Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.12.21 19:40:14
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

41605

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2817
13 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αναγνώριση οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης ΠΑΡΟΣ. .................................................................
1
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Βελβεντό» ........................................ 2
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Αιγιαλείας» ............... 3
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Αίνου» ............................ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 201614
Αναγνώριση οίνων με Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης ΠΑΡΟΣ.

(1)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 5 του ΝΔ 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 Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
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 εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορί−
ες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται»(ΕΕ
L 193/2009),

γ. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες 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. Την υπ’ αριθμ. 397721/1−10−1992 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Τροποποίηση των στρεμματικών αποδό−
σεων αμπελώνων ζωνών παραγωγής οίνων ονομασίας
προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας »( Β΄617).
4. Την υπ’ αριθμ. 280557/9−6−2005 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός
του χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην
κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανω−
τέρας 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 σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με υπ’
αριθμ. 9 της 79/ 6−4−2011 συνεδρίασης.
6. Το Π.Δ. 93/2011 «Αναγνώριση Ονομασιών Προέλευσης
οίνων ΠΑΡΟΣ» (Α΄224).
7. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
8. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων με «Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης ΠΑΡΟΣ».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Ι. H Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «ΠΑ−
ΡΟΣ» αναγνωρίζεται και προστατεύεται για λευκούς
και ερυθρούς ξηρούς και η «Malvasia ΠΑΡΟΣ» για τους
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οίνους φυσικώς γλυκό /λιαστό και λικέρ από λιασμένα
σταφύλια που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων
των νήσων Πάρου και Αντιπάρου οι οποίοι πληρούν
τις διατάξεις του Π.Δ. 93/2011 «Αναγνώριση Ονομασιών
Προέλευσης οίνων ΠΑΡΟΣ» καθώς και τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Η μόρφωση των πρέμνων των ποικιλιών αμπέ−
λου γίνεται σε κυπελλοειδή ή σε γραμμικά σχήματα.
Τα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες ηλικίας
μεγαλύτερης των τεσσάρων (4) ετών από τη χρο−
νολογία εμβολιασμού τους, η απόδοση των οποίων
δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα. ανά στρέμμα.
Οι αμπελώνες δεν αρδεύονται εκτός από περιόδους
έντονης και αποδεδειγμένης ξηρασίας που δύναται
να υποβαθμίσει την παραγωγή και να ζημιώσει το
φυτικό κεφάλαιο.
2. Η γλευκοποίηση των σταφυλιών, η οινοποίηση και
η επεξεργασία των οίνων πραγματοποιούνται αποκλει−
στικά σε οινοποιεία που βρίσκονται στις νήσους Πάρος
και Αντίπαρος τα οποία διαθέτουν κατάλληλες εγκατα−
στάσεις για την παραγωγή οίνων ποιότητας.
3. Τύποι οίνων
Οι τύποι οίνων που δικαιούνται Προστατευόμενη Ονο−
μασία Προέλευσης ΠΑΡΟΣ παράγονται υπό τις ακόλου−
θες συνθήκες:
α) Λευκοί ξηροί οίνοι
− Οι λευκοί ξηροί οίνοι παράγονται από σταφύλια της
ποικιλίας Μονεμβασιά.
− Η φυσική περιεκτικότητα σε σάκχαρα του γλεύκους
των σταφυλιών για την παραγωγή λευκών οίνων είναι
188 γραμμάρια/ λίτρο και ο παραγόμενος οίνος έχει
αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον
11%vol.
− Για την παραγωγή λευκών οίνων η αλκοολική ζύμω−
ση πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μικρότερη των
20οC.
β) Ερυθροί ξηροί οίνοι
− Οι ερυθροί ξηροί οίνοι παράγονται από συνοινοποί−
ηση σταφυλιών της ποικιλίας Μανδηλαριά σε ποσοστό
τουλάχιστον 35% και γλεύκους σταφυλιών της ποικιλίας
Μονεμβασιά κατά το υπόλοιπο ποσοστό.
− Η φυσική περιεκτικότητα σε σάκχαρα του γλεύκους
των σταφυλιών για την παραγωγή ερυθρών οίνων είναι
μεγαλύτερη από 196 γραμμάρια/ λίτρο και ο παραγόμε−
νος οίνος έχει αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 11,5%Vol.
− Για την παραγωγή των ερυθρών οίνων εφαρμόζεται
η κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης, δηλαδή η
ζύμωση του γλεύκους παρουσία στεμφύλων, απαγορευ−
μένης της εφαρμογής άλλων μεθόδων και ειδικότερα
εκείνων που είναι γνωστές με τους όρους θερμοοινο−
ποίηση και συνεχής οινοποίηση.
Οι διατιθέμενοι λευκοί και ερυθροί οίνοι πρέπει να
έχουν τη χημική σύσταση και τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες των τυπικών οίνων ΠΟΠ ΠΑΡΟΣ.
Ως προς την ωρίμανση, παλαίωση και διάθεση στην
κατανάλωση των λευκών και ερυθρών ξηρών οίνων
με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΠΑΡΟΣ
καθώς και ως προς τις ενδείξεις επισήμανσης οι οποί−
ες 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.

4. Οίνος φυσικώς γλυκός /λιαστός
− Παράγεται από σταφύλια της ποικιλίας Μονεμβασιά
σε ποσοστό τουλάχιστον 85% και το υπόλοιπο ποσοστό
από την ποικιλία Ασύρτικο.
− Παράγεται χωρίς εμπλουτισμό από υπερώριμα στα−
φύλια που έχουν αφεθεί στον ήλιο ή στη σκιά για μερική
αφυδάτωση.
− Το γλεύκος των σταφυλιών έχει πριν το λιάσιμο
ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 220
γραμμάρια ανά λίτρο, μετά δε το λιάσιμο τουλάχιστον
320 γραμμάρια ανά λίτρο.
− Μετά τη μερική ζύμωση του γλεύκους των λιασμένων
σταφυλιών, ο οίνος έχει αποκτημένο κατ’ όγκο αλκο−
ολικό τίτλο τουλάχιστον 10% vol και ολικό κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 18%vol.
− Τα σάκχαρα και η αλκοόλη που περιέχονται στον
έτοιμο οίνο προέρχονται αποκλειστικά από τα σταφύλια
που οινοποιήθηκαν, χωρίς να προστεθεί πριν, κατά ή
μετά την αλκοολική ζύμωση, συμπυκνωμένο γλεύκος,
ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος, αλκοόλη, προ−
ϊόντα απόσταξης ή αποστάγματα.
− Η περιεκτικότητα του οίνου σε σάκχαρα είναι του−
λάχιστον 80 γραμ/λίτρο.
− Η οξειδωτική παλαίωση των οίνων πραγματοποιείται
αποκλειστικά σε οινοποιεία εντός της ζώνης όπως αυτή
ορίζεται στο Π.Δ. 93/2011.
5. Οίνος λικέρ από λιαστά σταφύλια
Παράγεται από τον φυσικώς γλυκό /λιαστό οίνο με
προσθήκη:
− Ουδέτερης αλκοόλης οινικής προέλευσης, συμπερι−
λαμβανομένης της αλκοόλης που προέρχεται από από−
σταξη σταφίδων, με αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό
τίτλο τουλάχιστον 96% vol.
− Προϊόντος απόσταξης οίνου ή σταφίδων με αποκτη−
μένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 52% vol
και όχι ανώτερο από 86% vol.
− Μίγματος ενός από τα προϊόντα των δύο ανωτέρω
περιπτώσεων με γλεύκος λιασμένων σταφυλιών από
τις ίδιες ποικιλίες παραγωγής του οίνου από λιαστά
σταφύλια.
− Αποστάγματος οίνου με αποκτημένο κατ’ όγκο αλκο−
ολικό τίτλο όχι κατώτερο από 52% vol και όχι ανώτερο
από 86% vol.
− Αποστάγματος σταφίδας με αποκτημένο κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο από 52% vol και κατώ−
τερο από 94,5% vol.
Η προσθήκη των ανωτέρω προϊόντων γίνεται μέχρι την
31η Μαΐου του αμέσως επομένου της παραγωγής έτους.
Ο έτοιμος οίνος «λικέρ από λιαστά σταφύλια» έχει
αποκτημένο κατ΄ όγκο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο
από 15% vol και όχι ανώτερο από 22% vol, ολικό δε κατ΄
όγκο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο από 21% vol.
6. Για τους οίνους των παραγράφων 4 και 5 ο ελά−
χιστος χρόνος υποχρεωτικής οξειδωτικής παλαίωσης,
που πραγματοποιείται κατά την παραμονή του οίνου
σε δρύινα βαρέλια, είναι τουλάχιστον 24 μήνες. Όλη η
φάση της οξειδωτικής παλαίωσης, όσα χρόνια και εάν
διαρκέσει, λαμβάνει χώρα μόνο στις νήσους Πάρος και
Αντίπαρος.
7. Στα γλεύκη και στους οίνους των παραγράφων 4
και 5 μπορεί να εφαρμόζονται οινολογικές πρακτικές
και κατεργασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και δεν επιτρέπεται:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α. Ανάμειξη των οίνων των παραγράφων 4 και 5 με−
ταξύ τους.
β. Προσθήκη καραμελοχρώματος και οποιασδήποτε
άλλης χρωστικής ουσίας.
γ. Προσθήκη αλκοόλης ή προϊόντων απόσταξης στους
φυσικώς γλυκείς οίνους.
8. Στην επισήμανση και παρουσίαση των οίνων των
παραγράφων 4 και 5:
α) Η ονομασία «Malvasia ΠΑΡΟΣ» αναγράφεται με
γράμματα του αυτού μεγέθους και χρώματος ώστε να
αποτελούν ενιαίο σύνολο και το όνομα Malvasia πάντοτε
με λατινικούς χαρακτήρες. Εντούτοις, στα δελτία προ−
βολής και διαφήμισης που απευθύνονται στον Έλληνα
καταναλωτή, η ονομασία αυτή μπορεί να αναγράφεται
και ως «Μαλβαζία» με Ελληνικούς χαρακτήρες.
β) Φέρονται οι ενδείξεις:
− Οίνος «Λιαστός»/από λιαστά σταφύλια (vin Liastos/
vin de raisins passerillés) προκειμένου για τον οίνο από
λιαστά σταφύλια.
− Οίνος «λικέρ από λιαστά σταφύλια» (vin de liqueur
de raisins passerillés) προκειμένου για οίνο λικέρ από
λιασμένα σταφύλια.
γ) Οι ενδείξεις παλαίωσης των οίνων αναγράφονται
ως εξής:
− Εσοδεία Υ, όταν πρόκειται για μια μόνο εσοδεία
του έτους Υ και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο χρόνος
της ελάχιστης υποχρεωτικής οξειδωτικής διετούς πα−
λαίωσης.
− Χ ετών παλαίωση, όπου Χ τα έτη της ελάχιστης προ−
αιρετικής οξειδωτικής παλαίωσης, τα οποία ορίζονται
σε 4, 8, 12, 16 και επόμενα, με διαφορά τεσσάρων ετών
μεταξύ τους. Σε περιπτώσεις ανάμιξης οίνων διαφορε−
τικών ετών παλαίωσης αναγράφονται τα έτη του οίνου
που έχει υποστεί μικρότερης διάρκειας παλαίωση.
− Η αναγραφή του έτους εμφιάλωσης στην ετικέτα
είναι υποχρεωτική.
9. Οι εμφιαλωμένοι οίνοι φέρουν στο επιστόμιο της
φιάλης ταινία ελέγχου ερυθρωπού χρώματος στην
οποία αναγράφονται τα κεφαλαία γράμματα ΠΡ που
αντιστοιχούν στην Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευ−
σης, διψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία
ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών καθώς
και αύξων αριθμό της ταινίας. Η διακίνηση και εμπορία
των εμφιαλωμένων οίνων δεν επιτρέπεται χωρίς ταινία
ελέγχου.
10. Οι ενδιαφερόμενοι για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ
«ΠΑΡΟΣ» και «Malvasia ΠΑΡΟΣ» δηλώνουν στην αρμό−
δια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
περιοχής, δεκαπέντε (15) μέρες προ του τρυγητού, την
ημερομηνία που θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν στα−
φύλια για το σκοπό αυτό.
11. Απαγορεύεται η χρήση του τοπωνυμίου «ΠΑΡΟΣ»
ως εμπορικού σήματος ή ως περιγραφικού στοιχείου
οίνων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρούσας απόφασης.
12. Για όσες ποσότητες οίνων με «Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης ΠΑΡΟΣ» 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
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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
καταργείται η με υπ’ αριθμ. 301963/25.2.1998 απόφαση
«Αναγνώριση οίνων «Πάρος» ως ονομασία προέλευσης
ανωτέρας ποιότητας» (Β΄ 227). 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, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 201615
(2)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Βελβεντό».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ΝΔ 243/1969 περί «βελτίωσης και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως, συ−
μπληρώσεως και καταργήσεως 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) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280)
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα» («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L299 /2007),
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ηςΙουλίου 2009
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού τομέα» (ΕΕ L 193/2009),
γ. αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009
«για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορί−
ες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (ΕΕ
L193/2009) και
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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. Τα άρθρα 8 και 9 της με υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999
(Β΄1985) κοινή υπουργική απόφαση , «Γενικοί κανόνες
χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού
στοιχείου επιτραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321813/29−8−2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με υπ’
αριθμ. 9 της 82/18−11−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη Βελβεντό.
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Βελβεντό» για
την περιγραφή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών
οίνων οι οποίοι παράγονται από σταφύλια αμπελώνων
που βρίσκονται, στη διοικητική περιοχή της Δημοτικής
Ενότητας Βελβεντού του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
του Ν. Κοζάνης και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέ−
σεις:
Α. Λευκοί ξηροί οίνοι
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο,
Μαλαγουζιά, Μπατίκι, Ροδίτης και Chardonnay σε οποι−
οδήποτε 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 1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμο−
γή σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων.
Εφαρμόζεται η μέθοδος της λευκής οινοποίησης και
κατά περίπτωση η μέθοδος της προζυμωτικής εκχύλι−
σης και η θερμοκρασία της αλκοολικής ζύμωσης είναι
μικρότερη των 20οC.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
είναι τουλάχιστον 10,5% vol και ο αποκτημένος αλκοο−
λικός τίτλος των οίνων τουλάχιστον 11% vol.
Β. Ερυθροί ξηροί οίνοι
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ξινόμαυρο,
Μοσχόμαυρο, Merlot, Λημνιώνα, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon και Syrah 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 απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.

γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την 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 κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
είναι τουλάχιστον 11%vol και ο αποκτημένος αλκοολικός
τίτλος των οίνων τουλάχιστον 11,5% vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί οίνοι
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης,
Ξινόμαυρο, Μοσχόμαυρο, Λημνιώνα, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah 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 απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1200 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 την εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
είναι τουλάχιστον 10,5% vol και ο αποκτημένος αλκοο−
λικός τίτλος των οίνων τουλάχιστον 11% vol.
2. Ως προς τη διαδικασία και τον έλεγχο παραγωγής,
την επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων, ισχύ−
ουν οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση αριθ.
392169/20.10.1999 (Β΄1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (Β΄1723) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
3. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευαστή/
εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό
ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΒΕ, στη συνέχεια
εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία
του έτους παραγωγής. Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί χο−
ρηγούνται με έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκο−
νται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί
ο σχετικός έλεγχος.
4. 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
καταργείται η με υπ’ αριθμ. 387429/11.9.2000 απόφαση
«Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της έν−
δειξης «Τοπικός Οίνος Βελβεντού» ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων» (B΄ 1179). Κάθε δε αναφορά στις κα−
ταργούμενες διατάξεις της απόφασης αυτής νοείται ως
αναφορά στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 201613
(3)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Αιγιαλείας».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ΝΔ 243/1969 περί «βελτίωσης και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως, συ−
μπληρώσεως και καταργήσεως 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) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 «Περί Ορ−
γανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα» («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/2007),
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού τομέα» (ΕΕ L 193/2009),
γ. αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009
«για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορί−
ες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (ΕΕ
L 193/2009) και
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. Τα άρθρα 8 και 9 της με υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999
κοινή υπουργική απόφαση , «Γενικοί κανόνες χρήσης
του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου
επιτραπέζιου οίνου» (Β΄1985), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321813/29−8−2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με υπ’
αριθμ. 5 της 82/18−11−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη Πλαγιές Αιγιαλείας.
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6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
I. 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδει−
ξης «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές
Αιγιαλείας» για την περιγραφή λευκών, ερυθρών και
ερυθρωπών ξηρών καθώς και ημιαφρωδών λευκών ξη−
ρών, ημίξηρων και ημίγλυκων οίνων που παράγονται
από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκονται στα διοικη−
τικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας και των Τοπικών Κοι−
νοτήτων Βάλτας, Βιλιβίνης, Γουμένισσας (Βρυσαρίου),
Δουμενών, Δροσάτου, Καλαβρύτων, Κάτω Ζαχλωρούς,
Κερπινής, Κορφών, Λαπαναγών, Πετσάκων, Πλατανιω−
τίσσης, Ρογών και Σκεπαστού της Δημοτικής Ενότητας
Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας, σε
υψόμετρο 50 μέτρων και άνω και πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
2. Τύποι οίνων
Α. Λευκοί ξηροί οίνοι
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Ροδίτης
(Αλεπού), Λαγόρθι, Μαλαγουζιά, Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Ρομπόλα, Ασύρτικο, Σιδερίτης και Riesling 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. Η απόδοση των ανωτέρω ποι−
κιλιών δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα
εκτός της ποικιλίας Ροδίτης η οποία δεν υπερβαίνει τα
1400 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση πρέπει να
είναι μικρότερη των 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5%vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 11% vol.
Β. Ερυθροί ξηροί οίνοι
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωργί−
τικο, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,
Μαυροδάφνη, Βολίτσα μαύρη, Καλαβρυτινό μαύρο, Χον−
δρόμαυρο Καλαβρύτων και Ψιλόμαυρο Καλαβρύτων 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 απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή σύγχρονης
τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η μέθοδος που
ακολουθείται για την παραγωγή των οίνων αυτών είναι η
κλασική μέθοδος της ερυθράς οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11%vol και ο απο−
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κτημένος αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 11,5% vol.
Γ. Ερυθρωποί ξηροί οίνοι
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αγιωργί−
τικο, Ροδίτης, Βολίτσα μαύρη, Cabernet Sauvignon και
Syrah 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. Η απόδοση των ανωτέρω ποι−
κιλιών δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα
εκτός της ποικιλίας Ροδίτης η οποία δεν υπερβαίνει τα
1400 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
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 πρέπει να
είναι μικρότερη των 20οC.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10,5%vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 11% vol.
3. Ημιαφρώδεις λευκοί ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι
οίνοι
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των λευ−
κών οίνων 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. Η απόδοση των ανωτέρω ποι−
κιλιών δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα
εκτός της ποικιλίας Ροδίτης η οποία δεν υπερβαίνει τα
1400 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων και
λευκών ημιαφρωδών οίνων, η δε θερμοκρασία κατά
την αλκοολική ζύμωση πρέπει να είναι μικρότερη των
20°C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν θα είναι μικρότερος από 10% vol. Ο ολικός κατ’ όγκο
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν θα είναι μικρότερος
από 10% vol και ο αποκτημένος κατ΄ όγκο αλκοολικός
τίτλος θα είναι τουλάχιστον 7,5% vol.
4. Ως προς τη διαδικασία και τον έλεγχο παραγωγής,
την επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων, ισχύουν
οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ.
392169/20.10.1999 (Β΄1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (Β΄1723) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
5. Δεν επιτρέπεται στην επισήμανση και την παρουσί−
αση, με την έννοια που ορίζονται στο άρθρο 118κγ του
Καν(ΕΚ)1234/2007, η αναγραφή του ονόματος των ποι−
κιλιών «Μαυροδάφνη» και «Ρομπόλα» στους ανωτέρω οί−
νους σύμφωνα με τα άρθρα 118ιγ του Καν(ΕΚ) 1234/2007
και 3 του Ν. 427/1976 καθώς και με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής.
6. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευα−

στή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό
αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΠΑ, στη
συνέχεια εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία
ψηφία του έτους παραγωγής. Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί
χορηγούνται με έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκο−
νται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί
ο σχετικός έλεγχος.
7. Για όσες ποσότητες οίνων με Προστατευόμενη Γε−
ωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Αιγιαλείας έχουν παραχθεί
κατά τρόπο διαφορετικό και προγενέστερα από την
παρούσα απόφαση επιτρέπεται να κυκλοφορούν για
πέντε (5) χρόνια από την έναρξη ισχύος αυτής.
8. 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.
9. 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
καταργείται η με αριθμ. 269492/24.1.1997 απόφαση «Κα−
θορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποιήσεως της ένδειξης
’’Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας’’ ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων» (Β΄126). Κάθε δε αναφορά στις καταρ−
γούμενες διατάξεις της απόφασης αυτής νοείται ως
αναφορά στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 201612
(4)
Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Αίνου».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ΝΔ 243/1969 περί «βελτίωσης και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 427/1976 περί «αντικαταστάσεως, συ−
μπληρώσεως και καταργήσεως 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) και
γ. της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/79 (Α΄ 280)
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
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2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α. αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ης Οκτωβρίου
2007 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα» («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/2007),
β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομα−
σίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού τομέα» (EEL 193/2009),
γ. αριθ. 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009
«για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορί−
ες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (EEL
193/2009) και
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. Τα άρθρα 8 και 9 της με υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999
(Β΄1985) κοινή υπουργική απόφαση , «Γενικοί κανόνες
χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού
στοιχείου επιτραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 321813/29−8−2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
4. Τη σχετική με το θέμα γνωμοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) με υπ’
αριθμ. 6 της 82/18−11−2011 συνεδρίασης.
5. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες πα−
ραγωγής των οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη Πλαγιές Αίνου.
6. Τo Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Ι 1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Αίνου»
για την περιγραφή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών
ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών καθώς και ημια−
φρωδών λευκών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών
οίνων που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που
βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτή−
των Αργοστολίου, Ελειού− Πρόννων, Λειβαθούς, Ομαλών
(περιλαμβάνονται οι οικισμοί Βαλσαμάτων, Αγίων Απο−
στόλων, Αγίου Ελευθερίου, Επανοχωρίου και Μιχάτων),
Πυλαρέων, Σάμης καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας
Ληξουρίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Θέκλης,
Δαμουλιανάτων, Κατωγής, Κουβαλάτων, Μονοπολάτων,
Σκινέως, Σουλλάρων, Χαβδάτων και Χαβριάτων της Δη−
μοτικής Ενότητας Παλικής του Δήμου Κεφαλονιάς και
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
2. Τύποι οίνων
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Α. Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός οί−
νος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Γουστολί−
δι (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Ζακυνθινό, Μοσχατέλλα
(Μοσχαρδίνια), Μοσχάτο άσπρο, Μοσχοφίλερο, Ροδίτης
(Αλεπού), Ρομπόλα, Σκιαδόπουλο (Σαχάρα), Chardonnay,
Sauvignon blanc, Θειακό και Τσαούσι. Οι ποικιλίες αυτές
θα 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 απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν θα είναι μικρότερος από 11% vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν θα είναι μικρότερος
από 11,5% vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αρακλι−
νός, Κορφιάτης, Αυγουστιάτης, Μαυροδάφνη, Παπαδικό,
Σκυλοπνίχτης και Φειδιά. Οι ποικιλίες αυτές θα συμμε−
τέχουν 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 απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων.
Η μέθοδος που ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών είναι η κλασική μέθοδος της ερυθράς οι−
νοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν θα είναι μικρότερος από 11,5% vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν θα είναι μικρότερος
από 12% vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των ανω−
τέρω λευκών και ερυθρών οίνων σε οποιοδήποτε πο−
σοστό.
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 1000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οί−
νων, η δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση
δεν υπερβαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν θα είναι μικρότερος από 11,5% vol και ο αποκτημένος
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αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν θα είναι μικρότερος
από 12% vol.
3. Για την παραγωγή των ημίξηρων, ημίγλυκων και
γλυκών οίνων, επιτρέπεται η γλύκανση των ξηρών οίνων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Ημιαφρώδης Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος
και γλυκός οίνος
α. Παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών των λευ−
κών οίνων 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 απόδοση τους δεν υπερ−
βαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων και
λευκών ημιαφρωδών οίνων, η δε θερμοκρασία κατά
την αλκοολική ζύμωση πρέπει να είναι μικρότερη των
20οC.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος
δεν θα είναι μικρότερος από 11% vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν θα είναι μικρότερος
από 11,5% vol.
5. Ως προς τη διαδικασία και τον έλεγχο παραγωγής,
την επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων, ισχύουν
οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ.
392169/20.10.1999 (Β΄1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 321813/29.8.2007
(Β΄1723) και ισχύει.
6. Δεν επιτρέπεται στην επισήμανση και την παρουσί−
αση, με την έννοια που ορίζονται στο άρθρο 118κγ του
Καν(ΕΚ)1234/2007, η αναγραφή του ονόματος των ποι−
κιλιών «Μαυροδάφνη» και «Ρομπόλα» στους ανωτέρω οί−
νους σύμφωνα με τα άρθρα 118ιγ του Καν(ΕΚ) 1234/2007
και 3 του Ν. 427/1976 καθώς και με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής.

7. Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/
εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά
τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευα−
στή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό
αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΠΑ, στη
συνέχεια εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία
ψηφία του έτους παραγωγής. Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί
χορηγούνται με έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκο−
νται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί
ο σχετικός έλεγχος.
8. Για όσες ποσότητες οίνων με Προστατευόμενη Γε−
ωγραφική Ένδειξη Πλαγιές Αίνου έχουν παραχθεί κατά
τρόπο διαφορετικό και προγενέστερα από την παρούσα
απόφαση επιτρέπεται να κυκλοφορούν για πέντε (5)
χρόνια από την έναρξη ισχύος αυτής.
9. 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.
10. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα
απόφαση έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις
της Νομοθεσίας της Ε.Ε. και της Εθνικής Νομοθεσίας.
II. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται η με υπ’ αριθμ. 259740/19.2.1997 απόφαση
«Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποιήσεως της έν−
δειξης ’’Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου’’ ως περιγρα−
φικού στοιχείου οίνων» (B΄140). 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, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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