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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1243
(1)
Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
της παρ. 5α του άρθρου 18 ν.4002/2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90Α΄), όπως ισχύ−
ουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/
2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α΄).
3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1224/27.10.2011 (ΦΕΚ 2422, Β΄/2011) με
την οποία, μεταξύ άλλων, παρατάθηκε η ημερομηνία
υποβολής αίτησης μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2011, για
υπαγωγή στη ρύθμιση, των διατάξεων της παραγράφου
5α) του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄).
4. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής
αίτησης βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο στη ρύθ−
μιση της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180
Α) που λήγει στις 30/11/2011, λόγω πληθώρας σχετικών
αιτημάτων.
5. Την αριθ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1603/11.7.2011) Από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2011, η
προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση,
η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2011, των διατάξεων
της παραγράφου 5α) του άρθρου 18 του ν.4002/2011
(ΦΕΚ 180Α΄) και αναφέρεται στην καταβολή των οφει−
λών, των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.,
των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανή−
κουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α., που
έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία του Κρά−
τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και των χρεών
των ανωτέρω νομικών προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί
μέχρι τις 22.08.2011 και ανάγονται σε χρόνο μέχρι και
31 Δεκεμβρίου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθ. 197873
(2)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Αττική».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ΝΔ 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως,
συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του Ν.Δ/τος 243/1969» (Α΄ 230),
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΄) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280)
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
2. Τους Κανονισμούς (EK):
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α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτω−
βρίου 2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γε−
ωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα» («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 (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού 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 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) κοινή υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες
χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού
στοιχείου επιτραπέζιου 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.
11 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
Αττική».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Αττική» για την
περιγραφή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών 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 Αττικής,
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 Αηδάνι
άσπρο, Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Σαββατι−
ανό, Chardonnay, Sauvignon Blanc και Ugni Blanc. Οι ποι−
κιλίες αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.

β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη,
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.300 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 δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10,5% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11% Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωρ−
γίτικο, Λημνιώνα, Μανδηλαριά, Μούχταρο, Cabernet
Sauvignon, Carignan, 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 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 δι−
αθέτουν 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 αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των ανω−
τέρω λευκών και ερυθρών οίνων 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 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 δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10,5% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11% Vol.
Δ. Οίνος λικέρ
α. Παράγεται από 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 ζύ−
μωση με ελάχιστο φυσικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 12% Vol. ή οίνο που έχει παραχθεί σύμφωνα
με τα ανωτέρω ή μείγμα των ανωτέρω στα οποία έχει
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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, ημίγλυκων και
γλυκών 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 αριθ.
392169/20.10.1999 (Β 1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την κοινή υπουργική απόφαση 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 συσκευα−
στή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό
αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΑΤ, 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 βρίσκο−
νται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης 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 Αττική», 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 καταργούνται
η με αριθ. 397722/1.10.1992 απόφαση «Καθορισμός προ−
ϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Αττικός Το−
πικός Οίνος ως περιγραφικού στοιχείου οίνων» (Β 623)
καθώς και η με αριθ. 259739/19.2.1997 (Β140) όμοιά της.
Κάθε δε αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις των
αποφάσεων αυτών νοείται ως αναφορά στην παρούσα
απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 197874
(3)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Φθιώτιδα».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ΝΔ 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως,
συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του Ν.Δ/τος 243/1969» (Α΄ 230).
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΄).
γ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280)
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν 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
προϊόντα («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 (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού 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 κατηγορί−
ες 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 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) κοινή υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες
χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού
στοιχείου επιτραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε
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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.
9 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
Φθιώτιδα».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
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 Φθιώτιδα» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών,
ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων που παράγονται
από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στο Νομό
Φθιώτιδας, 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 Αηδάνι
άσπρο, Αθήρι, Ασύρτικο, Κοντοκλάδι, Μαλαγουζιά, Ροδί−
της, Ρομπόλα, Σαββατιανό, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Ugni Blanc, Verdicchio Bianco και Semillon σε οποιοδήπο−
τε ποσοστό εκτός από την ποικιλία Ugni Blanc η οποία
συμμετέχει σε ποσοστό μέχρι 20%.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη,
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.300 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 Βρα−
δυανό, Λημνιό, Μαυρούδια, Aglianico, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot, Syrah και
Schioppettino 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 δι−
αθέτουν 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 αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11,5% Vol.

Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των
ανωτέρω 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 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, ημίγλυκων και
γλυκών 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
την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 321813/29−8−2007
(Β1723) και ισχύει.
4. Δεν επιτρέπεται στην επισήμανση και την παρουσί−
αση, με την έννοια που ορίζονται στο άρθρο 118κγ του
Καν(ΕΚ)1234/2007, η αναγραφή του ονόματος της ποι−
κιλίας «Ρομπόλα» για τους λευκούς και ερυθρωπούς οί−
νους 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. Επιπλέ−
ον, 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 συσκευα−
στή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό
αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΦΘ, 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 βρίσκο−
νται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης, μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί
ο σχετικός έλεγχος.
6. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται
το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Φθιώτιδα», 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, 2 Δεκεμβρίου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 197875
(4)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Κνημίδος».
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 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
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΄) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280)
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν 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
προϊόντα» («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 (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού 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 κατηγορί−
ες 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 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 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.
2 της 79/ 6−4−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται
με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Πλαγιές Κνημίδος».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
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βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Κνη−
μίδος» για την περιγραφή λευκών και ερυθρών ξηρών,
ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυ−
θρωπών ξηρών, ημίξηρων και ημίγλυκων. Παράγονται
από σταφύλια αμπελώνων που καλλιεργούνται σε υψό−
μετρο από 150 μέτρα και άνω στην κτηματική περιοχή
του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοι−
νότητες Μεγαπλατάνου και Καλαποδίου της Δημοτικής
Ενότητας Αταλάντης και στην Τοπική Κοινότητα. Γουλε−
μίου της Δημοτικής Ενότητας Δαφνουσίων. Επίσης στην
κτηματική περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας και
συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Ζελίου της Δη−
μοτικής Ενότητας Ελάτειας καθώς και στην κτηματική
περιοχή του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου και
συγκεκριμένα στην περιοχή Αγνάντη της Δημοτικής
Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου και πληρούν τις παρα−
κάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο, Κοντοκλάδι, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Ρομπόλα,
Σαββατιανό, Chardonnay, Sauvignon blanc και Ugni blanc
σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός από την ποικιλία Ugni
blanc η οποία συμμετέχει σε ποσοστό μέχρι 20%.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη,
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.300 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 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 Βραδυανό,
Λημνιό, Μαυρούδι, Cabernet sauvignon, Caberent franc,
Grenache rouge, Merlot, Refosco και Syrah σε οποιοδή−
ποτε 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 δι−
αθέτουν 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% Vol

41240

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από
11,5% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των
ανωτέρω 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 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 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
γλυκών 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 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 παρουσί−
αση, με την έννοια που ορίζονται στο άρθρο 118κγ του
Καν(ΕΚ)1234/2007, η αναγραφή του ονόματος της ποι−
κιλίας «Ρομπόλα» για τους λευκούς και ερυθρωπούς οί−
νους 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.
5. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευα−
στή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό
αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΠΚ, 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 βρίσκο−
νται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί
ο σχετικός έλεγχος.
6. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Πλαγιές Κνημίδος», 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. 316850/29.11.2004 απόφαση «Κα−
θορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης
‘’Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος’’ ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων» (Β΄1850). 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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 201565
(5)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Μαρτίνο».
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 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
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΄) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280)
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν 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
προϊόντα» («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 (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού 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 κατηγορί−
ες 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 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 κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου
οίνου» (Β΄ 1985), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/29−
8−2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
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4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
4 της 79/6−4−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων που δύνανται να περιγράφονται
με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Μαρτίνο».
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Μαρτίνο» για
την περιγραφή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων,
ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξη−
ρών, ημίξηρων, ημίγλυκων. Παράγονται από σταφύλια
αμπελώνων που καλλιεργούνται, σε υψόμετρο από 150
μέτρα και άνω, στην κτηματική περιοχή του Δήμου Λο−
κρών και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Μαρ−
τίνου και την Τοπική Κοινότητα Λάρυμνας της Δημοτι−
κής Ενότητας Οπουντίων και στη Δημοτική Κοινότητα
Μαλεσίνας και την Τοπική Κοινότητα Προσκυνά της
Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνας και πληρούν τις παρα−
κάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Ρομπόλα, Chardonnay, Sauvignon
blanc, και Ugni blanc. Οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν
σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός από την ποικιλία Ugni
blanc η οποία συμμετέχει σε ποσοστό μέχρι 20%.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη,
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.300 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 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 Cabernet
franc, Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah σε οποιο−
δήποτε 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 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% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος μικρότερος από 11,5% Vol.
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Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των
ανωτέρω 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 δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν
σύγχρονη τεχνολογία 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
γλυκών 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 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 παρουσί−
αση, με την έννοια που ορίζονται στο άρθρο 118κγ του
Καν(ΕΚ)1234/2007, η αναγραφή του ονόματος της ποι−
κιλίας «Ρομπόλα» για τους λευκούς και ερυθρωπούς οί−
νους 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.
5. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευα−
στή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό
αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΜΑ, 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 βρίσκο−
νται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί
ο σχετικός έλεγχος.
6. Επί των οίνων για τους οποίους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα χρήσης της ένδειξης «Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη Μαρτίνο», 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 την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η με αριθ. 316858/29.11.2004 υπουργική απόφαση
«Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Μαρτίνου» (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
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027810212110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

