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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 201651
(1)
Αναγνώριση οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης ΝΑΟΥΣΑ.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 «περί
βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα−
γωγής» (Α΄144), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/1976
«περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργή−
σεως 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» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) :
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. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου
2009 «για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις
κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές
πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπό−
κεινται» (ΕΕ L 193/2009),
γ. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου
2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασί−

ες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού τομέα» (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
αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και
τη συγκέντρωση 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. Τη με αριθ. 397721/1−10−1992 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Τροποποίηση των στρεμματικών αποδόσεων
αμπελώνων ζωνών παραγωγής οίνων ονομασίας προε−
λεύσεως ανωτέρας ποιότητας» (Β΄617).
4. Τη με αριθ. 280557/9−6−2005 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του
χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατα−
νάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας
Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων
κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο
παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (Β΄818).
5. Τη με αριθ. 358417/9237/29−7−1971 Απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Περί ονομασίας προελεύσεως
ανωτέρας ποιότητος» (Β΄689) όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 396584/9−10−1995 (Β΄964).
6. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
9 της 79/6−4−2011 συνεδρίασης.
7. Το Β.Δ. 502/1971 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών
προελεύσεως οίνων» (Α΄150) όπως τροποποιήθηκε με
το Π.Δ. 320/1995 (Α΄175) και το Π.Δ. 91/2011 (Α΄224) και
ισχύει.
8. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
9. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων με «Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης ΝΑΟΥΣΑ».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
I. H Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «ΝΑΟΥ−
ΣΑ» αναγνωρίζεται και προστατεύεται για ερυθρούς ξη−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ρούς, ημίξηρους και ημίγλυκους οίνους που παράγονται
από σταφύλια της ποικιλίας Ξινόμαυρο και προέρχονται
από αμπελώνες που καλλιεργούνται στην οριοθετημέ−
νη ζώνη όπως αυτή ορίζεται στο Β.Δ. 502/1971, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Η παραγωγή των ανωτέρω τύπων οίνων γίνεται από
σταφύλια αμπελώνων διαμορφωμένα σε κυπελλοειδή ή
γραμμικά σχήματα. Τα πρέμνα δέχονται βραχύ κλάδεμα
και οι αποδόσεις των αμπελώνων δεν υπερβαίνουν τα
1000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
2. Η γλευκοποίηση των σταφυλιών, η οινοποίηση και
η επεξεργασία των οίνων πραγματοποιούνται αποκλει−
στικά σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν κατάλληλες
εγκαταστάσεις για την παραγωγή οίνων ποιότητας. Για
την παραγωγή τους εφαρμόζεται η κλασική μέθοδος
της ερυθράς οινοποίησης.
3. Ο φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος είναι του−
λάχιστον 11% vol (ή η περιεκτικότητα του γλεύκους σε
σάκχαρα είναι τουλάχιστον 188 γραμμάρια ανά λίτρο)
και ο παραγόμενος οίνος έχει αποκτημένο κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 11 % vol.
4. Ως προς την ωρίμανση, παλαίωση και διάθεση στην
κατανάλωση των ερυθρών οίνων με Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης ΝΑΟΥΣΑ καθώς και ως προς τις
ενδείξεις επισήμανσης οι οποίες αφορούν τον τρόπο
παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους ισχύει η
με αριθμ. 280557/9−6−2005 (Β΄818) Απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Η γλύκανση των οίνων γίνεται τουλάχιστον δύο (2)
μήνες μετά την απολάσπωσή τους.
6. Οι διατιθέμενοι ερυθροί οίνοι πρέπει να έχουν τη
χημική σύσταση και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες
των τυπικών οίνων ΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑ.
7. Οι ενδιαφερόμενοι για την παραγωγή οίνων με
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΝΑΟΥΣΑ δη−
λώνουν στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της περιοχής, δεκαπέντε (15) μέρες προ
του τρυγητού, την ημερομηνία που θα αρχίσουν να
παραλαμβάνουν σταφύλια για το σκοπό αυτό.
8. Οι εμφιαλωμένοι οίνοι φέρουν στο επιστόμιο της
φιάλης ταινία ελέγχου ερυθρωπού χρώματος στην
οποία αναγράφονται τα κεφαλαία γράμματα ΝΣ που
αντιστοιχούν στην προστατευόμενη ονομασία προέ−
λευσης, διψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στα δύο τε−
λευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών
καθώς και τον αύξων αριθμό της ταινίας. Η διακίνηση
και εμπορία των εμφιαλωμένων οίνων δεν επιτρέπεται
χωρίς ταινία ελέγχου.
9. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του τοπωνυμίου
«ΝΑΟΥΣΑ» ως εμπορικού σήματος ή ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέ−
σεις της παρούσας απόφασης.
10. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα
απόφαση έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές δια−
τάξεις της Νομοθεσίας της Ε.Ε. και της Εθνικής Νομο−
θεσίας.
11. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η παράγραφος 3 της με αριθ. 358417/9237/29−
07−1971 απόφαση «Περί Οίνων ονομασίας Προελεύσεως
ανωτέρας ποιότητος» (Β΄689) όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 396584/9−10−1995 απόφαση (Β΄964) σημείο Α.
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, 20 Δεκεμβρίου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 201652
(2)
Αναγνώριση οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης Ρόδος.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969«περί
βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα−
γωγής» (Α΄144), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/1976
«περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργή−
σεως 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» (Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) :
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
299/16.11.2007),
β. αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου
2009 «για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρ−
μογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις
κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές
πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπό−
κεινται» (ΕΕ L 193/2009),
γ. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου
2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασί−
ες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού τομέα» (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. Τη με αριθ. 397721/1−10−1992 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Τροποποίηση των στρεμματικών αποδόσεων
αμπελώνων ζωνών παραγωγής οίνων ονομασίας προε−
λεύσεως ανωτέρας ποιότητας» ( Β΄ 617).
4. Τη με αριθ. 280557/9−6−2005 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του
χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τανάλωση των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας
Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων
κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο
παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους»(Β΄ 818).
5. Τη με αριθμ. 386323/3803/10−11−76 «περί μεταποιή−
σεως σταφυλών εκτός ζώνης οίνων ονομασίας προε−
λεύσεως» (Β΄ 1407).
6. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με αριθ.
2 της 78/ 18−11−2010 συνεδρίασης.
7. Το Β.Δ. 502/1971 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών
προελεύσεως οίνων’’ (Α΄150) όπως τροποποιήθηκε με
το Π.Δ. 257/1998 (Α΄190) και το Π.Δ.98/2011 (Α΄232) και
ισχύει.
8. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
9. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων με «Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης Ρόδος».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. H Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «ΡΟΔΟΣ»
αναγνωρίζεται και προστατεύεται για τους λευκούς,
ερυθρούς και ερυθρωπούς, ξηρούς, ημίξηρους και ημί−
γλυκους οίνους, λευκούς και ερυθρωπούς αφρώδεις
οίνους ποιότητας που πληρούν τις διατάξεις του Β.Δ.
502/1971 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η παραγωγή όλων των ανωτέρω τύπων οίνων γίνε−
ται από σταφύλια αμπελώνων διαμορφωμένα σε κυπελ−
λοειδή ή γραμμικά σχήματα. Τα πρέμνα δέχονται βραχύ
κλάδεμα και οι στρεμματικές αποδόσεις των αμπελώνων
για την παραγωγή λευκών οίνων δεν υπερβαίνουν τα
1000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα ενώ για την παραγωγή
των ερυθρών και ερυθρωπών οίνων δεν υπερβαίνουν
τα 1100 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
2. Τα σταφύλια της ποικιλίας Αθήρι προέρχονται απο−
κλειστικά από αμπέλια των κτηματικών περιοχών των
Τοπικών Κοινοτήτων Απόλλωνα και Σαλάκου της Δη−
μοτικής Ενότητας Καμείρου, της Δημοτικής Κοινότητας
Έμπωνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ισιδώρου,
Κρητηνίας, Μονολίθου και Σιάνων της Δημοτικής Ενό−
τητας Αταβύρου του Δήμου Ρόδου.
Τα σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Μαν−
δηλαριά και Μαυροθήρικο προέρχονται αποκλειστικά
από αμπέλια των κτηματικών περιοχών της Δημοτικής
Κοινότητας Έμπωνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου
Ισιδώρου, Κρητηνίας, Μονολίθου και Σιάνων της Δημο−
τικής Ενότητας Αταβύρου, της Δημοτικής Κοινότητας
Σορωνής και των Τοπικών Κοινοτήτων Απόλλωνα, Κα−
λαβάρδα, Σαλάκου και Φανών της Δημοτικής Ενότητας
Καμείρου καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Μαρι−
τσών και των Τοπικών Κοινοτήτων Δαματρίας και Θεο−
λόγου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου
Ρόδου.
3. Η γλευκοποίηση των σταφυλιών, η οινοποίηση και
η επεξεργασία των οίνων πραγματοποιούνται αποκλει−
στικά σε οινοποιεία που βρίσκονται στη νήσο Ρόδο τα
οποία διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την
παραγωγή οίνων ποιότητας.
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4. Τύποι Οίνων
α) Λευκοί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι
−Παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Αθήρι σε πο−
σοστό τουλάχιστον 70% και των ποικιλιών Μαλαγουζιά
και Ασύρτικο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.
−Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι
τουλάχιστον 188 γραμμάρια ανά λίτρο και ο παραγόμε−
νος οίνος έχει αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 11 %vol.
−Για την παραγωγή τους εφαρμόζεται η κλασσική μέ−
θοδος λευκής οινοποίησης, η γλευκοποίηση των σταφυ−
λιών δεν επιτρέπεται να γίνεται σε συνεχή πιεστήρια και
η αλκοολική ζύμωση πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία
μικρότερη των 20οC.
β) Ερυθροί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι
−Παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Μανδηλαριά
σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και της ποικιλίας Μαυ−
ροθήρικο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.
−Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι
τουλάχιστον 188 γραμμάρια ανά λίτρο και ο παραγόμε−
νος οίνος έχει αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 11 %vol.
−Για την παραγωγή τους εφαρμόζεται η κλασική μέ−
θοδος ερυθράς οινοποίησης.
γ) Ερυθρωποί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι οίνοι
−Παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας Μανδηλαριά
σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και της ποικιλίας Μαυ−
ροθήρικο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.
−Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι
τουλάχιστον 188 γραμμάρια ανά λίτρο και ο παραγόμε−
νος οίνος έχει αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 11 %vol.
−Η αλκοολική ζύμωση πρέπει να γίνεται σε θερμοκρα−
σία μικρότερη των 20οC.
5. Ως προς την ωρίμανση, παλαίωση και διάθεση στην
κατανάλωση των ανωτέρω τύπων οίνων με Προστα−
τευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΡΟΔΟΣ καθώς και ως
προς τις ενδείξεις επισήμανσης οι οποίες αφορούν τον
τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους
ισχύει η με αριθμ. 280557/ 9−6−2005 (Β΄818) Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Η γλύκανση των οίνων επιτρέπεται τουλάχιστον
δύο (2) μήνες μετά την απολάσπωσή τους.
7. Αφρώδεις οίνοι ποιότητας
α) Αφρώδεις λευκοί οίνοι ποιότητας
− Ο οίνος βάσης παράγεται από σταφύλια της ποι−
κιλίας Αθήρι σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και των
ποικιλιών Μαλαγουζιά και Ασύρτικο κατά το υπόλοιπο
ποσοστό.
− Το διοξείδιο του άνθρακα που περιέχει ο αφρώδης
οίνος ποιότητας προέρχεται μόνο από την αλκοολική
ζύμωση του προϊόντος βάσης από το οποίο παρασκευά−
ζεται ο εκάστοτε οίνος. Η ζύμωση αυτή οφείλεται μόνο
στην προσθήκη του liqueur de tirage, εκτός εάν πρόκειται
για ζύμωση με σκοπό την απευθείας μεταποίηση σε
αφρώδη οίνο των σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών
ή του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική
ζύμωση, και συντελείται μόνο σε φιάλες ή κλειστές δε−
ξαμενές.
− Ο αποκτημένος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του
αφρώδη οίνου ποιότητας είναι τουλάχιστον 10% vol
και ο ολικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος είναι τουλά−
χιστον 10%vol.
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− Με βάση την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα οι
αφρώδεις λευκοί οίνοι μπορούν να φέρουν τις ενδείξεις
brut nature, extra brut, brut, extra sec, sec (ξηρός), demi−
sec (ημίξηρος) και doux (γλυκός).
β) Αφρώδεις ερυθρωποί οίνοι ποιότητας
− Ο οίνος βάσης παράγεται από σταφύλια της ποικιλί−
ας Μανδηλαριά σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και της
ποικιλίας Μαυροθήρικο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.
− Το διοξείδιο του άνθρακα που περιέχει ο αφρώδης
οίνος ποιότητας προέρχεται μόνο από την αλκοολική
ζύμωση του προϊόντος βάσης από το οποίο παρασκευά−
ζεται ο εκάστοτε οίνος. Η ζύμωση αυτή οφείλεται μόνο
στην προσθήκη του liqueur de tirage, εκτός εάν πρόκειται
για ζύμωση με σκοπό την απευθείας μεταποίηση σε
αφρώδη οίνο των σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών
ή του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική
ζύμωση, και συντελείται μόνο σε φιάλες ή κλειστές δε−
ξαμενές.
− Ο αποκτημένος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του
αφρώδη οίνου ποιότητας είναι τουλάχιστον 10% vol
και ο ολικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος είναι τουλά−
χιστον 10%vol.
− Με βάση την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα οι
αφρώδεις ερυθρωποί οίνοι μπορούν να φέρουν τις εν−
δείξεις brut nature, extra brut, brut, extra sec, sec (ξηρός),
demi−sec (ημίξηρος) και doux (γλυκός).
8. Ο διατιθέμενοι οίνοι πρέπει να έχουν την χημική
σύσταση και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των
τυπικών οίνων ΠΟΠ ΡΟΔΟΣ.
9. Οι ενδιαφερόμενοι για την παραγωγή οίνων με
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΡΟΔΟΣ δη−
λώνουν στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της περιοχής, δεκαπέντε (15) μέρες προ
του τρυγητού, την ημερομηνία που θα αρχίσουν να
παραλαμβάνουν σταφύλια για το σκοπό αυτό.
10. Οι εμφιαλωμένοι οίνοι φέρουν στο επιστόμιο της
φιάλης ταινία ελέγχου ερυθρωπού χρώματος στην
οποία αναγράφονται τα κεφαλαία γράμματα ΡΔ που

αντιστοιχούν στην προστατευόμενη ονομασία προέ−
λευσης, διψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στα δύο τε−
λευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών
καθώς και τον αύξων αριθμό της ταινίας. Η διακίνηση
και εμπορία των εμφιαλωμένων οίνων δεν επιτρέπεται
χωρίς ταινία ελέγχου.
11. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του τοπωνυμίου
«ΡΟΔΟΣ» ως εμπορικού σήματος ή ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέ−
σεις της παρούσας απόφασης.
12. Για όσες ποσότητες οίνων με Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης ΡΟΔΟΣ έχουν παραχθεί κατά
τρόπο διαφορετικό και προγενέστερα από την παρούσα
απόφαση επιτρέπεται να κυκλοφορούν για πέντε (5)
χρόνια από την έναρξη ισχύος αυτής.
13. Ετικέτες των οίνων αυτών που δεν είναι σύμφωνες
προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμά−
των τους και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από
την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής.
14. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα
απόφαση έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές δια−
τάξεις της Νομοθεσίας της Ε.Ε. και της Εθνικής Νομο−
θεσίας.
II. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η με αριθ. 379000/3−9−1999 απόφαση «Αναγνώ−
ριση οίνων Ονομασίας Προελεύσεως Ρόδος Ανωτέρας
Ποιότητας» (Β΄1788) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με την αριθ. 336948/16−2−2000 απόφαση (Β΄206).
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, 20 Δεκεμβρίου 2011
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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