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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 278472
(1)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.
330583/7.8.1996 απόφασης Υπουργού Γεωργίας «Κα−
θορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδει−
ξης Τοπικός Οίνος Κλημέντι, ως περιγραφικού στοι−
χείου οίνων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε

ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς,
όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«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 προïόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση
392169/20.10.1999 (Β 1985), «Γενικοί κανόνες χρήσης του
όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επι−
τραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 74/4.10.2007 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ.
330583/7.8.1996 απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Καθο−
ρισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης
Τοπικός Οίνος Κλημέντι, ως περιγραφικού στοιχείου
οίνων».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε την υπ’ αριθμ.
330583/7.8.1996 υπ. απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσε−
ων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Κλημέ−
ντι ως περιγραφικού στοιχείου οίνου», ως κατωτέρω:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Κλημέντι» για την περιγραφή λευκών,
ερυθρωπών και ερυθρών ξηρών επιτραπέζιων οίνων
που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται στην διοικητική περιοχή του Δήμου Κλημέντι του
Νομού Κορινθίας και οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι.
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μαλαγου−
ζιά, Μοσχοφίλερο και Chardonnay. Οι ποικιλίες αυτές
συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, σε κατάλληλα
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για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους οποίους εφαρ−
μόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιεργητικές τε−
χνικές και η απόδοσή τους δεν υπερβαίνει τα 1.000
χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20ο C.
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 11,5 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωργί−
τικο, Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες
αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε υψόμετρο ανω των 600 μέτρων, σε κατάλληλα
για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους οποίους εφαρ−
μόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιεργητικές τε−
χνικές και η απόδοσή τους δεν υπερβαίνει τα 1.000
χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
μέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών, είναι η 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. Ερυθρωποί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωργί−
τικο, Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες
αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, σε κατάλληλα
για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους οποίους εφαρμό−
ζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλιεργητικές τεχνι−
κές και η στρεμματική τους απόδοση δεν υπερβαίνει
τις αποδόσεις που έχουν εγκριθεί για τις ποικιλίες από
τις οποίες παράγονται.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων η δε
θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20ο C.
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.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
392169/20.10.99 (Β 1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (Β΄1723) κοινή υπουργική
απόφαση.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην

κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος
περιλαμβάνει τα γράμματα ΚΛ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οί−
νος Κλημέντι» έχουν παράλληλα εφαρμογή οι γενικές
και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Αμπε−
λοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται
με την παρούσα απόφαση.
5. Από την δημοσίευση της παρούσης καταργείται
η υπ’ αριθμ. 330583/7.8.1996 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «προϋποθέσεις χρησιμοποίησης της ένδειξης
Τοπικός Οίνος Κλημέντι, ως περιγραφικού στοιχείου
οίνου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 278466
(2)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.
378508/3.9.1990 απόφασης Υπ. Γεωργίας: «Καθορι−
σμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδει−
ξης Τοπικού Οίνου Δωδεκανήσου», ως περιγραφι−
κού στοιχείου οίνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς
όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«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 προïόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση
392169/20.10.1999 (Β 1985), «Γενικοί κανόνες χρήσης του
όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επι−
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τραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 74/4.10.2007 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ.
378508/3.9.1990 απόφαση Υπ. Γεωργίας: «Καθορισμός
προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οί−
νος Δωδεκανήσου», ως περιγραφικού στοιχείου οίνου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε την υπ’ αριθμ.
378508/3.9.1990 απόφαση Υπ. Γεωργίας: «Καθορισμός
προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός
Οίνος Δωδεκανήσου», ως περιγραφικού στοιχείου οίνου
ως κατωτέρω:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου» για την περιγραφή λευ−
κών, ερυθρωπών και ερυθρών, ξηρών, ημίξηρων και ημί−
γλυκων επιτραπέζιων οίνων που παράγονται από στα−
φύλια αμπελώνων που καλλιεργούνται στη διοικητική
περιοχή του ν.Δωδεκανήσου, σε υψόμετρο μεγαλύτερο
από 20 μέτρα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέ−
σεις:
Α. Λευκοί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι.
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι,
Chardonnay, Sauvignon blanc και Ugni blanc. Οι ποικιλίες
αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20ο C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι επιτραπέζιοι
οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Μανδηλα−
ριά, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache rouge, Merlot,
Mourvedre, Syrah και Tempranillo. Οι ποικιλίες αυτές συμ−
μετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
μέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών, είναι η κλασική μέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.

4323

δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 11,5% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 12,5% Vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι επιτρα−
πέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι,
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι,
Chardonnay, Sauvignon blanc, Ugni blanc, Μανδηλαριά,
Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache rouge, Merlot,
Mourvedre, Syrah και Tempranillo. 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 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 δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων η δε
θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20ο C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11,5% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση
392169/20.10.1999 (Β 1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τη υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (Β΄1723) κοινή υπουρ−
γική απόφαση.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος
περιλαμβάνει τα γράμματα ΔΩ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους
αναγνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός
Οίνος Δωδεκανήσου» έχουν παράλληλα εφαρμογή οι
γενικές και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής
Αμπελοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμί−
ζονται με την παρούσα απόφαση.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή του ονόματος της
ποικιλίας Chardonnay στην επισήμανση και στη συσκευ−
ασία του ανωτέρου οίνου, όπως αυτές ορίζονται με το
Παράρτημα VII του Καν.(Ε.Κ.)1493/1999 του Συμβουλίου,
διότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 19 και το Πα−
ράρτημα II του Καν.(Ε.Κ.) 753/2002.
6. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η
υπ’ αριθμ. 378508/3.9.1990 απόφαση Υπουργού Γεωργί−
ας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποιήσεως της
ένδειξης Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος, ως περιγρα−
φικού στοιχείου οίνου».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 278473
(3)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμ.
235258/6.2.2002 απόφασης Υπουργού Γεωργίας περί
«καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της έν−
δειξης Τοπικός Οίνος Δράμας ως περιγραφικού στοι−
χείου οίνων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς,
όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«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 προïόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση
392169/20.10.1999 (Β 1985), «Γενικοί κανόνες χρήσης του
όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επι−
τραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 74/4.10.2007 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 235258/6.2.2002
απόφασης Υπουργού Γεωργίας περί «καθορισμού προϋ−
ποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος
Δράμας ως περιγραφικού στοιχείου οίνων».
Οι λεπτομέρειες παραγωγής των οίνων που δύνα−
νται να περιγράφονται με την ένδειξη «Τοπικός Οίνος
Δράμας».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε την υπ’ αριθμ.
235258/6.2.2002, απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Τρο−
ποποίηση και κωδικοποίηση της 413011/30.11.1995 απόφα−
σης Υπουργού Γεωργίας σχετικής με τις προϋποθέσεις
χρησιμοποίησης της ένδειξης, Τοπικός Οίνος Δράμας,
ως περιγραφικού στοιχείου οίνου», ως ακολούθως:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Δράμας» για την περιγραφή λευκών,

ερυθρωπών και ερυθρών, ξηρών και ημίξηρων επιτραπέ−
ζιων οίνων που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων
που βρίσκονται στο Νομό Δράμας, και οι οποίοι πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί και ημίξηροι επιτραπέζιοι οίνοι.
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτι−
κο, Ροδίτης, Μαλαγουζιά, Ρομπόλα, Viognier, Μοσχάτο
Αλεξανδρείας, Chardonnay, Sauvignon blanc, Semillon και
Ugni Blanc. Οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν 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 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20ο C.
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. Ερυθροί ξηροί και ημίξηροι επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωργί−
τικο, Λημνιό, Nebbiolo, Refosco, Tempranillo, Sangiovese,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot και Syrah. Οι
ποικιλίες αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέ−
τουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρο−
νης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η μέθοδος
που θα ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών,
είναι η 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. Ερυθρωποί ξηροί και ημίξηροι επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωρ−
γίτικο, Λημνιό, Grenache Rouge, Nebbiolo, Refosco,
Tempranillo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot, Syrah και Ροδίτης. 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 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 δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων η δε
θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20ο C.
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δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 10,5% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφικά
στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής, ισχύουν
οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 392169/20.10.1999
(Β 1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος
περιλαμβάνει τα γράμματα ΔΡ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οί−
νος Δράμας» έχουν παράλληλα εφαρμογή οι γενικές
και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Αμπε−
λοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται
με την παρούσα απόφαση.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή του ονόματος της
ποικιλίας Αγιωργίτικο στην επισήμανση και στην συ−
σκευασία του ανωτέρου οίνου, όπως αυτές ορίζονται
με το Παράρτημα VII του Καν.(Ε.Κ.)1493/1999 του Συμ−
βουλίου, διότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 19 και
το Παράρτημα II του Καν.(Ε.Κ.) 753/2002.
6. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή του ονόματος της
ποικιλίας Ρομπόλα στην επισήμανση και στην συσκευ−
ασία του ανωτέρου οίνου, όπως αυτές ορίζονται με το
Παράρτημα VII του Καν.(Ε.Κ.)1493/1999 του Συμβουλίου,
διότι έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 427/1976 που τροποποίησε το ν.δ. 243/1969.
7. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η υπ’
αριθμ. 235258/6.2.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
«Τροποποίηση της 413011/30.11.1995 απόφασης σχετικής με
τις προϋποθέσεις χρησιμοποιήσεως της ένδειξης Τοπικός
Οίνος Δράμας, ως περιγραφικού στοιχείου οίνου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 278469
(4)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.
235253/6.2.2002 απόφασης Υπουργού Γεωργίας περί
«καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της έν−
δειξης Τοπικός Οίνος Αδριανής» ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α 144) περί «βελτίωσης και προ−
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στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων
του ν.δ. 243/1969».
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 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς,
όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«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 προïόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση
392169/20.10.1999 (Β 1985), «Γενικοί κανόνες χρήσης του
όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επι−
τραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 74/4.10.2007 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ.
235253/6.2.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργί−
ας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμ.
413012/30.11.1995 σχετικής με τις προϋποθέσεις χρησι−
μοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Αδριανής, ως
περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε την υπ’ αριθμ.
235253/6.2.2002, απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί
καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδει−
ξης, Τοπικός Οίνος Αδριανής» ως ακολούθως:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Αδριανής» για την περιγραφή λευκών,
ερυθρωπών και ερυθρών ξηρών επιτραπέζιων οίνων που
παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται
στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Αδριανής του Δήμου Νι−
κηφόρου του Νομού Δράμας, και οι οποίοι πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι.
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Viognier,
Chardonnay, Semillon και Ugni Blanc. Οι ποικιλίες αυτές
συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20ο C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10,5% Vol και ο αποκτημένος
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αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθροί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot και Syrah. Οι ποικιλίες
αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία 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. Ερυθρωποί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι:
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Cabernet
Sauvignon και Merlot. Οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν
σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που βρί−
σκονται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη
στους οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή
καλλιεργητικές τεχνικές και η 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 δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων η δε
θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 20ο C.

δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
392169/20.10.1999 (Β 1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (Β΄1723) κοινή υπουργική
απόφαση.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος
περιλαμβάνει τα γράμματα ΑΔ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οί−
νος Αδριανής» έχουν παράλληλα εφαρμογή οι γενικές
και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Αμπε−
λοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται
με την παρούσα απόφαση.
5. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η
υπ’ αριθμ. 235253/6.2.2002 απόφαση του Υπουργού Γε−
ωργίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.
413012/30.11.1995 απόφασης σχετικής με τις προϋπο−
θέσεις χρησιμοποιήσεως της ένδειξης Τοπικός Οίνος
Αδριανής, ως περιγραφικού στοιχείου οίνου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• 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 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02003630503080008*

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

