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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2708
15 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 5852/139338
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 «Κα−
θορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνο−
μα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμαν−
ση των Ελληνικών οίνων».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
β) Του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο−
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ−
λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32).
γ) Του Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).
δ) Του Ν.396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και
εμπορίας των οίνων» (Α΄ 198).
ε) Του Ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν.427/1976 (Α΄ 230).
στ) Του Π.δ. 70/22.09.2015 «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−

γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(Α΄ 114).
ζ) Του Π.δ. 73/23.09.2015 «Διορισμός 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 Δεκεμβρίου 2013 «για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ−
ϊόντων 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 κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες
προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές εν−
δείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και
την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού
τομέα» (L 193/2009).
γ) (ΕΚ) 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 υπό−
κεινται» (L 193/2009).
3. Την 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 προ−
στατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση
και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινι−
κού τομέα» όπως κάθε φορά ισχύει (Β΄3324).
4. Την υπ’ αριθμ. 9328/118691/30.10.2015 υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
«με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι−
νοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος
και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 2366).
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5. Την υπ’ αριθμ. 9296/118197/30.10.2015 απόφαση «Δι−
ορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 777).
6. Την υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 «Καθορισμός
προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουρ−
γικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών
οίνων» (Β΄ 2323).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσε−
ων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμε−
τάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων»
ως κάτωθι:
1. Το σημείο δ) του άρθρου 2 διαγράφεται.
2. Τα σημεία ε) και στ) του άρθρου 2 αναριθμούνται
σε δ) και ε) αντίστοιχα.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε αμπελουργική εκμετάλλευση που ενδιαφέ−
ρεται για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης των
ενδείξεων της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με
την αμπελουργική εκμετάλλευση, υποβάλλει αίτηση στη
αρμόδια ΔΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αμπελώνες, συνο−
δευόμενη από τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα ιδιο−
κτησίας ή/και μισθώσεως, η οποία διαβιβάζεται προς
εξέταση, στην Επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων της
παρ. 1.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027081512150002*

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

