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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των
ονοµασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αµπελοοινικών προϊόντων.
Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθµίζεται η διαδικασία για την προστασία, τροποποίηση και
ανάκληση των ονοµασιών προέλευσης ή των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο του
Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου (εφεξής αναφερόµενος ως «Bασικός») και του
Καν (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (εφεξής αναφερόµενος ως «Eφαρµοστικός»)
ενόψει

της

έκδοσης

Κοινής

Υπουργικής

Απόφασης

µε

θέµα

«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».
I. ∆ιαδικασία χορήγησης προστασίας
Η διαδικασία χορήγησης προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής
ένδειξης είναι η ακόλουθη:
1. ∆ικαιούχοι υποβολής αίτησης προστασίας.
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Αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης µπορεί να
υποβάλει:
- µια οµάδα παραγωγών, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 118ε του «Βασικού
κανονισµού»,
- ένας µεµονωµένος παραγωγός, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο
άρθρο 2 του «εφαρµοστικού κανονισµού»
για τους οίνους τους οποίους παράγουν.
2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η αίτηση προστασίας (συνηµµένο Υπόδειγµα Ι) συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο που
περιλαµβάνει:
α) την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί,
β) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος,
γ) ένα ενιαίο έγγραφο (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙΙ) µε σύνοψη της προδιαγραφής του
προϊόντος και
δ) την προδιαγραφή του προϊόντος, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον:
•

Την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί.

•

Περιγραφή του (των) οίνου(-ων) και συγκεκριµένα:

-για οίνους µε ονοµασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά τους,
-για οίνους µε γεωγραφική ένδειξη τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και
αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.
•

Ενδεχοµένως, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την

παραγωγή του (των) οίνου(-ων), καθώς και τους σχετικούς περιορισµούς για την
παραγωγή του (των) οίνου(-ων).
•

Την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής ζώνης.
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•

Την ανώτατη απόδοση των αµπελώνων ανά εκτάριο εκφρασµένη σε εκατόλιτρα

παραγόµενου οίνου και σε χιλιόγραµµα συγκοµιζόµενων σταφυλιών.
•

Την ένδειξη της ή των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου από τις οποίες προέρχεται(-

ονται) ο (οι) οίνος(-οι).
•

Τα λεπτοµερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσµός που αναφέρεται στο άρθρο

118β παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 118β
παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i).
•

Τις εφαρµοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

•

Το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισµών που ελέγχουν την τήρηση

των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντά
τους µε βάση την παρούσα απόφαση.
ε) Χάρτη της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής.
3. Αξιολόγηση του αιτήµατος.
Α. Πρώτο στάδιο
α) Η αίτηση

προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης

υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή στο Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων
Ποτών της ∆ιεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, στο εξής
αναφερόµενη ως «∆ιεύθυνση Μεταποίησης», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων συνοδευόµενη από τον τεχνικό φάκελο της παραγράφου 2.
β) Η ∆ιεύθυνση Μεταποίησης, αφού εξετάσει το παραδεκτό της αίτησης που υποβλήθηκε
και ζητήσει ενδεχοµένως συµπληρωµατικά στοιχεία, την παραπέµπει προς αξιολόγηση
στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής (Κ.Ε.Π.Ο.) η οποία γνωµοδοτεί για
το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του «Βασικού» και του «Εφαρµοστικού κανονισµού».
γ) Μετά την θετική γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. η ∆/νση Μεταποίησης δηµοσιοποιεί την
αίτηση συνοδευόµενη από την προδιαγραφή του προϊόντος και το ενιαίο έγγραφο. Η ως
άνω δηµοσιοποίηση συντελείται µε την ανάρτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ
και την ταυτόχρονη κοινοποίηση της στους φορείς του κλάδου καθώς και στις ∆ιευθύνσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προς
ενηµέρωση τυχόν ενδιαφεροµένων.
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δ) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και είναι εγκατεστηµένο ή
διαµένει εντός των ορίων της χώρας, έχει το δικαίωµα να υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση
Μεταποίησης πλήρη και τεκµηριωµένη ένσταση (συνηµµένο Υπόδειγµα III) κατά της
προτεινόµενης προστασίας εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της
εν λόγω αίτησης. Η ∆/νση Μεταποίησης ζητά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, συµπληρωµατικά
στοιχεία σχετικά µε το περιεχόµενο της ένστασης που υπέβαλε ο ενδιαφερόµενος, τα οποία
µαζί µε την ένσταση τα θέτει υπόψη της Κ.Ε.Π.Ο.
ε) Η Κ.Ε.Π.Ο. εξετάζει τις ενστάσεις και γνωµοδοτεί εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή
της ένστασης. Η γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. είναι οριστική.
στ) Οι αιτούντες και οι ενιστάµενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που
αφορούν τον σχετικό φάκελο και ενηµερώνονται εγγράφως για το αποτέλεσµα της εξέτασης
των ενστάσεων.
ζ) Μετά την σχετική γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο., η αίτηση γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται
ως µη πληρούσα τις προϋποθέσεις ή λόγω αποδοχής της σχετικής ένστασης. Μετά την
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας

το ενιαίο έγγραφο και η προδιαγραφή του

προϊόντος δηµοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα στην ενότητα I παρ. 3 στοιχείο γ). Σε
περίπτωση απόρριψης η ∆/νση Μεταποίησης ενηµερώνει τον αιτούντα για τους λόγους
απόρριψής του µε συστηµένη επιστολή.
η) Οι αιτήσεις προστασίας που γίνονται αποδεκτές, διαβιβάζονται στην Ε. Επιτροπή
συνοδευόµενες από τα στοιχεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 118 στ παρ.
5β του «Βασικού κανονισµού».
θ) Στις περιπτώσεις β) και δ) της παρ. 3 της παρούσας ενότητας, εφόσον ζητηθούν για
οποιονδήποτε λόγο συµπληρωµατικά στοιχεία είτε από τον αιτούντα είτε από τους
ενιστάµενους, αυτά κατατίθενται εντός προθεσµίας που ορίζει η αρµόδια υπηρεσία.
Β. ∆εύτερο στάδιο
α) Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήσει
συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις για µια αίτηση, προκειµένου αυτή να γίνει
παραδεκτή ή να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 118γ του «Βασικού
κανονισµού», η ∆ιεύθυνση Μεταποίησης ενηµερώνει τους αιτούντες για τη υποβολή των
στοιχείων αυτών προκειµένου να τα διαβιβάσει στην Ε. Επιτροπή.
4
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β) Σε περίπτωση ένστασης Κ–Μ ή τρίτης χώρας ή φυσικού ή νοµικού προσώπου τρίτης
χώρας, η ως άνω ∆ιεύθυνση, εξετάζει τους προβαλλόµενους στην ένσταση λόγους και
υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Ε. Επιτροπή σε συνεργασία µε τον αιτούντα και µε
σχετικούς φορείς, επιστηµονικά ιδρύµατα και υπηρεσίες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
γ) Μια ονοµασία προέλευσης ή µια γεωγραφική ένδειξη θεωρείται προστατευόµενη, κατά
την έννοια του «Βασικού κανονισµού», εφόσον γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δηµοσιευθεί η απόφαση για την προστασία της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρισθεί στο µητρώο των οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε.
ΙΙ. ∆ιαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.
1. Μία οµάδα, ή ένας µεµονωµένος παραγωγός σύµφωνα µε το άρθρο 118ε του «Βασικού
Κανονισµού» και το άρθρο 2 του «Εφαρµοστικού Κανονισµού» µπορούν να υποβάλλουν
αίτηµα τροποποίησης (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙV) των προδιαγραφών µιας Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε.
2. Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία του
ενιαίου εγγράφου εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα Ι της παρούσας.
3. Στην περίπτωση, που η τροποποίηση δεν συνεπάγεται µία ή περισσότερες µεταβολές
του Ενιαίου εγγράφου, τότε υποβάλλεται :
α) Αίτηση τροποποίησης (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙV) στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για
τους οποίους ζητείται η τροποποίηση των προδιαγραφών. Η αίτηση µπορεί να συνοδεύεται
από οποιοδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο ή στοιχείο.
β) Προδιαγραφές του προϊόντος σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
Για την αξιολόγηση της αίτησης εφαρµόζεται η διαδικασία της ενότητας Ι παρ. 3 σηµείο Α)
στοιχεία α) έως ζ) της παρούσας.
Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αιτούµενη τροποποίηση, η ∆/νση Μεταποίησης
δηµοσιοποιεί τις τροποποιηµένες προδιαγραφές του προϊόντος, σύµφωνα µε την ενότητα Ι
παρ. 3 σηµείο Α) στοιχείο γ) της παρούσας και ενηµερώνει την Ε. Επιτροπή για τις
εγκεκριµένες τροποποιήσεις και την αιτιολόγηση τους.
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ΙΙΙ. ∆ιαδικασίες ανάκλησης/µετατροπής
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον ή το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να ζητήσει την ανάκληση της προστασίας µιας Ονοµασίας
Προέλευσης ή Γεωγραφικής Ένδειξης εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των
αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος.
2.

Η αίτηση ανάκλησης από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (συνηµµένο Υπόδειγµα V)

κατατίθεται στο Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της ∆ιεύθυνσης Μεταποίησης
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπ.Α.Α.Τ, σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική
µορφή, διαµέσου της ∆.Α.Ο.Κ. στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκουν οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα µε την εν λόγω ονοµασία προέλευσης ή
γεωγραφική ένδειξη και συνοδεύεται από:
α) Τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ύπαρξη έννοµου συµφέροντος του
αιτούντος την ακύρωση.
β) Πλήρη αιτιολόγηση της αίτησης ανάκλησης η οποία συνοδεύεται από περιγραφή των
πραγµατικών περιστατικών, αποδείξεις ή παρατηρήσεις του αιτούντα.
γ) Εισήγηση της αρµόδιας ή των αρµοδίων ∆.Α.Ο.Κ. για τον έλεγχο της Ονοµασίας
Προέλευσης ή της Γεωγραφικής Ένδειξης η ανάκληση της οποίας ζητείται.
3. Για την εξέταση της αίτησης ανάκλησης και των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά
αυτής εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα Ι της παρούσας,
τηρουµένων των αναλογιών. Η ένσταση κατά αιτήµατος ανάκλησης καταχωρισµένης
ονοµασίας συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙΙ της παρούσας.
4. Το αίτηµα διαβιβάζεται στην Ε. Επιτροπή συνοδευόµενο από δήλωση της ∆/νσης
Μεταποίησης για την υποστήριξη ή µη του αιτήµατος, αιτιολογώντας την θέση της αυτή.
5. Η ∆/νση Μεταποίησης Τυποποίησης υποβάλλει τις παρατηρήσεις της στην περίπτωση
που αυτές ζητηθούν στο πλαίσιο της εξέτασης της ανάκλησης από την Ε. Επιτροπή.
6. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. µε την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ανάκλησης µιας Π.Ο.Π. ή
Π.Γ.Ε., παύει η προστασία αυτής και απαλείφεται η ονοµασία από το Μητρώο των οίνων
Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε.
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7. Η διαδικασία για την µετατροπή µιας προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης σε
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Καν.
(ΕΚ) 607/2009 όπως ισχύει. Η δε αίτηση συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα VI.
ΙV. Ονόµατα γεωγραφικών ενοτήτων µικρότερων από την περιοχή στην οποία
βασίζεται η ονοµασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη.
Η χρήση του ονόµατος γεωγραφικής ενότητας µικρότερης από την περιοχή στην οποία
βασίζεται η ονοµασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη µπορεί να γίνει υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
1. Η αναγραφή του ονόµατος αυτού γίνεται αποκλειστικά σε ετικέτες οίνων µε

προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη.
2. Το όνοµα της γεωγραφικής ενότητας αυτής µπορεί να είναι το όνοµα µιας δηµοτικής ή

τοπικής κοινότητας ή µιας περιοχής µικρότερης ή ευρύτερης µιας τοπικής ή δηµοτικής
κοινότητας οι οποίες διοικητικά περιλαµβάνονται εντός των ορίων της οριοθετηµένης
περιοχής της σχετικής ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης.
3. Τουλάχιστον το 85 % των σταφυλιών από τα οποία έχει παραχθεί οίνος προέρχεται από

αµπελοτεµάχια τα οποία ανήκουν διοικητικά στην εν λόγω γεωγραφική ενότητα της
παραγράφου 2. Το υπόλοιπο 15 % των σταφυλιών προέρχεται από την οριοθετηµένη
γεωγραφική περιοχή της σχετικής ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης.
4. ∆εν είναι δυνατή η αναγραφή στην ετικέτα οίνων Π.Γ.Ε. µιας γεωγραφικής ενότητας

(π.χ. δηµοτική ή τοπική κοινότητα) η οποία περιλαµβάνεται στην οριοθετηµένη ζώνη
παραγωγής οίνων Π.Ο.Π.
5. Η αναφορά µιας γεωγραφικής ενότητας στις ετικέτες των οίνων δεν µπορεί να

αποτελέσει εµπορική επωνυµία ή εµπορικό σήµα του προϊόντος και δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να κατοχυρωθεί ως τέτοιο.
6. Η αναγραφή της εν λόγω γεωγραφικής ενότητας γίνεται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε αυτή

της ένδειξης Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. και το µέγεθος των γραµµάτων θα πρέπει να είναι µικρότερο
αυτών της Προστατευόµενης Ονοµασίας ή Γεωγραφικής Ένδειξης.
7. Για να δοθεί αυτό το δικαίωµα θα πρέπει να υπάρξει σχετικό εµπεριστατωµένο αίτηµα

προς το Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών το οποίο θα συνοδεύεται από την σχετική
τροποποίηση των προδιαγραφών των εν λόγω οίνων ως προς τους κανόνες χρήσης αυτής
της ένδειξης οι οποίοι και θα πρέπει να είναι αυστηρότεροι από αυτούς της αντίστοιχης
Προστατευόµενης Ονοµασίας ή Γεωγραφικής Ένδειξης. Για την κατάθεση, εξέταση και
τροποποίηση του τεχνικού φακέλου, στην περίπτωση τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας,
7
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ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας ΙΙ παρ. 3 της παρούσας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
εφαρµόζεται η πλήρης διαδικασία για την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου όπως
ορίζεται στις ενότητες Ι και ΙΙ της παρούσας.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΟΥΤΟΚΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΤΥΠ/ΣΗΣ
& Π.Ε.Π.Φ.Π.

Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση
Αιτών
Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου

Πλήρης διεύθυνση
(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Νοµικό καθεστώς, µέγεθος και σύνθεση
(µόνο στην περίπτωση νοµικών προσώπων)

Υπηκοότητα

Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου

Ενδιάµεσος φορέας
•
Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*)
•

Αρχή τρίτης χώρας (*)

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων)

Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις)
(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου

Ονοµασία προς καταχώριση
Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα

Κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων
[σε χωριστό φύλλο]
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Προδιαγραφές προϊόντος
Αριθµός σελίδων

Όνοµα υπογράφοντος (υπογραφόντων)
Υπογραφή (υπογραφές)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση
Αιτών
Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου
Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)
Νοµικό καθεστώς (µόνο στην περίπτωση νοµικών προσώπων)
Υπηκοότητα
Ενδιάµεσος φορέας
–

Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*)

–

Αρχή τρίτης χώρας (*)

–

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων)
Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)
Ονοµασία προς καταχώριση
–

Ονοµασία προέλευσης (*)

–

Γεωγραφική ένδειξη (*)

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Περιγραφή του οίνου (οίνων) (1)
Παραδοσιακές ενδείξεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 118κα παράγραφος 1(2), οι οποίες συνδέονται µε την ονοµασία προέλευσης ή τη
γεωγραφική ένδειξη

Ειδικές οινολογικές πρακτικές (3)
Οριοθετηµένη περιοχή
Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο
Μέγιστη απόδοση σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος ανά εκτάριο
Επιτρεπόµενες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
∆εσµός µε τη γεωγραφική περιοχή (4)
Λεπτοµέρειες της γεωγραφικής περιοχής
Λεπτοµέρειες του προϊόντος
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Αιτιώδης αλληλεπίδραση
Άλλες προϋποθέσεις (3)

Παραποµπή στις προδιαγραφές προϊόντος
[(1)
Συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς στα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 118α παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]
[(2)
Άρθρο 118κα παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007]
[(3)
Προαιρετικά]
[(4)
Περιγράφεται η ιδιαιτερότητα του προϊόντος και της γεωγραφικής περιοχής και η αιτιώδης σχέση
µεταξύ των δύο]»
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΣΤΑΣΗ
κατά
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η ένσταση

Υποβάλλων ένσταση
Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου

Πλήρης διεύθυνση

(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Υπηκοότητα

Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου

Ενδιάµεσος φορέας
•

Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*)

•

Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*)

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων)

Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις)
(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Ονοµασία κατά της οποίας υποβάλλεται η ένσταση

Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Προγενέστερα δικαιώµατα
•

Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (*)

•

Προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη (*)
13
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•

Εθνική γεωγραφική ένδειξη (*)

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]
Ονοµασία
Αριθµός καταχώρισης
Ηµεροµηνία καταχώρισης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

•

Εµπορικό σήµα
Σήµα
Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών
Αριθµός καταχώρισης
Ηµεροµηνία καταχώρισης
Χώρα προέλευσης
Φήµη/αναγνωρισιµότητα (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Λόγοι ένστασης
Άρθρο 118ι παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 —
Άρθρο 118ι παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Άρθρο 118ια παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007—
Άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Εξήγηση του λόγου ή των λόγων
Όνοµα του υπογράφοντος
Υπογραφή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙV

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση:
Ενδιάµεσος φορέας
•

Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*)

•

Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*)

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων)

Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις)
(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου

Ονοµασία
Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Επικεφαλίδα των προδιαγραφών που µεταβάλλεται µε την τροποποίηση
Προστατευόµενη ονοµασία (*)
Περιγραφή του προϊόντος (*)
Οινολογικές πρακτικές που χρησιµοποιήθηκαν(*)
Γεωγραφική περιοχή (*)
Απόδοση ανά εκτάριο (*)
Οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου που χρησιµοποιήθηκαν(*)
∆εσµός (*)
Ονόµατα και διευθύνσεις των αρχών ελέγχου (*)
Άλλη (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]
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Τροποποίηση
•

Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που δεν συνεπάγεται τροποποίηση
του ενιαίου εγγράφου (*)
•
Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που συνεπάγεται τροποποίηση του
ενιαίου εγγράφου (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

•

Ήσσονος σηµασίας τροποποίηση (*) Μη ήσσονος σηµασίας τροποποίηση (*)

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Επεξήγηση της τροποποίησης
Τροποποιηµένο ενιαίο έγγραφο [σε χωριστό φύλλο]
Όνοµα του υπογράφοντος
Υπογραφή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ V

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
της καταχώρισης που αφορά
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ
Συντάκτης της αίτησης ανάκλησης
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση
Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου

Πλήρης διεύθυνση

(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Υπηκοότητα

Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου

Ονοµασία που αµφισβητείται
Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Έννοµο συµφέρον του συντάκτη της αίτησης
∆ήλωση του κράτους µέλους ή της τρίτης χώρας
Λόγοι ανάκλησης
Άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) —
Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*)
[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Τεκµηρίωση του ή των λόγων

Όνοµα του υπογράφοντος
Υπογραφή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ VI

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση

Αιτών
Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου

Πλήρης διεύθυνση

(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Νοµικό καθεστώς, µέγεθος και σύνθεση

(µόνο στην περίπτωση νοµικών προσώπων)

Υπηκοότητα

Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου

Ενδιάµεσος φορέας
•

Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*)

•

Αρχή τρίτης χώρας (*)

[(*) διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει]

Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων)

Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις)

(οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)
Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου

Ονοµασία προς καταχώριση
Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα
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Κατηγορίες προϊόντος [σε χωριστό φύλλο]
Προδιαγραφές προϊόντος
Αριθµός σελίδων

Όνοµα του υπογράφοντος (υπογραφόντων)
Υπογραφή (υπογραφές)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.

Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Έδρες τους

2.

∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας
Περιφερειακών Ενοτήτων
Έδρες τους

3.

Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Έδρες τους

4.

Αλεξανδρίδης Νικ. Παύλος
Μονάδα Παραγωγής Οίνων
Βιολογικής Καλλιέργειας
Γιαννιτσά

5.

ΕΑΣ Πατρών
Ανθείας 38, Πάτρα
263 32

6.

Herebrand Ν.Κ. ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ
Οινοποιία –Αποσταγµατοποιία
Άνω Σύχαινα, Πάτρα

7.

Α.Σ. Παρπαρούσης & Σια Ο.Ε.
Οινοποιία
Αχιλλέως , Πάτρα
264 42 Προάστειο

8.

Γεώργιος Ι. Καρελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Σκαγιοπουλείου 41-43, Πάτρα
262 22

9.

ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Γυµναστηρίου 7, Αµύνταιο
53200

10. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ
Νέα Μοναστηρίου 134, Ελευθέριο
563 34, Θεσσαλονίκη
11. ∆ίκτυο Οινοποιών Ν. Ηρακλείου
∆ηµαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές
70100, Ηράκλειο Κρήτης
12. Οινοποιείο Σ. Στεργίου
Μεταµόρφωση Καστοριάς
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13. Μάγγελ Νικόλαος
Κοροµηλιά Καστοριάς
14. Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε.
Αµπελουργία-Οινοποιία-Αποσταγµατοποιία
Άγιος Παύλος Χαλκιδικής
530 80
15. Θ. Λίγας Ε.Π.Ε.- Οινοποιία
1ο χλµ. Γιαννιτσά-Αρχοντικό
581 00 Γιαννιτσά
16.

Κτήµα Γεροβασιλείου
Επανοµή Θεσσαλονίκης

17. Τσαβολάκης Ιωάννης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Οινοποιείο
6ο Χλµ. Καλαµάτας –Μεσσήνης
18.

Οινοµεσσηνιακή Α.Ε.
6ο Χλµ. Καλαµάτας –Μεσσήνης

19. Ιωάννης Λάµπρου
811 03 Χύδηρα Λέσβου
20. Χατζηβαρύτης Α.Ε.
Αµπελουργική -Οινοποιητική –
Αγροτοτουριστική
6ο χλµ Γουµένισσας –Γιαννιτσών
61300 Γουµένισσα
21. Αϊδαρίνης Χρίστος
Οινοποιϊα
1ο χλµ. Επαρχιακής οδού Γουµένισσας- Κιλκίς
61300 Γουµένισσα
22. Τάτσης Στέργιος
4 Μπιζανίου
613 00 Γουµένισσα
23. Τάτσης Περικλής
2ο χλµ. Γουµένισσας- Φιλυριάς
613 00 Γουµένισσα
24. Ευτυχίδης Ευτύχιος
81 Θ. Σοφούλη
551 31 Θεσσαλονίκη
25. Βαβουλά Εµµανουήλ,
Γρυλλής Νικόλαος
Οινοποιητική Λειψών Ο.Ε.
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Λειψοί
85001 Λειψοί, Ν. ∆ωδεκανήσου
26. Ζαφειράκης Β. Χρήστος
Οινοποιϊα- Αποσταγµατοποιϊα
2ο χλµ. Τυρνάβου Ελασσόνας
401 00 Τύρναβος
27. Μίγας ∆ηµήτριος Ο.Ε.
Οινοποιϊα
3ο χλµ. ΠΕΟ Τυρνάβου –Κοζάνης
401 00 Τύρναβος
28.

Σταυράκης Ανδ. Θεόδωρος
Αµπελουργία- Οινοποιϊα
Ευθ. Γουνιτσιώτου 48 Τύρναβος
401 00 Τύρναβος

29. Αγροτικός Οινοποιητικός
Συν/σµός Τυρνάβου
1ο χλµ. Τυρνάβου-Λάρισας
401 00 Τύρναβος
30.

Παπράς Θωµάς & ΣΙΑ
2 Λεωνίδα
401 00 Τύρναβος

31. Αλεξανδρίδης Νικ. Παύλος
Μονάδα Παραγωγής Οίνων
Βιολογικής Καλλιέργειας
Γιαννιτσά

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού
κ. Αθ. Τσαυτάρη
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
κ. Μ. Χαρακόπουλου
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
κ. Μ. Κορασίδη
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
Αγροτικής Πολιτικής
κ. ∆. Μελά
5. ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής,
Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών
Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ
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5Α. ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας
6. Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου
Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 ΑΘΗΝΑ
7. Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
8. ΚΕΟΣΟΕ,
Λ. Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
9. Ένωση Ελλήνων Οινοποιών
Λ. Βουλιαγµένης 178, 172 35 ∆ΑΦΝΗ
10. Σύνδεσµος Οινοποιών Ελλάδος
Αλκιβιάδου 24, 104 39 ΑΘΗΝΑ
11. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ)
Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη
12. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.)
1o χλµ Λεωφόρου Πικερµίου-Σπάτων, 19009 Πικέρµι
13. Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π)
Συγγρού 1, Φλιάσιο Μέλαθρον, 205 00 ΝΕΜΕΑ
14. Ένωση Ελλήνων Οινολόγων
Λ. Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
15. ΠΑΝ.Ε.Π.Ο
Βεραντζέρου 15, 10677 ΑΘΗΝΑ
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