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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)Του άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)
β)Του Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α′ 116)
2. Τους Κανονισµούς όπως ισχύουν:
α)(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ.
234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου
(L 347/2013),
β)(ΕΚ) 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»
(L 193/2009),
γ)(ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 «για καθορισµό
ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον
αφορά τις κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και
τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται» (L 193/2009).
3. Τα άρθρα 4 και 5 της υπ. αριθµ. 5833/155045/12.12.2013 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΚ)
607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες
προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήµανση και
παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα» (Β΄3324) όπως ισχύει
4. Την υπ. αριθµ. 814/16068/5-02-2014 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόµηση
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄225).
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5. Το από 16.7.2017 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινοποίηση των λόγων
µη συµµόρφωσης της αίτησης για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών
προϊόντος» (αριθµ. πρωτ. 2289/53579/16.5.2017 δικό µας)
6. Το µε αριθµ. πρωτ. 2945/73096/5.7.2017 αίτηµα για τροποποίηση του Τεχνικού
φακέλου ΠΟΠ ∆αφνές
7. Το απόσπασµα του Πρακτικού γνωµοδότησης της 91ης /10.07.2017 Συνεδρίασης
της ΚΕΠΟ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
9. Την εισήγηση της υπηρεσίας µας
Αποφασίζουµε
1.Την αποδοχή του αιτήµατος τροποποίησης της Προδιαγραφής του Προϊόντος και
του Ενιαίου Εγγράφου του ΠΟΠ ∆αφνές που αφορά:
α) στην τροποποίηση της ποικιλιακής σύνθεσης του ερυθρού ξηρού οίνου ώστε να
παράγεται από νωπά σταφύλια της ποικιλίας Λιάτικο σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και
το υπόλοιπο ποσοστό Μανδηλαριά
β) στην προσθήκη της µέγιστης απόδοσης ανά εκτάριο (ΗΑ) σε νωπά σταφύλια για την
ποικιλία Μανδηλαριά η οποία δεν υπερβαίνει τα έντεκα χιλιάδες (11000) χιλιόγραµµα
γ) στην προσθήκη της µέγιστης απόδοσης ανά εκτάριο (ΗΑ) σε τελικό προϊόν για την
ποικιλία Μανδηλαριά η οποία δεν υπερβαίνει τα 88 ΗL οίνου
δ) στην αύξηση της πτητικής οξύτητας του οίνου Φυσικώς γλυκύς (Λιαστός) από 1,8
g/l (30meq/l) σε 2,4 g/l (40meq/l)
ε) στην προσθήκη στοιχείων στην ενότητα «Περιγραφή των οίνων»
στ) στην αναθεώρηση της ενότητας «Οριοθετηµένη περιοχή»
ζ) στην αναθεώρηση της ενότητας «∆εσµός µε την γεωγραφική περιοχή» για τις
κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων οίνος, οίνος λικέρ και οίνος από λιαστά
σταφύλια.
η) στην διαγραφή της υποενότητας «Παρέκκλιση από την παραγωγή στην
οριοθετηµένη περιοχή»
θ) στην αναθεώρηση της υποενότητας «Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην
επισήµανση των οίνων».
2. Το αίτηµα τροποποίησης του ΠΟΠ ∆αφνές θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σύµφωνα µε τις παρ. 3 Α (η) και 3 Β (α) του άρθρου 4 της υπ. αριθµ.
5833/155045/12.12.2013 ΚΥΑ προκειµένου να εξεταστεί όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
3. Η υπ. αριθµ. 6014/144565/22.12.2015 Υπουργική απόφαση (Α∆Α:ΨΧ674653ΠΓΟΥ6) καταργείται.
Η απόφαση αυτή δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥΤΟΚΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. ∆ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (∆.Ο.Ν.Η.)
∆ηµαρχείου Ν. Καζαντζάκη,
Αγ. Παρασκιές, 70100
Ηράκλειο Κρήτης
2.Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ΑΠ& ∆ΚΠ
κ. Χ. Κασίµη
3. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Νικ. Πλαστήρα 100
71201, Ηράκλειο
4. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου
Καστοριάς 32Α
713 07 Ηράκλειο
5. Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 ΑΘΗΝΑ
6. Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
7. ΚΕΟΣΟΕ,
Λ. Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ

