄) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280) «Περί
Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων».
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 προ−
ϊόντα» («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/2007),
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου
όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης
και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις πα−
ραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση
ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (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
αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (ΕΕ L
193/2009) και
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 αμπελουρ−
γικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέ−
ντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς,
τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων 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 κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου» (Β΄ 1985), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
321813/29−8−2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση και
ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
1 της 79/ 6−4−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες παρα−
γωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται με την
ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κοιλάδα
Αταλάντης».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κοιλάδα Αταλάντης»
για την περιγραφή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων,
ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών,
ημίξηρων, ημίγλυκων. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων
που καλλιεργούνται σε υψόμετρο από 30 μέτρα και άνω στην
κτηματική περιοχή του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα στη
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης και στις Τοπικές Κοινότητες
Καλαποδίου και Μεγαπλατάνου της Δημοτικής Ενότητας
Αταλάντης και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Ρομπόλα, Σαββατιανό,
Chardonnay, Sauvignon blanc, Ugni blanc, Semillon και
Verdicchio Bianco σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός από
την ποικιλία Ugni blanc η οποία συμμετέχει σε ποσοστό
μέχρι 20%.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει τα
1300 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν σύγχρονη τε−
χνολογία παραγωγής λευκών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
των οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% Vol
και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11% Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Βραδυα−
νό, Λημνιό, Μαυρούδι, Cabernet sauvignon, Caberent franc,
Carignan, Grenache rouge, Merlot, Refosco, Syrah, Aglianico
και Schioppettino σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει τα
1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρονης τε−
χνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η μέθοδος που θα
ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών είναι η
κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
των οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol
και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των ανωτέ−
ρω λευκών και ερυθρών οίνων σε οποιοδήποτε ποσοστό
εκτός από την ποικιλία Ugni blanc η οποία συμμετέχει σε
ποσοστό μέχρι 20%.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
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 διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν σύγχρονη τε−
χνολογία παραγωγής ερυθρωπών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο 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, ημίγλυκων και γλυ−
κών οίνων, επιτρέπεται η γλύκανση των ξηρών οίνων σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Ως προς τη διαδικασία και τον έλεγχο παραγωγής,
την επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων, ισχύ−

ουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ.
392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 321813/29.8.2007
(Β΄1723) και ισχύει.
4. Δεν επιτρέπεται στην επισήμανση και την παρουσίαση,
με την έννοια που ορίζονται στο άρθρο 118κγ του Καν (ΕΚ)
1234/2007, η αναγραφή του ονόματος της ποικιλίας «Ρομπό−
λα» για τους λευκούς και ερυθρωπούς οίνους σύμφωνα με
τα άρθρα 118ιγ του Καν (ΕΚ) 1234/2007 και 3 του ν. 427/1976
καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Καν (ΕΚ)
607/2009 της Επιτροπής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο
62 παρ.4 του Καν (ΕΚ) αριθ. 607/2009 δεν επιτρέπεται η
αναγραφή του ονόματος της ποικιλίας «Verdicchio Bianco
στην επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων.
5. 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 ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
με έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστά−
σεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά από αίτηση του ενδι−
αφερομένου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
6. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Κοιλάδα Αταλάντης», έχουν παράλληλα
εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και
Κοινοτικής Αμπελοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν
ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.
II. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται η με αριθ. 316855/29.11.2004 απόφαση «Κα−
θορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης» ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων» (Β΄1850). Κάθε δε αναφορά στις καταρ−
γούμενες διατάξεις της απόφασης αυτής νοείται ως ανα−
φορά στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 201566
(3)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Οπούντια Λοκρίδος».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.Δ. 243/1969 περί «βελτίωσης και προστασίας της
αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144) όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως
και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969»(Α΄
230),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (98 Α΄) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280) «Περί
Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προ−
ϊόντα» («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/2007),
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου
όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης
και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις πα−
ραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση
ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (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
αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (ΕΕ L
193/2009) και
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 αμπελουρ−
γικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέ−
ντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς,
τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων 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 κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέ−
ζιου οίνου» (Β΄ 1985), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
321813/29−8−2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση και
ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
3 της 79/ 6−4−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες παρα−
γωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται με την
ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Οπούντια
Λοκρίδος».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Οπούντια Λοκρί−
δος» για την περιγραφή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημί−
ξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών
ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων. Παράγονται από σταφύλια
αμπελώνων που καλλιεργούνται σε υψόμετρο 20 μέτρα
και άνω, αριστερά της Εθνικής οδού Αθηνών−Λαμίας, στην
κτηματική περιοχή του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα
στη Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης, τις Τοπικές Κοινό−
τητες Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυπαρισσίου, Μεγαπλατάνου
και Τραγάνας της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης και στη
Δημοτική Κοινότητα Λιβανατών και την Τοπική Κοινότητα
Γολεμίου της Δημοτικής Ενότητας Δαφνουσίων. Επίσης
στην κτηματική περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας
και συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Ζελίου της Δη−
μοτικής Ενότητας Ελάτειας και πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
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Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρ−
τικο, Ρομπόλα, Chardonnay, Sauvignon blanc, Μαλαγουζιά,
Ροδίτης και Ugni Blanc σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός
από την ποικιλία Ugni blanc η οποία συμμετέχει σε πο−
σοστό μέχρι 20%.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει τα
1300 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν σύγχρονη τε−
χνολογία παραγωγής λευκών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
των οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% Vol
και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11% Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Λημνιό, Ξινό−
μαυρο, Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache rouge
και Cabernet Franc σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει τα
1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρονης τε−
χνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η μέθοδος που θα
ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών είναι η
κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
των οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol
και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των ανωτέ−
ρω λευκών και ερυθρών οίνων σε οποιοδήποτε ποσοστό
εκτός από την ποικιλία Ugni blanc η οποία συμμετέχει σε
ποσοστό μέχρι 20%.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
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 διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν σύγχρονη τε−
χνολογία παραγωγής ερυθρωπών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο 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, ημίγλυκων και γλυ−
κών οίνων, επιτρέπεται η γλύκανση των ξηρών οίνων σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Ως προς τη διαδικασία και τον έλεγχο παραγωγής, την
επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων, ισχύουν οι διατά−
ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 392169/20.10.1999
(Β΄ 1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική
απόφαση αριθ. 321813/29.8.2007 (Β΄1723) και ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Δεν επιτρέπεται στην επισήμανση και την παρουσία−
ση, με την έννοια που ορίζονται στο άρθρο 118κγ του Καν
(ΕΚ) 1234/2007, η αναγραφή του ονόματος της ποικιλίας
«Ρομπόλα» για τους λευκούς και ερυθρωπούς οίνους σύμ−
φωνα με τα άρθρα 118ιγ του Καν (ΕΚ) 1234/2007 και 3 του
ν. 427/1976 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 70 του
Καν (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής.
5. 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 ΟΛ, στη συνέχεια
εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του
έτους παραγωγής. Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
με έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστά−
σεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά από αίτηση του ενδι−
αφερομένου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
6. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Οπούντια Λοκρίδος», έχουν παράλληλα
εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και
Κοινοτικής Αμπελοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν
ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.
II. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η με αριθ. 316849/29.11.2004 απόφαση «Καθορι−
σμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης «Τοπι−
κός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος» ως περιγραφικού στοιχείου
οίνων» (Β΄1850). Κάθε δε αναφορά στις καταργούμενες
διατάξεις της απόφασης αυτής νοείται ως αναφορά στην
παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 201569
(4)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Ημαθία».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.Δ. 243/1969 περί «βελτίωσης και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως, συ−
μπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ.
243/1969»(Α΄230),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (98 Α΄) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280) «Περί
Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προ−
ϊόντα» («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/2007),

β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για
τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές
ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων
προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (EEL 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
αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (ΕΕ L
193/2009) και
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 αμπελουρ−
γικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέ−
ντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς,
τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων 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)
κοινή υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του
όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτρα−
πέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/29−
8−2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
5 της 79/6−4−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες παρα−
γωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται με την
ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Ημαθία».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Ημαθία» για την
περιγραφή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξη−
ρων και ημίγλυκων οίνων, που παράγονται από σταφύλια
αμπελώνων που βρίσκονται στο Νομό Ημαθίας, σε υψό−
μετρο από 80 μέτρα και άνω και πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ξινόμαυρο με
λευκή οινοποίηση, Πρικνάδι, Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά,
Ροδίτη, Chardonnay και Sauvignon blanc σε οποιοδήποτε
ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει τα
1300 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν σύγχρονη τε−
χνολογία παραγωγής λευκών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
των οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5% Vol
και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11% Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ξινόμαυρο,
Merlot και Syrah σε οποιοδήποτε ποσοστό.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει τα
1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρονης τε−
χνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η μέθοδος που θα
ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών είναι η
κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
των οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol
και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωττός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ξινόμαυρο,
Ροδίτη, Merlot και Syrah σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
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 διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν σύγχρονη τε−
χνολογία παραγωγής ερυθρωπών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο 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 οίνων,
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, ισχύ−
ουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ.
392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 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 ΗΜ, στη συνέχεια
εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του
έτους παραγωγής. Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
με έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστά−
σεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά από αίτηση του ενδι−
αφερομένου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Ημαθία», έχουν παράλληλα εφαρμογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής
Αμπελοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζο−
νται με την παρούσα απόφαση.
II. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η με αριθ. 330584/7.8.1996 απόφαση «Καθορι−
σμός προϋποθέσεων χρησιμοποιήσεως της ένδειξης «Τ.Ο.
Ημαθίας» ως περιγραφικού στοιχείου οίνων» (Β΄765) όπως
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 387426/11.9.2000 απόφαση
(Β΄1179) και ίσχυε. Κάθε δε αναφορά στις καταργούμενες
διατάξεις της απόφασης αυτής νοείται ως αναφορά στην
παρούσα απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 197872
(5)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γε−
ωγραφική Ένδειξη Καρδίτσα».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.Δ. 243/1969«περί βελτιώσεως και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α144), όπως τροποποι−
ήθηκε με το Ν. 427/1976 «περί αντικαταστάσεως, συμπλη−
ρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων του Ν.Δ.
243/1969»(Α΄ 230)
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (98 Α΄) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280) «Περί
Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προ−
ϊόντα» («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/2007),
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου
όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης
και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις πα−
ραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση
ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (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
αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (ΕΕ L
193/2009) και
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 αμπελουρ−
γικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέ−
ντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς,
τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων 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 κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Το−
πικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»
(Β΄ 1985), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/29.8.2007
(Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
3 της 80/14−7−2011 συνεδρίασης.
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5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες παραγω−
γής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται με την έν−
δειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Καρδίτσα».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
I 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Καρδίτσα» για την
περιγραφή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξη−
ρων και ημίγλυκων οίνων, που παράγονται από σταφύλια
αμπελώνων, που βρίσκονται στο Νομό Καρδίτσας και σε
υψόμετρο από 100 μέτρα και άνω και πληρούν τις παρα−
κάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο,
Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Chardonnay, Ντεμπίνα και Μπατίκι. Οι
ποικιλίες αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει τα
1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν σύγχρονη τε−
χνολογία παραγωγής λευκών οίνων, η δε θερμοκρασία
κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερβαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των
οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο
αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικίλων Cabernet
Sauvignon, Carignan, Cinsaut, Merlot, Λημνιώνα, Μαύρο Με−
σενικόλα, Syrah και Μοσχάτο μαύρο. Οι ποικιλίες αυτές
συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη, στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερβαίνει 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 σύγχρονης
τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η μέθοδος που
θα ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών είναι
η κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των
οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11,5% Vol και ο
αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 12% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μαύρο Με−
σενικόλα, Ροδίτης, Cinsaut, Cabernet Sauvignon, Carignan,

Merlot, Syrah και Μοσχάτο μαύρο. Οι ποικιλίες αυτές συμ−
μετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιερ−
γητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερβαίνει 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 και εφαρμόζουν σύγ−
χρονη τεχνολογία παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η δε
θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση πρέπει να είναι
μικρότερη των 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
των οίνων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10% Vol
και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11,5% Vol.
2. Για την παραγωγή των ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων,
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 κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ.
392169/20.10.99 (Β΄ 1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με
τη κοινή υπουργική απόφαση 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 ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται
με έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστά−
σεις συσκευασίας/εμφιάλωσης, μετά από αίτηση του ενδι−
αφερομένου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
5. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεωγρα−
φική Ένδειξη Καρδίτσα», έχουν παράλληλα εφαρμογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής
Αμπελοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζο−
νται με την παρούσα απόφαση.
II. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η με
αριθ. 300448/5.6.2008 απόφαση «Αναγνώριση Τοπικού
Οίνου Καρδίτσας» (Β΄ 1086). Κάθε δε αναφορά στις κα−
ταργούμενες διατάξεις της απόφασης αυτής νοείται ως
αναφορά στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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