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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 5833/155045 
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−

μογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον 
καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστα−
τευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστα−
τευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση 
και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελο−
οινικού τομέα. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ.1 τρο−
ποποιήθηκε από το άρθρο 6, παρ.1 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
«ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του αυτού ως 
άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98). 

2. Το Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας 
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144) όπως τροπο−
ποιήθηκε από τον Ν. 427/1976 (Α΄ 230) .

3. Το Ν.396/1976 περί οινολογικών κατεργασιών και 
εμπορίας των οίνων (Α΄198). 

4. Τους κανονισμούς (ΕΚ) όπως αυτοί τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν: 

α) 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 
2007 «για την θέσπιση της κοινής οργάνωσης των γε−
ωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα και ειδικότερα τα κεφάλαια τα 
οποία αφορούν τα αμπελοοινικά προϊόντα» (L 299/2007),

β) 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 
«για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.479/2008 του Συμ−
βουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση 
και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπε−
λοοινικού τομέα» (L 193/2009),

γ) 555/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά 
τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες 
χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον 
αμπελοοινικό τομέα» (L 170/2008),

δ) 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 «για 
καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες 
αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές 
και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» (L 
193/2009) και

ε) 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 την συγκέντρω−
ση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα 
συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και 
τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό 
τομέα (L 128/2009). 

5. Τη με αριθμ. 388052/8−8−2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επι−
τροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον 
αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (Β΄ 
1089).

6. Tη με αριθ. 285870/1−9−2004 κοινή υπουργική από−
φαση «καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής 
σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των 
αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει 
να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (Β΄ 1372).
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7. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄153).

8. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄152).

9. Την θετική γνωμοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού. 

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση συ−
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Κανoνισμού (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής, στο 
εξής αναφερόμενος ως «εφαρμοστικός κανονισμός», για 
τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, 
στο εξής αναφερόμενος ως «βασικός κανονισμός», όσον 
αφορά τα αμπελοοινικά προϊόντα με Προστατευόμε−
νη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), με Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.), τους Ποικιλιακούς οίνους 
καθώς και την επισήμανση και παρουσίαση των προϊ−
όντων αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας ως «Ονομασία 
Προέλευσης» και ως «Γεωγραφική ένδειξη» νοούνται οι 
οριζόμενες στο άρθρο 118β του «Βασικού κανονισμού».

2. Ως «ποικιλιακός οίνος» ορίζεται ο οίνος χωρίς Προ−
στατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και Γεωγραφική 
ένδειξη, ο οποίος παράγεται σύμφωνα με το άρθρο 118 
κθ παράγραφος 2 του «Βασικού κανονισμού» και την πα−
ρούσα απόφαση και στην επισήμανση και παρουσίαση 
του οποίου μπορούν να αναγράφονται οι οινοποιήσιμες 
ποικιλίες αμπέλου καθώς και το έτος εσοδείας. 

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από−
φασης ορίζονται ως αρμόδιες αρχές, η Διεύθυνση Μετα−
ποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων 
Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων 
Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (ΥπΑΑΤ), οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώ−
ρας (Δ.Α.Ο.Κ.) και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.) με τις 
εξής αρμοδιότητες:

1. Η Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτι−
κού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Οί−
νου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) εφεξής αναφερόμενη 
ως Δ/νση Μεταποίησης: 

α) Παρακολουθεί την τήρηση της εθνικής και κοινο−
τικής νομοθεσίας όσον αφορά στα αμπελοοινικά προ−
ϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και στους ποικιλιακούς οίνους στη 
χώρα μας και δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για τη διασφάλισή της. 

β) Συνεργάζεται με αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ως προς την εφαρ−
μογή της αμπελοοινικής νομοθεσίας και των κανόνων 
παραγωγής των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.), με Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) καθώς και των ποικιλιακών οίνων.

γ) Παραλαμβάνει, ελέγχει, αξιολογεί, δημοσιοποιεί και 
κοινοποιεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτήσεις ή 
τις ενστάσεις καταχώρισης Προστατευόμενων Ονομασι−
ών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγρα−
φικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) των αμπελοοινικών προϊόντων 
στο μητρώο Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε. ή τροποποίησης 
προδιαγραφών ήδη καταχωρισμένων ονομασιών/ενδεί−
ξεων ή και ακύρωσης αυτών.

δ) Προβαίνει σε διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη 
επίτευξη συμφωνίας με άλλες χώρες επί των ανωτέρω 
ενστάσεων.

ε) Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αρμό−
διες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους που 
προβλέπονται στο «Βασικό Κανονισμό». 

στ) Συμμετέχει με εκπροσώπους της στις συνεδριά−
σεις των επιτροπών που αναφέρονται στο άρθρο 195 
του «Βασικού Κανονισμού».

ζ) Συνεργάζεται και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
των άλλων Κρατών−Μελών (Κ−Μ) της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης και των Τρίτων Χωρών, κυρίως στις περιπτώσεις 
εξακρίβωσης παρατυπιών ή παραβάσεων που διαπιστώ−
νονται στη χώρα και αφορούν σε προϊόντα Π.Ο.Π. Π.Γ.Ε. 
ή ποικιλιακών οίνων προέλευσης των χωρών αυτών.

η) Διαβιβάζει στις αρχές ελέγχου καταγγελίες που 
περιέρχονται σ΄ αυτήν και αφορούν στην παραγωγή 
και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών οίνων 
προκειμένου αυτές να διεξάγουν ελέγχους και να την 
ενημερώσουν σχετικά για τα αποτελέσματά τους.

θ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί το μητρώο των εγκε−
κριμένων επιχειρήσεων για παραγωγή οίνων Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων σε εθνικό επίπεδο. 

ι) Συντονίζει, ενημερώνει και επιβλέπει τις Δ/νσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τα Π.Κ.Π.Φ. 
και Π.Ε. σε ότι αφορά την διενέργεια των ελέγχων σε 
όλα τα στάδια παραγωγής, εμφιάλωσης, επισήμανσης 
και διακίνησης των οίνων Π.Ο.Π.− Π.Γ.Ε. και των ποικι−
λιακών οίνων.

κ) Μεριμνά για την χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων 
Π.Ο.Π. στις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. οι οποίες επικολλώνται 
από τους δικαιούχους επί των φιαλών οίνων Π.Ο.Π.

2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι 
αρμόδιες, σύμφωνα με το άρθρο 118ιε του «Βασικού Κα−
νονισμού» και την υπουργική απόφαση 388052/8−8−2001 
(Β΄1089), για την διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρο−
νται στα άρθρα 118ιστ και 118 κθβ και των άρθρων 25, 
26 και 63 του εφαρμοστικού Οι υπάλληλοι των Δ.Α.Ο.Κ. 
με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι αρμόδιοι 
για τον ελέγχους στο αμπελοοινικό τομέα δύνανται να 
συνεπικουρούνται στον έργο τους από τους ορισμένους 
ποιοτικούς ελεγκτές των Δ.Α.Ο.Κ. ή/και τους υπαλλή−
λους των Περιφεριακών Κέντρων Προστασίας Φυτών 
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και Ποιοτικού Ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα οι Δ.Α.Ο.Κ:
α) Εξετάζουν και εγκρίνουν τις αιτήσεις για ένταξη 

στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων οι οποίες δύ−
νανται να παράγουν ή/και να συσκευάζουν με σκοπό την 
διάθεση στην αγορά ΠΟΠ, ΠΓΕ αμπελοοινικά προϊόντα 
καθώς και ποικιλιακούς οίνους που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του «Βασικού Κανονισμού». 

β) Ελέγχουν την τήρηση και διασφάλιση των προδι−
αγραφών, σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει, εμφια−
λώνει, επισημαίνει και διακινεί αμπελοοινικά προϊόντα 
που πρόκειται να φέρουν Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης ή Γεωγραφική Ένδειξη και στο πλαίσιο της 
ιχνηλασιμότητας πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς 
ελέγχους της τήρησης των προδιαγραφών στο στάδιο 
της πρωτογενούς παραγωγής σταφυλιών, της οινοποί−
ησης, της εμφιάλωσης, της επισήμανσης και της διακί−
νησης στο εμπόριο. 

γ) Πιστοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, εγκρίνουν τη 
χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών, των ενδείξεων 
«Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης», «Προστατευ−
όμενη Γεωγραφική Ένδειξη», «Ποικιλιακός οίνος» καθώς 
και των ενδείξεων της ποικιλίας αμπέλου και του έτους 
συγκομιδής για τους ποικιλιακούς οίνους.

δ) Χορηγούν ταινίες ελέγχου ή κωδικούς αριθμούς 
στις ενδιαφερόμενες εγκεκριμένες επιχειρήσεις που 
παράγουν ή/και εμφιαλώνουν προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. 
αντίστοιχα, κατόπιν αιτήσεώς τους.

ε) Καταρτίζουν και τηρούν το «Μητρώο Εγκεκριμένων 
Επιχειρήσεων» της περιοχής αρμοδιότητάς τους. 

στ) Ελέγχουν στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώ−
λησης την ορθή παρουσίαση και επισήμανση των οίνων 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και των ποικιλιακών οίνων της χώρας μας 
καθώς και άλλων Κ−Μ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. 

ζ) Ενημερώνουν τη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης 
και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

η) Μπορούν να προβαίνουν σε δέσμευση των αμπε−
λοοινικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 20 της 
παρούσας. 

θ) Ενημερώνουν τη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης 
και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων 
Ποτών για τις παρατυπίες και παραβάσεις που δια−
πιστώνουν κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούν. 

Οι υπάλληλοι των Δ.Α.Ο.Κ. με τους αναπληρωτές τους 
οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τον ελέγχους στο αμπελο−
οινικό τομέα, σύμφωνα με την αριθμ. 388052/8−8−2001 
(Β΄1089) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας είναι αρμό−
διοι και για τον έλεγχο των αμπελοοινικών προϊόντων 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και των ποικιλιακών οίνων της παρούσας 
απόφασης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται να συνε−
πικουρούνται στον έργο τους από τους ορισμένους 
ποιοτικούς ελεγκτές των Δ.Α.Ο.Κ.

3. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.):

α) Ως συντονιστικές αρχές σύμφωνα με την αριθμ. 
388052/8−8−2001 (Β΄1089) απόφαση του Υπουργού Γεωρ−
γίας, συνεργάζονται με τις Δ.Α.Ο.Κ. και συνεπικουρούν 
στο ελεγκτικό τους έργο, όπως αυτό ορίζεται στην 
παράγραφο 2. 

β) Καταρτίζουν από κοινού με τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. 
το ετήσιο πρόγραμμα τακτικών επιτόπιων ελέγχων και 
το σχέδιο επιθεώρησης των επιχειρήσεων.

γ) Συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου που συστήνο−
νται σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας. 

δ) Προβαίνουν στις δειγματοληψίες των προς πιστο−
ποίηση οίνων Π.Ο.Π. ή/και των ήδη πιστοποιημένων οί−
νων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε και ποικιλιακών οίνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης προστασίας

Η διαδικασία χορήγησης προστασίας μιας ονομασί−
ας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης είναι η 
ακόλουθη:

1. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης προστασίας.
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) συνο−

δεύεται 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 περιλαμ−

βάνει τουλάχιστον: 
• Την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί.
• Περιγραφή του (των) οίνου(−ων) και συγκεκριμένα:
− για οίνους με ονομασία προέλευσης, τα βασικά ανα−

λυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, 
− για οίνους με γεωγραφική ένδειξη τα βασικά ανα−

λυτικά 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.
• Την ανώτατη απόδοση των αμπελώνων ανά εκτάριο 

εκφρασμένη σε εκατόλιτρα παραγόμενου οίνου και σε 
χιλιόγραμμα συγκομιζόμενων σταφυλιών. 

• Την ένδειξή της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέ−
λου 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 οργα−
νισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των 
προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκρι−
μένα 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 Αλκοο−
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λούχων Ποτών της Διεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίη−
σης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων συνοδευόμενη από τον τεχνικό 
φάκελο της παραγράφου 2.

β) Η Διεύθυνση Μεταποίησης, αφού εξετάσει το πα−
ραδεκτό της αίτησης που υποβλήθηκε και ζητήσει εν−
δεχομένως 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 Δ/νση 
Μεταποίησης δημοσιοποιεί την αίτηση συνοδευόμενη 
από την προδιαγραφή του προϊόντος και το ενιαίο έγ−
γραφο. 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 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της χώρας, προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων. 

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 
Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου πλήρη και τεκμηριωμένη ένσταση (συνημμέ−
νο Υπόδειγμα III) κατά της προτεινόμενης προστασίας 
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσιοποίη−
σης της εν λόγω αίτησης. Η Δ/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 αποτέλε−
σμα της εξέτασης των ενστάσεων.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, μετά την σχετική γνωμοδότηση της 
Κ.Ε.Π.Ο. και την εισήγηση της Διεύθυνσης Μεταποίησης 
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, η αίτηση γίνεται 
αποδεκτή ή απορρίπτεται είτε ως μη πληρούσα τις 
προϋποθέσεις είτε κατόπιν αποδοχής σχετικής ένστα−
σης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας 
το ενιαίο έγγραφο και η προδιαγραφή του προϊόντος 
δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο γ) της 
παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απόρριψης 
η Δ/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 του παρό−
ντος άρθρου, εφόσον ζητηθούν για οποιονδήποτε λόγο 
συμπληρωματικά στοιχεία είτε από τον αιτούντα είτε 
από τους ενιστάμενους, αυτά κατατίθενται εντός προ−
θεσμίας που ορίζει η αρμόδια υπηρεσία.

Β. Δεύτερο στάδιο
α) Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρω−

παϊκής Επιτροπής ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία 
ή διευκρινήσεις για μια αίτηση, προκειμένου αυτή να 

γίνει παραδεκτή ή να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαι−
τήσεις των άρθρων 118γ του «Βασικού κανονισμού», η 
Διεύθυνση Μεταποίησης ενημερώνει τους αιτούντες για 
τη υποβολή των στοιχείων αυτών προκειμένου να τα 
διαβιβάσει στην Ε. Επιτροπή.

β) Σε περίπτωση ένστασης Κ–Μ ή τρίτης χώρας ή 
φυσικού ή νομικού προσώπου τρίτης χώρας, η ως άνω 
Διεύθυνση, εξετάζει τους προβαλλόμενους στην ένστα−
ση λόγους και υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Ε. 
Επιτροπή σε συνεργασία με τον αιτούντα και με σχε−
τικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και υπηρεσίες, 
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

γ) Μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική έν−
δειξη 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 Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και καταχωρισθεί στο μητρώο των οίνων 
Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε.

Άρθρο 5
Διαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών 

Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.

1. Μία ομάδα, ή ένας μεμονωμένος παραγωγός σύμ−
φωνα με το άρθρο 118ε του «Βασικού Κανονισμού» και 
το άρθρο 2 του «Εφαρμοστικού Κανονισμού» οι οποίοι 
έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν αίτημα 
τροποποίησης των προδιαγραφών μιας Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε.

2. Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης αφο−
ρά ένα ή περισσότερα στοιχεία του ενιαίου εγγράφου 
εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
4 της παρούσας. 

3. Στην περίπτωση, που η τροποποίηση δεν συνε−
πάγεται 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 ηλε−
κτρονική μορφή.

Για την αξιολόγηση της αίτησης εφαρμόζεται η διαδι−
κασία του άρθρου 4 παράγραφος 3 σημείο Α) στοιχεία 
α) έως ζ) της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση που με απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνει δεκτή η αι−
τούμενη τροποποίηση, η Δ/νση Μεταποίησης δημοσιο−
ποιεί τις τροποποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 σημείο Α) στοι−
χείο γ) της παρούσας απόφασης και ενημερώνει την Ε. 
Επιτροπή για τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις και την 
αιτιολόγησή τους. 

Άρθρο 6
Διαδικασίες ανάκλησης/μετατροπής Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο 
συμφέρον ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της προ−
στασίας 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 
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Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυν−
σης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου 
του Υπ.Α.Α.Τ, σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή, 
διαμέσου της Δ.Α.Ο.Κ. στην αρμοδιότητα της οποίας 
ανήκουν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες παρά−
γουν 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 ακύ−
ρωση.

β) Πλήρη αιτιολόγηση της αίτησης ανάκλησης η οποία 
συνοδεύεται από περιγραφή των πραγματικών περιστα−
τικών, αποδείξεις ή παρατηρήσεις του αιτούντα.

γ) Εισήγηση της αρμόδιας ή των αρμοδίων Δ.Α.Ο.Κ. 
για τον έλεγχο της Ονομασίας Προέλευσης ή της Γε−
ωγραφικής Ένδειξης η ανάκληση της οποίας ζητείται. 

3. Για την εξέταση της αίτησης ανάκλησης και των εν−
στάσεων που υποβάλλονται κατά αυτής εφαρμόζεται η 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, 
τηρουμένων των αναλογιών. Η ένσταση κατά αιτήματος 
ανάκλησης καταχωρισμένης ονομασίας συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 

4. Το αίτημα διαβιβάζεται στην Ε. Επιτροπή συνοδευ−
όμενο από δήλωση της Δ/νση Μεταποίησης για την 
υποστήριξη ή μη του αιτήματος, αιτιολογώντας την 
θέση της αυτή. 

5. Η Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου υποβάλλει τις παρατηρήσεις της στην περί−
πτωση 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 απα−
λείφεται η ονομασία από το Μητρώο των οίνων Π.Ο.Π 
και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε. 

7. Η διαδικασία για την μετατροπή μιας προστατευ−
όμενης 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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 7
Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων 

1. Η Δ/νση Μεταποίησης καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο 
Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» για την παραγωγή Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο 
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ.

2. Στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» και εφε−
ξής για τις ανάγκες της παρούσας αναφερόμενο ως 
«Μητρώο» καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις μετά από 
τη σχετική έγκριση σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 8. 

3. Στο «Μητρώο» καταχωρίζονται τουλάχιστον τα εξής 
στοιχεία:

− Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, 
το ΑΦΜ, η έδρα της καθώς και τα στοιχεία επικοινωνί−
ας (δ/νση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ κλπ). 

− Ο όρος «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης», 
«Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» ή «Ποικιλιακός 
οίνος».

− Η ονομασία της Προστατευόμενης Ονομασίας Προ−
έλευσης ή της Προστατευόμενης Γεωγραφική Ένδειξης. 

− Η κατηγορία του αμπελοοινικού προϊόντος σύμφωνα 
με Παράρτημα ΧΙβ του «Βασικού κανονισμού». 

− Η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου για την 
έγκριση ένταξης της επιχείρησης στο Μητρώο.

− Η ακριβής ταχυδρομική δ/νση των εγκαταστάσεων 
της επιχείρησης στις οποίες πραγματοποιείται παραγω−
γή, παρασκευή, εμφιάλωση, επισήμανση και αποθήκευση 
αμπελοοινικών προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ποικιλιακών 
οίνων.

4. Το «Μητρώο» μπορεί να εμπλουτίζεται και με στα−
τιστικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και δι−
ακίνηση των οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε ή ποικιλιακών σε 
κάθε επιχείρηση. Στα στοιχεία έχουν πρόσβαση μόνο 
οι αρμόδιες αρχές. 

5. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. τηρούν αντίστοιχο μητρώο 
για τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις της περιοχής αρμο−
διότητας τους.

6. Το «Μητρώο» μπορεί να εντάσσεται σε σχετικό πλη−
ροφοριακό σύστημα και να τηρείται με ηλεκτρονικό 
τρόπο ή/και να αποτελεί μέρος ευρύτερου μητρώου 
που αφορά τον αμπελοοινικό τομέα. 

Άρθρο 8
Διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων στο «Μητρώο» 

1. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει ή πρόκειται να συμ−
μετάσχει στο σύνολο ή σε τμήμα της παραγωγής ή της 
συσκευασίας προϊόντος Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ποικιλιακού οίνου 
δηλώνεται υποχρεωτικά στην αρμόδια αρχή ελέγχου 
(Δ.Α.Ο.Κ.) της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση 
και εντάσσεται στο μητρώο κατόπιν σχετικής έγκρισης. 

2. Για τον παραπάνω σκοπό, η ενδιαφερόμενη επιχεί−
ρηση υποβάλλει Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση για Ένταξη 
στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Προϊόντων 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακών οίνων», σύμφωνα με το Υπό−
δειγμα VΙΙ προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. της οικείας περι−
φερειακής ενότητας, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την 
έναρξη της αμπελοοινικής περιόδου στην περίπτωση 
παραγωγής προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οί−
νων και τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των 
δραστηριοτήτων της στην περίπτωση που η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται μόνον στη εμφιάλωση/συσκευασία 
τέτοιων προϊόντων. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της εί−
ναι η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της εθνικής 
νομοθεσίας η οποία αφορά στον αμπελοοινικό τομέα 
και συγκεκριμένα:

α. η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων παραγω−
γής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων, κατά 
περίπτωση με βάση την νομοθεσία της Ε.Ε. και την 
εθνική νομοθεσία,

β. η τήρηση των βιβλίων καθώς και η έκδοση των 
κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς των 
αμπελοοινικών προϊόντων,

γ. η ορθή επισήμανση των αμπελοοινικών προϊόντων 
προς εμπορία, 

δ. η παραγωγή και επεξεργασία των αμπελοοινικών 
προϊόντων σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες οινολογικές 
πρακτικές και υπό την επίβλεψη οινολόγου,

ε. η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την 
υγιεινή και την ασφάλεια για τις εγκαταστάσεις παρα−
γωγής τροφίμων, 
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στ. η συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές ελε−
γκτικές αρχές και η διευκόλυνση του έργου αυτών.

4. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. αφού προβεί σε αξιολόγηση της 
αίτησης με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της 
και διενεργήσει, κατά την κρίση της, επιτόπια επιθεώ−
ρηση στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης επιχεί−
ρησης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αυτής. 
Η αποδοχή ή μη της αίτησης και οι λόγοι απόρριψής 
της καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες στις οποίες 
θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις για να εγκριθούν 
γίνονται γνωστά στον ενδιαφερόμενο εγγράφως, εντός 
μηνός, από την ημερομηνία υποβολής της. 

5. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου για την ένταξη στο «Μητρώο» είναι απορριπτι−
κή, η θιγόμενη επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Μεταποίησης, εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης.

Με την προσφυγή της η επιχείρηση μπορεί να υπο−
βάλλει συμπληρωματικά και διευκρινιστικά επίσημα 
στοιχεία. 

Η Διεύθυνση Μεταποίησης, αξιολογεί τα νέα στοιχεία 
που προστέθηκαν και αποφασίζει, εντός μηνός, για την 
ένταξη της επιχείρησης στο «Μητρώο» με βάση τα στοι−
χεία που έχει προσκομίσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
και η αρμόδια αρχή ελέγχου.

6. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. υποχρεούται, μετά την έγκριση 
της αίτησης να καταχωρίσει την επιχείρηση στο «Μη−
τρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» για την περιοχή αρ−
μοδιότητας της. Κάθε καταχώριση στο εν λόγω Μητρώο 
γνωστοποιείται στη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης 
και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων 
Ποτών. 

7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρό−
ντος άρθρου, για τις αμπελοοινικές περίοδους 2012−2013 
και 2013−2014 οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη 
στο «Μητρώο» μπορεί να υποβληθούν καθ’ όλη την δι−
άρκεια της εν λόγω αμπελοοινικής περιόδου. 

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις εγκεκριμένων επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο» 
έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 
8 της παρούσας καθώς και της διασφάλισης της ιχνη−
λασιμότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας των προϊόντων 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων. 

1. Ειδικότερα για την διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
απαιτείται:

α. Η αναγραφή στα τιμολόγια ή στα δελτία αποστο−
λής/παραλαβής που εκδίδονται κατά την αποστολή/
παραλαβή των σταφυλιών: του ονοματεπωνύμου και 
του Α.Φ.Μ. του αμπελουργού, της ποικιλίας αμπέλου των 
σταφυλιών, της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που 
ανήκει το αμπελοτεμάχιο στην περίπτωση του άρθρου 
11 καθώς και του κωδικού αριθμού αμπελοτεμαχίου (δε−
κατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου. 

Οι αμπελουργοί υποχρεούνται, πριν την συγκομιδή 
των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινο−
ποιητικές ή εμπορικές που παραλαμβάνουν για λογαρια−
σμό τρίτων), όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά 
στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται 
να παραδώσουν σταφύλια (καρτέλα αμπελοκαλλιέρ−

γειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα 
της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος 
φύτευσης και αναφύτευσης. 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να συμ−
φωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση 
παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δή−
λωση εμπορίας της εμπορικής επιχείρησης, στη δήλω−
ση συγκομιδής των αμπελουργών και τα στοιχεία του 
αμπελουργικού μητρώου με βάση τους ελέγχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Τα στελέχη 
των τιμολογίων/δελτίων αυτών φυλάσσονται επί πέντε 
(5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων 
αρχών ελέγχου.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν για 
λογαριασμό τρίτων οφείλουν να εφοδιάσουν τις οινο−
ποιητικές επιχειρήσεις με συγκεντρωτική κατάσταση 
στην οποία αναφέρεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία των 
αμπελουργών (Όνομα, ΑΦΜ, Ποικιλία αμπέλου, Κωδικός 
αμπελοτεμαχίου, ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης).

β. Για κάθε οίνο Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακό οίνο και για 
κάθε ποικιλία αμπέλου που συμμετέχει στην παραγωγή 
του ανεξάρτητα αν αναφέρεται στην επισήμανση του 
προϊόντος καθώς και για κάθε νομοθετημένη ένδειξη 
(κατηγορία προϊόντος, τύπος, παραδοσιακές ενδείξεις, 
αμπελουργική εκμετάλλευση, μέθοδοι παραγωγής) η 
οποία αναφέρεται κατά την επισήμανση των προϊόντων 
αυτών, τηρείται χωριστός λογαριασμός στα βιβλία που 
αφορά, στις εισερχόμενες ποσότητες και στην προέ−
λευση αυτών, στην ροή της παραγωγικής διαδικασίας 
ή/και εμφιάλωσης των τελικών προϊόντων, καθώς και 
στους αποδέκτες και στον προορισμό των εξερχόμε−
νων ποσοτήτων σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της 
Επιτροπής. 

γ. Η τήρηση στα βιβλία ξεχωριστού καταλόγου ανα−
μίξεων των οίνων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, και των Ποικιλιακών από 
τον οποίο είναι εμφανείς οι ποσότητες οίνων ή γλευ−
κών διαφορετικών ποικιλιών οι όποιες αναμιγνύονται 
μεταξύ τους, ο χρόνος ανάμιξης και οι δεξαμενές από 
τις οποίες προήλθαν και κατέληξαν τα τελικά προϊόντα 
μετά την ανάμιξη.

δ. Κατά την διακίνηση αμπελοοινικών προϊόντων Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων, χύμα ή/και συσκευασμένων, 
ή των σταφυλιών που διακινούνται πέραν των γεωγρα−
φικών ορίων του Νομού ή του ορίου των σαράντα (40) 
χιλιομέτρων και προορίζονται για την παραγωγή οίνου 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε ή ποικιλιακού η έκδοση των καθορισμένων 
από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία συνοδευτικών 
έγγραφων. Στα έγγραφα αυτά, για τα προϊόντα που 
έχουν πιστοποιηθεί, αναγράφεται, πλέον των άλλων 
στοιχείων (ποικιλία, ποσότητα κ.λ.π), η καταχωρισμένη 
ονομασία και η ένδειξη Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακός οίνος 
καθώς και ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού το 
οποίο δίνεται με βάση το άρθρο 13.

2. Επιπλέον στις υποχρεώσεις των εγκεκριμένων επι−
χειρήσεων συμπεριλαμβάνονται:

α. Η διάθεση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των 
έγγραφων που αναφέρονται στο Υπόδειγμα VIII της 
παρούσας. 

β. Η διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών αρχών 
και κυρίως η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στις εγκατα−
στάσεις των επιχειρήσεων καθώς και σε οποιαδήποτε 
στοιχείο όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, 
λογιστικά βιβλία ή οιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί 
σχετική με το αντικείμενο των εργασιών τους. 
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γ. Οι ποσότητες οίνων που υπάρχουν στις εγκατα−
στάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να συμπίπτουν µε 
τις ποσότητες που δηλώνονται στα σχετικά δικαιολο−
γητικά/παραστατικά. 

δ. O συντελεστής απόδοσης των σταφυλιών σε οίνο 
Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε ή ποικιλιακό δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 75 
% δηλαδή για 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών δεν μπορεί 
να λαμβάνονται περισσότερο από 75 λίτρα οίνου Π.Ο.Π, 
Π.Γ.Ε ή ποικιλιακό. 

ε. Η κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή οποιασδήπο−
τε αλλαγής αφορά στα στοιχεία του Μητρώου των 
Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία που έλαβε χώρα αυτή η αλλαγή.

Άρθρο 10
Επισήμανση

1. Στην επισήμανση και παρουσίαση των αμπελοοι−
νικών προϊόντων με Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών οίνων 
που διατίθενται στο εμπόριο περιλαμβάνονται, εκτός 
των υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 118κε και 118 κθ του «Βασικού 
Κανονισμού» και στη ισχύουσα κοινοτική και εθνική νο−
μοθεσία, τα ακόλουθα: 

α) Η ταινία ελέγχου στην περίπτωση των οίνων Π.Ο.Π. 
σύμφωνα με το Β.Δ. 423/1970. 

β) Ο ειδικός κωδικός αριθμός, στην περίπτωση των 
οίνων με Π.Γ.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει τα δύο αρχικά 
γράμματα της γεωγραφικής ένδειξης και στη συνέχεια 
αύξοντα μοναδιαίο εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του οποί−
ου ανταποκρίνεται στον αριθμό φιαλών/περιεκτών της 
συγκεκριμένης επιχείρησης για την συγκεκριμένη γεω−
γραφική ένδειξη. Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός πε−
ριλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας 
ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμειξη 
οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία 
του έτους εμφιάλωσης. 

γ) Για τους ποικιλιακούς οίνους:
− Ο όρος «ποικιλιακός οίνος» ή «οίνος ποικιλίας» συνο−

δευόμενος από τα ονόματα των οινοποιήσιμων ποικιλιών 
οίνου ή/και του έτους εσοδείας. 

2. Εξαιρούνται της δυνατότητας αναγραφής στις ετι−
κέτες των ποικιλιακών οίνων οι ποικιλίες Ρομπόλα, Μαλ−
βάζια, Μονεμβασιά, Μαυροδάφνη καθώς και οι ποικιλίες 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧV μέρη Α και Β 
του Καν. (ΕΚ) 607/2009. Επίσης εξαιρούνται της δυνατό−
τητας αναγραφής στις ετικέτες αποκλειστικά των μόνο−
ποικιλιακών οίνων οι ποικιλίες Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, 
Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Βιδιανό και Μαλαγουζιά ενώ η 
δυνατότητα αυτή δεν στερείται στην περίπτωση όπου 
οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν στην παραγωγή οίνων 
από δύο ή και τρεις ποικιλίες. 

3. Οι ποικιλίες θα πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο 
οπτικό πεδίο, με την ίδια γραμματοσειρά και το ίδιο 
μέγεθος γραμμάτων. 

4. Στην περίπτωση των ποικιλιακών οίνων δεν είναι 
δυνατή η αναγραφή περισσότερων των τριών ποικιλιών 
αμπέλου. 

5. Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ποικιλιακών οίνων 
από ανάμειξη οίνων προέλευσης διαφόρων Κρατών−Με−
λών της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 118κθ παράγραφος 
2γ του Καν.(ΕΚ) 1234/2007. 

6. Για την αναγραφή μιας και μόνο οινοποιήσιμης ποι−
κιλίας αμπέλου στην ετικέτα ενός Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε ή ποικιλι−
ακού οίνου θα πρέπει ο εν λόγω οίνος να έχει παραχθεί 

σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την εν λόγω ποικιλία 
χωρίς να υπολογίζονται οι ποσότητες που χρησιμοποι−
ούνται για εμπλουτισμό, γλύκανση ή το liquer de tirage 
και το liquer d’ expedition.

7. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μια ποικιλίες 
στην ετικέτα των οίνων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε και των ποικιλιακών 
οίνων θα πρέπει ο εν λόγω οίνος να έχει παραχθεί 
σε ποσοστό 100% από τις εν λόγω ποικιλίες χωρίς 
να υπολογίζονται οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται 
για εμπλουτισμό, γλύκανση ή το liquer de tirage και το 
liquer d’ expedition.

8. Το έτος εσοδείας μπορεί να αναφέρεται στην ετι−
κέτα των οίνων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε και των ποικιλιακών εφόσον 
τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που συγκομίσθη−
καν για την παρασκευή του προϊόντος συγκομίσθηκαν 
το εν λόγω έτος. 

Άρθρο 11
Ονόματα γεωγραφικών ενοτήτων μικρότερων 

από την περιοχή στην οποία βασίζεται η ονομασία 
προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη

Η χρήση του ονόματος γεωγραφικής ενότητας μικρό−
τερης από την περιοχή στην οποία βασίζεται η ονομα−
σία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη μπορεί να γίνει 
υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Η αναγραφή του ονόματος αυτού γίνεται αποκλει−
στικά 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 περιλαμ−
βάνονται 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 δημοτική, τοπική 
κοινότητα ή γεωγραφική ενότητα της παραγράφου 2. 
Το υπόλοιπο 15% των σταφυλιών προέρχεται από την 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή της σχετικής ονο−
μασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης.

4. Δεν είναι δυνατή η αναγραφή στην ετικέτα οίνων 
Π.Γ.Ε. μιας γεωγραφικής ενότητας (π.χ. δημοτική ή το−
πική κοινότητα) η οποία περιλαμβάνεται στην οριοθε−
τημένη ζώνη παραγωγής οίνων Π.Ο.Π.

5. Η αναφορά μιας γεωγραφικής ενότητας στις ετι−
κέτες των οίνων δεν μπορεί να αποτελέσει εμπορική 
επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προϊόντος και δεν μπο−
ρεί σε καμία περίπτωση να κατοχυρωθεί ως τέτοιο. 

6. Από τους ελέγχους του άρθρου 19 αποδεικνύεται η 
ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων οίνων από τον αμπε−
λώνα μέχρι το τελικό προϊόν.

7. 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 πρέ−
πει να είναι μικρότερο αυτών της Προστατευόμενης 
Ονομασίας ή Γεωγραφικής Ένδειξης.

8. 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 αυστηρό−
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τεροι από αυτούς της αντίστοιχης Προστατευόμενης 
Ονομασίας ή Γεωγραφικής Ένδειξης. Για την κατάθεση, 
εξέταση και τροποποίηση του τεχνικού φακέλου, στην 
περίπτωση τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας, ακο−
λουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 
της παρούσας. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται 
η πλήρης διαδικασία για την τροποποίηση του τεχνι−
κού φακέλου όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της 
παρούσας. 

Άρθρο 12
Κοινοποίηση ετικετών οίνων 
Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε / Ποικιλιακών

Προ της επισήμανσης των οίνων οι οποίοι πρόκειται 
να διατεθούν στην εγχώρια και την αγορά της Ε.Ε ή 
να εξαχθούν σε αγορές τρίτων χωρών, απαιτείται η 
κοινοποίηση των ετικετών σύμφωνα με την παρακάτω 
διαδικασία: 

1. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει στην Δ.Α.Ο.Κ. 
στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας θα προβεί στην 
επισήμανση των οίνων, δείγματα των ετικετών, πριν από 
την ημερομηνία επισήμανσης τους. Από την ημερομηνία 
κατά την οποία ενημερώσει την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ η επι−
χείρηση μπορεί να προχωρήσει στην επισήμανση των 
οίνων με δική της ευθύνη. 

2. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. στο πλαίσιο των ελέγχων του 
άρθρου 19, ελέγχει το σύννομο των ετικετών των οί−
νων και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, με απόδειξη, 
για τυχόν διορθωτικά μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει 
στο πλαίσιο των άρθρων 20 και 21. Οι συστάσεις αυτές 
κοινοποιούνται στην Δ/νση Μεταποίησης. 

3. Εξαιρούνται της υποχρέωσης κοινοποίησης οι ετι−
κέτες των οίνων οι οποίοι επισημαίνονται με σκοπό 
να διατεθούν αποκλειστικά, απ΄ευθείας σε ιδιώτες για 
συγκεκριμένα γεγονότα (γάμοι, αρραβώνες, ειδικές εμ−
φιαλώσεις) αλλά όχι οι οίνοι ιδιωτικής ετικέτας οι οποίοι 
διατίθενται στο εμπόριο προς πώληση (οίνοι με την 
επωνυμία super market, εστιατορίων, άλλων εταιριών 
κ.λ.π). 

4. Η Δ.Α.Ο.Κ τηρεί αρχείο με τις κοινοποιηθείσες ετι−
κέτες και ενημερώνει την Δ/νση Μεταποίησης για τους 
οινοπαραγωγούς/εμφιαλωτές και τις ετικέτες που τις 
έχουν κοινοποιηθεί ανά παραγωγό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Άρθρο 13
Ετήσια διαδικασία πιστοποίησης των οίνων 

Η ετήσια διαδικασία πιστοποίησης των οίνων Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 
ενταχθεί στο «Μητρώο», σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
παρούσας είναι η ακόλουθη: 

1. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιή−
σουν προϊόντα παραγωγής τους υποβάλουν στην αρ−
μόδια Δ.Α.Ο.Κ. αίτηση πιστοποίησης σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα ΙΧ, μετά την υποβολή της δήλωσης παρα−
γωγής τους σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 436/2009. Στην 
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω δήλωση 
λόγω μη ολοκλήρωσης του τρηγυτού ο οινοπαραγωγός 
οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ είτε δήλω−
ση παραγωγής με τις ποσότητες των οίνων που έχει 
παράξει έως τότε, την οποία θα συμπληρώσει μετά το 
πέρας του τρυγητού είτε παραστατικά από τα οποία 
αποδεικνύεται η ποσότητα, η προέλευση (κωδικοί αμπε−

λοτεμαχίων). και η ποικιλία σταφυλιών της ά ύλης. Η 
αίτηση συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του 
τέλους πιστοποίησης του άρθρου 15 της παρούσας. Η 
Δ.Α.Ο.Κ. ενημερώνει άμεσα το αρμόδιο Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. 
για τα αιτήματα πιστοποίησης.

2. Για τα προϊόντα τα οποία θα πιστοποιηθούν ως 
Π.Ο.Π.:

α. Το Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγεται η εγκατάσταση της επιχείρησης, σε συνεργα−
σία με την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., προβαίνει σε δειγματοληψία 
των προς πιστοποίηση οίνων η οποία πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπ.Α.Α.Τ κατά το 
στάδιο της παραγωγής, μετά το τέλος της αλκοολικής 
ζύμωσης και πριν την εμφιάλωση. Σε κάθε περίπτωση 
τα δείγματα που λαμβάνονται πρέπει να είναι αντι−
προσωπευτικά της συγκεκριμένης παρτίδας οίνου. Σε 
περίπτωση αδυναμίας του Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε η αρμόδια 
Δ.Α.Ο.Κ διεξάγει την δειγματοληψία αναλαμβάνοντας 
την τήρηση των παραγράφων 2γ και 2δ του παρόντος 
άρθρου. 

β. Πραγματοποιείται οργανοληπτική εξέταση σύμφωνα 
με το άρθρο 14 της παρούσας και αναλυτική εξέταση 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε ποσοστό 100% και οι 
δύο, με τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι το εξεταζόμε−
νο προϊόν διαθέτει τα χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά 
στοιχεία που περιγράφονται στις προδιαγραφές της εν 
λόγω Ονομασίας Προέλευσης. 

γ. Τα δείγματα προς αναλυτική εξέταση μπορούν να 
αποστέλλονται, κατόπιν συνεννόησης, από την αρμόδια 
αρχή, εκτός από το Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε και σε οποιοδήποτε 
εργαστήριο που είναι επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή 
των επισήμων αναλύσεων στον τομέα του οίνου και 
περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο της Επί−
σημης Εφημερίδας της Ε.Ε., το αργότερο εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών, με το αίτημα να γίνει εργαστη−
ριακή ανάλυση και να προσδιοριστούν οι παράμετροι 
που αναγράφονται στην παράγραφο 2ε του παρόντος 
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής και 
ανάλυσης βαρύνουν την εν λόγω επιχείρηση. Επιπλέον 
εφόσον ο παραγωγός το επιθυμεί, αναλαμβάνοντας τα 
σχετικά έξοδα, τα δείγματα προς ανάλυση μπορούν να 
αποσταλούν και σε ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο 
με ISO 17025 για τις εν λόγω αναλυτικές εξετάσεις.

δ. Στα δείγματα προς οργανοληπτική εξέταση εξα−
σφαλίζεται η ανωνυμία, αφαιρώντας κάθε στοιχείο επί 
της φιάλης και δίνοντας κωδικό αριθμό την αντιστοιχία 
του οποίου γνωρίζει μόνο η αρμόδια αρχή. Στη συνέ−
χεια τα δείγματα αυτά αποστέλλονται σε ταχυδρομική 
διεύθυνση την οποία υποδεικνύουν οι φορείς της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 14 το αργότερο εντός τριών 
εργάσιμων ημερών ή στην περίπτωση της παραγράφου 
2 του ίδιου άρθρου παραμένουν στην κατοχή της αρ−
μόδιας αρχής. 

ε. Οι αναλυτικές και οι οργανοληπτικές εξετάσεις 
αφορούν τις κάτωθι παραμέτρους οι οποίες περιλαμ−
βάνονται στο άρθρο 26 του Καν. (ΕΚ) 607/2009. Συγκε−
κριμένα για τις μεν αναλυτικές:

− Ολικό και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο
− Ολικά σάκχαρα εκφραζόμενα σε φρουκτόζη και γλυ−

κόζη ή ανάγοντα σάκχαρα
− Ολική οξύτητα
− Πτητική οξύτητα 
− Ολικό διοξείδιο του θείου
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− Διοξείδιο του άνθρακα για τους ημιαφρώδεις και 
αφρώδεις οίνους, υπερπίεση εκφρασμένη σε bar στους 
20οC. 

ενώ για τις οργανοληπτικές:
− όψη
− οσμή
− γεύση
στ. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με βάση τα αποτελέσματα των 

οργανοληπτικών και αναλυτικών εξετάσεων και λαμβά−
νοντας υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τους 
διοικητικούς ή τους τυχόν επιτόπιους ελέγχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 της παρούσας, αποφασίζει 
εάν ο οίνος θα πιστοποιηθεί ως οίνος Π.Ο.Π. Το πι−
στοποιητικό (Υπόδειγμα Χ) χορηγείται το συντομότερο 
δυνατό και όχι πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετά−
σεων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια 
Δ.Α.Ο.Κ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εντός 
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος αιτιολο−
γώντας την απόφαση της αυτή. 

3. Για τους οίνους που θα πιστοποιηθούν ως Π.Γ.Ε ή 
ποικιλιακοί οίνοι πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα 
με το άρθρο 19 της παρούσας, με τον οποίο εξασφαλί−
ζονται στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα από τα οποία 
αποδεικνύεται ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται στην 
ετικέτα των σχετικών οίνων και αφορούν την εν λόγω 
Π.Γ.Ε ή τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και το έτος 
εσοδείας είναι αληθείς. Στην περίπτωση του ποικιλιακού 
οίνου χορηγείται στην επιχείρηση πιστοποιητικό για 
κάθε ποικιλία ξεχωριστά. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ χορηγεί 
το πιστοποιητικό του Υποδείγματος Χ εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης για πιστοποίηση. Στην περίπτωση που απαι−
τηθούν επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία διοικητικού 
χαρακτήρα η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ ενημερώνει την εν λόγω 
επιχείρηση εντός του προαναφερόμενου χρονικού δι−
αστήματος και εκδίδει την απόφαση της εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την προσκόμισή τους. Σε πε−
ρίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ 
ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος αιτιολογώντας την 
απόφαση της αυτή.  

4. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να επισημανθεί ένας 
οίνος ως Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε ή ποικιλιακός, πρέπει να έχει πι−
στοποιηθεί κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε 
παράγεται για την ίδια την επιχείρηση είτε για τρίτους 
(φασόν) είτε πωλείται χύμα με σκοπό την εμφιάλωση 
από άλλη επιχείρηση. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να 
δοθεί σε οίνο ο οποίος αγοράσθηκε, μεταφέρθηκε σε 
άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει πιστοποιηθεί στην 
εγκατάσταση παραγωγής του εκτός εαν η μεταφορά 
του γίνει σε εγκατάσταση η οποία υπάγεται στην χω−
ρική αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του τόπου όπου 
παρήχθη και η επιχείρηση που παρέλαβε τα σταφύλια 
τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 και προσκομίσει 
στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. 

Στην περίπτωση που αγοράζεται ή μεταφέρεται πρώ−
τη ύλη (σταφύλια/γλεύκος) για παραγωγή ποικιλιακού 
οίνου σε εγκατάσταση της ίδιας ή άλλης επιχείρησης, 
από διάφορες αμπελουργικές περιοχές εκτός αρμοδι−
ότητας Δ.Α.Ο.Κ του τόπου πιστοποίησης, η επιχείρηση 
η οποία παραλαμβάνει τα σταφύλια ή παράγει γλεύκος 
έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 της παρούσας. Η αρ−

μόδια Δ.Α.Ο.Κ του τόπου πιστοποίησης ζητά άμεσα, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικά ή με φαξ) στοιχεία 
για την επιλεξιμότητα του εν λόγω προϊόντος από την 
Δ.Α.Ο.Κ. του τόπου εσοδείας των σταφυλιών/γλευκοποί−
ησης η οποία θα πρέπει να εξακριβώσει τα απαιτούμενα 
στοιχεία με διοικητικό ή/και επιτόπιο έλεγχο και να την 
ενημερώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 

Ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε δεκαπέντε (15) 
εργάσιμες από την ημερομηνία αίτησης ή σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερω−
θεί η αρμόδια αρχή πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα 
της πρώτης ύλης. 

5. Η επιχείρηση, πριν την διάθεση στην αγορά των 
εμφιαλωμένων οίνων, αιτείται στην αρμόδια αρχή την 
χορήγηση ταινιών ή ειδικών κωδικών αριθμών, κατά πε−
ρίπτωση, ενημερώνοντας για τον αριθμό και τον όγκο 
των περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθούν οι οίνοι. 

6. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. χορηγεί τις ταινίες ή τους ει−
δικούς αριθμούς με βάση την πιστοποίηση που έχει 
δοθεί ανά Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και τον αριθμό και τον όγκο των 
περιεκτών που η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει 
τον εν λόγω οίνο. Η αίτηση για πιστοποίηση και για 
χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών μπορεί να γίνει και 
ταυτόχρονα. 

7. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στους οποίους υποβάλλονται 
οι επιχειρήσεις με βάση το άρθρο 19 της παρούσας δεν 
συμπίπτουν κατ’ ανάγκη χρονικά με την διαδικασία χο−
ρήγησης του πιστοποιητικού για έναν οίνο Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε 
ή ποικιλιακό οίνο. 

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Δ/νση Μεταποίησης 
ετησίως, με ηλεκτρονικό τρόπο, για τα πιστοποιητικά, 
τις ταινίες ελέγχου και τους κωδικούς αριθμούς τους 
οποίους έχει χορηγήσει σε κάθε εγκεκριμένη επιχεί−
ρηση ανά Ονομασία Προέλευσης, Γεωγραφική ένδειξη 
ή ποικιλιακό οίνο. Η Δ/νση Μεταποίησης ενημερώνει 
σχετικά όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της χώρας.

Άρθρο 14
Οργανοληπτική εξέταση των οίνων Π.Ο.Π

1. Σε κάθε καθορισμένη περιοχή παραγωγής οίνων 
Π.Ο.Π. συστήνεται με ευθύνη της Εθνικής Διεπαγγελμα−
τικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) επι−
τροπή οργανοληπτικών εξετάσεων οίνων Προστατευ−
όμενης Ονομασίας Προέλευσης, τα λειτουργικά έξοδα 
της οποίας βαρύνουν την Ε.Δ.Ο.Α.Ο. 

2. Στην περίπτωση που η ανωτέρω Οργάνωση αποποι−
ηθεί αυτή την ευθύνη θα πρέπει να ενημερώσει εγγρά−
φως την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ της Περιφερειακής Ενότητας 
στην οποία ανήκει διοικητικά η εν λόγω καθορισμένη 
περιοχή τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της 
αμπελοοινικής περιόδου. Για την αμπελοοινική περίοδο 
2013−14 η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει εντός ενός 
μηνός από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. 
Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή αυτή συστήνεται με 
απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Α.Ο.Κ εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της Ε.Δ.Ο.Α.Ο. 

3. Η επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων οίνων Π.Ο.Π. 
είναι τουλάχιστον πενταμελής και συμμετέχουν σε αυτή 
κατά πλειοψηφία οινολόγοι ενώ τα υπόλοιπα μέλη της 
μπορεί να είναι επαγγελματίες του τομέα. 

4. Τα μέλη της επιτροπής οργανοληπτικών εξετάσεων 
επιλέγονται με βάση τη γνώση και την εμπειρία τους 
περί τον οίνο και την ικανότητα τους να εκτιμούν για 
το αν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του εξεταζό−
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μενου οίνου είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ονομασίας Προέλευσης για την οποία θα λάβει πιστο−
ποίηση. Η επιλογή τους γίνεται από σχετικό κατάλογο 
εγκεκριμένων μελών των επιτρόπων οργανοληπτικών 
εξετάσεων τον οποίο τηρεί η Ε.Δ.Ο.Α.Ο. Η έγκριση και 
καταγραφή στον κατάλογο γίνεται κατόπιν αιτήσεως 
στην Ε.Δ.Ο.Α.Ο. η οποία αξιολογεί την ακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων, την τεκμηριωμένη κατάρτιση 
και την εμπειρία του αιτούντα στο αντικείμενο. Σε πε−
ρίπτωση που η επιλογή γίνει από τη Δ.Α.Ο.Κ., τα μέλη 
της επιτροπής οργανοληπτικών εξετάσεων θα πρέπει 
να επιλεγούν από τον κατάλογο της Ε.Δ.Ο.Α.Ο.

5. Τα μέλη του καταλόγου εγκεκριμένων δοκιμαστών 
επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από 
την Ε.Δ.Ο.Α.Ο. η οποία μεριμνά για την επικαιροποίηση 
του καταλόγου των εγκεκριμένων μελών. 

6. Η συγκρότηση της Επιτροπής οργανοληπτικών 
εξετάσεων γίνεται με απόφαση του φορέα της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση 
της παραγράφου 2 με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπά−
γεται η καθορισμένη περιοχή παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. 
Μέχρι την συγκρότηση των νέων επιτροπών ισχύουν και 
λειτουργούν οι επιτροπές οργανοληπτικής εξέτασης 
οι οποίες συστήθηκαν με την υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας με αριθμ. 398549/21−9−2001 (Β΄ 1277).

7. Η επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων συγκαλείται 
με ευθύνη του φορέα της παραγράφου 1 ή στην περί−
πτωση της παραγράφου 2 με πρόσκληση του προϊστα−
μένου της Δ.Α.Ο.Κ. κάθε φορά που υποβάλλεται σχετικό 
αίτημα για την εξέταση δειγμάτων οίνων.

8. Η διαδικασία της οργανοληπτικής εξέτασης πραγ−
ματοποιείται με ευθύνη του φορέα της παραγράφου 1 
ή 2, αν ο πρώτος αρνηθεί, εξασφαλίζοντας, την ορθή 
θερμοκρασία και τρόπο σερβιρίσματος, σε αίθουσα ήσυ−
χη με σωστό φωτισμό και αερισμό όπου η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, 
από 20−24 οC. 

9. Σε μια δεύτερη αίθουσα, εκτός του οπτικού πεδίου 
της επιτροπής πραγματοποιείται ο εκπωματισμός των 
φιαλών καθώς και η τοποθέτηση τους σε συσκευασίες 
που κρύβουν το σχήμα τους και κάθε στοιχείο που θα 
επέτρεπε την ταυτοποίηση των δειγμάτων. 

10. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία με παρό−
ντα τουλάχιστον τρία μέλη της. Το πρακτικό της επιτρο−
πής αποστέλλεται στη αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. δικαιολογώντας 
σε περίπτωση απόρριψης την απόφαση της αυτή. Στην 
περίπτωση απόρριψης η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. κοινοποιεί 
στον ενδιαφερόμενο το αποτέλεσμα της εξέτασης, το 
συντομότερο δυνατό, συνοδευόμενο από την απόφαση 
της για την μη πιστοποίηση του οίνου σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 8 της παρούσας. 

11. Η διαδικασία εποπτεύεται από αρμόδιο υπάλληλο 
της Δ.Α.Ο.Κ. ο οποίος και συντάσσει έκθεση, καταγρά−
φοντας αν υπάρξουν τυχόν παρατυπίες, την οποία και 
αποστέλλει στην Δ/νση Μεταποίησης κοινοποιώντας 
την στην Ε.Δ.Ο.Α.Ο. 

12. Για την οργανοληπτική εξέταση των δειγμάτων η 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση καταβάλει στον φορέα της 
παραγράφου 1 ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ο.Α.Ο. ανά κατάταξη 
οίνου ή με βάση την ετήσια παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. Στην 
περίπτωση της παραγράφου 2 δεν καταβάλλεται το εν 
λόγω ανταποδοτικό τέλος.

Άρθρο 15
Κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και κατ’ εφαρμο−
γή της παραγράφου 1 του άρθρου 118ιστ του «Βασικού 
Κανονισμού»:

1. Το κόστος της πιστοποίησης βαρύνει την επιχεί−
ρηση. Οι επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων καταβάλουν ετή−
σιο ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Ταμείου Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας το οποίο υπολογίζεται με βάση τον 
ακόλουθο πίνακα ανά Προστατευόμενη Ονομασία Προ−
έλευσης, Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ή Ποι−
κιλιακό οίνο για την οποία/ο αιτείται την πιστοποίηση 
από την αρμόδια αρχή και ανεξαρτήτως των λοιπών 
χαρακτηριστικών των αμπελοοινικών προϊόντων όπως 
κατηγορία, χρώμα, τρόπος παραγωγής, επισήμανση, 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα. 

Κατηγορία Ποσότητα προς 
Πιστοποίηση (HL) Ποσό (€)

Π.Ο.Π/ Π.Γ.Ε/ 
Ποικιλιακοί

0−1000 
1001−10000

10001 και άνω 

100
200
300

2. Με το ετήσιο αυτό ανταποδοτικό τέλος καλύπτεται 
το κόστος των διοικητικών ελέγχων, των επιτόπιων επι−
θεωρήσεων, των δειγματοληψιών, καθώς και το κόστος 
των εργαστηριακών αναλύσεων στα Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε για 
τα πρώτα πέντε δείγματα (5) ανά ονομασία προέλευσης, 
γεωγραφική ένδειξη ή ποικιλιακό οίνο κατά περίπτωση. 
Πλέον των ανωτέρω δειγμάτων το κόστος των εργαστη−
ριακών αναλύσεων στα Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε καθορίζεται στα 
40 Ευρώ ανά δείγμα. Στα ανωτέρω ποσά του πίνακα δεν 
περιλαμβάνεται το κόστος της οργανοληπτικής εξέτα−
σης των οίνων Π.Ο.Π. το οποίο αποδίδεται απευθείας 
στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και 
Οίνου η οποία διοργανώνει τις οργανοληπτικές δοκιμές 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.

3. Ως αρχές υπεύθυνες για την είσπραξη των τελών, 
ορίζονται οι Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων.

4. Τα τέλη του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη 
Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 26670/0 (ΙΒΑΝ 
GR.2201000240000000000266700) υπέρ του Ταμείου 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

5. Η κατάθεση των τελών ενεργείται πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χορήγηση πι−
στοποιητικού και η απόδειξη κατάθεσης υποβάλλεται 
στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μαζί με την σχετική αίτηση. 

6. Στην αιτιολογία της κατάθεσης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα και η Δ/
νση της επιχείρησης και η φράση «κατάθεση τέλους πι−
στοποίησης οίνων με την ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ/ποικιλιακός 
……...για το έτος…...».

7. Καμία πιστοποίηση οίνου Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ποικιλια−
κού οίνου δεν μπορεί να γίνει από τις αρμόδιες αρχές 
αν προηγουμένως δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη του 
παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 16
Δαπάνες που καλύπτονται από τα τέλη

Τα τέλη του άρθρου 15 της παρούσας διατίθενται για 
την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

1. Οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων και 
ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων για εκτέλεση 
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υπηρεσίας στο εσωτερικό (ΚΑΕ 0711) που αφορά τους 
ελέγχους της παρούσας απόφασης.

2. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και 
ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων για εκτέλε−
ση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και 
αντίστροφα (ΚΑΕ 0731) που αφορά την συμμετοχή σε 
Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αμπελοοινικά προϊόντα 
και στον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (Ο.Ι.V.).

3. Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέ−
ρες και νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263) που αφορά στους 
ελέγχους της παρούσας απόφασης.

4. Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΚΑΕ 0261) 
που αφορά στους ελέγχους της παρούσας απόφασης.

5. Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (ΚΑΕ 
0857) που αφορούν στα αμπελοοινικά προϊόντα ή/και 
στις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και στις 
Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις των οίνων. 

6. Προμήθειες εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων 
(ΚΑΕ 1299) των αρμόδιων αρχών της παρούσας απόφα−
σης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για αγορά 
μονίμων υλικών και ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και 
εργαστηριακού εξοπλισμού. 

7. Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ΚΑΕ 1311) για την 
διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών που πραγμα−
τοποιούνται για τους οίνους στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης.

8. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού 
και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού (ΚΑΕ 7123) 
το οποίο χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές της 
παρούσας απόφασης.

9. Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (ΚΑΕ 7131) που 
χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους που προβλέπονται 
με την παρούσα απόφαση. 

Σε περίπτωση που τα εν λόγω τέλη δεν καλύψουν τις 
ανάγκες των ανωτέρω δαπανών δύναται να χρησιμοποι−
ηθούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 

Άρθρο 17
Προσφυγές κατά της ετήσιας πιστοποίησης 

1. Στην περίπτωση που η απόφαση της αρμόδιας αρ−
χής ελέγχου για την πιστοποίηση οίνου Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή 
ποικιλιακού είναι απορριπτική, μια εγκεκριμένη επιχείρη−
ση μπορεί να προσφύγει στην Διεύθυνση Μεταποίησης, 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης.

Με την προσφυγή της η επιχείρηση μπορεί:
α) Να υποβάλλει συμπληρωματικά και διευκρινιστικά 

επίσημα στοιχεία. 
β) Να ζητήσει την επανάληψη των αναλυτικών εξετά−

σεων που προβλέπονται στο άρθρο 13 για τους οίνους 
Π.Ο.Π., ενδεχομένως και από άλλο επίσημο εργαστήριο 
ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο με ISO 17025 το 
οποίο χρησιμοποιεί τις μεθόδους αναφοράς για τις εν 
λόγω αναλυτικές εξετάσεις αναλαμβάνοντας την δα−
πάνη της εξέτασης.

γ) Να ζητήσει την επανάληψη των οργανοληπτικών 
εξετάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 για τους 
οίνους Π.Ο.Π. 

Η επανάληψη των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται 
επί δειγμάτων τα οποία έχουν ληφθεί κατά την δειγμα−
τοληψία που πραγματοποιείται άπαξ και σύμφωνα με 
το άρθρο 14 της παρούσας. 

2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης, αποφασίζει για την πι−
στοποίηση του εν λόγω οίνου Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακού 
με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η επιχεί−
ρηση, η αρμόδια αρχή ελέγχου και τα αποτελέσματα 
των κατά περίπτωση αναλυτικών ή/και οργανοληπτικών 
εξετάσεων. 

Η απόφαση της Διεύθυνσης Μεταποίησης είναι οριστι−
κή, εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν και κοινοποιεί−
ται άμεσα στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια αρχή 
ελέγχου με απόδειξη παραλαβής. 

Άρθρο 18
Απλουστευμένη διαδικασία για την μεταβολή 

της πιστοποίησης του οίνου 

1. Μια εγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να ζητήσει την 
μεταβολή της πιστοποίησης παρτίδας οίνου ο οποίος 
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία των άρ−
θρων 13 και 14 ως οίνος Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. σε άλλη κατηγο−
ρία. Η διαδικασία αυτή αφορά μεταβολή της κατάταξης 
οίνου ως εξής:

• πιστοποιημένος οίνος Π.Ο.Π. σε Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακό
• πιστοποιημένος οίνος Π.Γ.Ε. σε άλλο οίνο Π.Γ.Ε. ή 

ποικιλιακό.
Η επιχείρηση καταθέτει αίτηση−υπέυθυνη δήλωση για 

μεταβολή της πιστοποίησης οίνων, σύμφωνα με το Υπό−
δειγμα XI, στη αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία περιγράφει 
τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την μεταβολή 
της πιστοποίησης του οίνου αυτού. Στην αίτηση ανα−
φέρονται:

• Η κατηγορία (Π.Γ.Ε., ποικιλιακός οίνος) στην οποία 
επιθυμεί να εντάξει την εν λόγω παρτίδα οίνου, 

• Η ονομασία της Π.Γ.Ε. ή των ποικιλιών στην περί−
πτωση των ποικιλιακών οίνων.

2. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αξιολογεί την αίτηση όσον αφο−
ρά τα στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα όπως δηλώσεις 
παραγωγής, εσοδείας ή/και τα στοιχεία του αμπελουρ−
γικού μητρώου τα οποία έχει στη διάθεσή της, 

3. Η αρμόδια αρχή ελέγχου (Δ.Α.Ο.Κ.) αποφασίζει για 
την ανακατάταξη του οίνου εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών, κοινοποιώντας την απόφαση της αυτή στην 
αιτούσα επιχείρηση και στη Δ/νση Μεταποίησης.

4. Με την απόφαση της αυτή η αρμόδια αρχή ανακα−
λεί το πιστοποιητικό το οποίο είχε αρχικά εκδοθεί και 
χορηγεί νέο πιστοποιητικό. Η επιχείρηση επιστρέφει 
στην αρμόδια αρχή το αρχικό πιστοποιητικό και στην 
περίπτωση που γίνεται ανακατάταξη οίνου Π.Ο.Π. σε 
Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακό επιστρέφονται και οι ταινίες ελέγχου 
οι οποίες έχουν χορηγηθεί. 

5. Στην περίπτωση που η επιχείρηση ζητήσει την ανα−
κατάταξη πιστοποιημένης ποσότητας οίνου σε μια νέα 
γεωγραφική ένδειξη ή ποικιλιακό οίνο για την οποία 
δεν έχει λάβει, κατά την τρέχουσα περίοδο, σχετική 
πιστοποίηση, καταβάλει για την μεταβολή αυτή το τέλος 
που αντιστοιχεί με βάση το άρθρο 15 της παρούσας. 

6. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την μεταβολή 
αυτή στο ύψος του ανταποδοτικού τέλους πιστοποίησης 
υπέρ της επιχείρησης, δεν επιστρέφεται στην αιτούσα 
επιχείρηση. 

7. Η ανακατάταξη ενός πιστοποιημένου οίνου Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Ε. ή Ποικιλιακού και η κυκλοφορία του ως οίνος 
χωρίς γεωγραφική ένδειξη και χωρίς οποιαδήποτε 
αναφορά της ποικιλίας/έτους εσοδείας στην ετικέτα 
γίνεται με απόφαση της επιχείρησης που τον κατέχει η 
οποία οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή ελέγχου 
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πριν την διάθεση του στο εμπόριο, προσκομίζοντας και 
δείγματα των ετικετών με τις οποίες θα κυκλοφορήσει 
στο εμπόριο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 19
Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις

1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τον αρμόδιο για τα 
αμπελοοινικά προϊόντα υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ. ή από 
κλιμάκιο ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται με απόφα−
ση του Προϊσταμένου του Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε έπειτα από 
σχετική έγγραφη υπόδειξη της Δ/νσης Μεταποίησης. 

Τα κλιμάκια αυτά έχουν όλες τις αρμοδιότητες ελέγ−
χου της παρούσας και μπορούν να προβαίνουν σε δέ−
σμευση των αμπελοοινικών προϊόντων σύμφωνα με το 
άρθρο 20 της παρούσας.

Το κλιμάκιο αυτό αποτελείται από: 
− δύο υπάλληλους της Δ.Α.Ο.Κ εκ των οποίων ο πρώ−

τος θα είναι ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά προϊόντα 
και ο δεύτερος θα είναι ο αναπληρωτής του ή αρμόδιος 
ποιοτικός ελεγκτής και 

− έναν υπάλληλο του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.
Κατά προτίμηση και εφόσον είναι διαθέσιμα τα μέλη 

αυτά θα πρέπει να είναι οινολόγοι. 
Οι ελεγκτές εφοδιάζονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές 

αρχές με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία 
οφείλουν να επιδεικνύουν προ του ελέγχου στους ελεγ−
χόμενους. 

2. Οι έλεγχοι συνίστανται σε διοικητικούς και όπου 
απαιτείται σε επιτόπιους. 

Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι συστηματικοί και περι−
λαμβάνουν διασταυρωτικούς ελέγχους των στοιχείων 
των υποχρεωτικών δηλώσεων του αμπελοοινικού τομέα 
ή κατά περίπτωση των παραστατικών από τα οποία 
αποδεικνύεται η ποσότητα, η προέλευση (κωδικοί αμπε−
λοτεμαχίων) και η ποικιλία σταφυλιών της ά ύλης με 
τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου. Οι διασταυ−
ρωτικοί αυτοί έλεγχοι γίνονται για κάθε οινοποιητική 
επιχείρηση σε ποσοστό τουλάχιστον 5% ή για επιχείρη−
ση η οποία συνεργάζεται με λιγότερο από εκατό αμπε−
λουργούς το δείγμα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο πέντε 
αμπελουργούς. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί 
σε πρωθύστερο χρόνο παραβάσεις ή παρατυπίες το 
ποσοστό των διασταυρωτικών ελέγχων διπλασιάζεται. 
Οι διοικητικοί έλεγχοι προηγούνται χρονικά των εγκρί−
σεων ένταξης των επιχειρήσεων στο «Μητρώο» και των 
χορηγήσεων των πιστοποιητικών. 

Στην περίπτωση που η αίτηση για πιστοποίηση προη−
γηθεί χρονικά των υποβολών των δηλώσεων συγκομιδής 
τότε οι διασταυρωτικοί διοικητικοί έλεγχοι γίνονται με 
βάση τα στοιχεία των αναλυτικών δηλώσεων παραγω−
γής ή των παραστατικών του ανωτέρω εδαφίου και του 
αμπελουργικού μητρώου. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε τυχαίους, δειγ−
ματοληπτικούς και συστηματικούς. Οι τυχαίοι διενερ−
γούνται μέσω δείγματος κατάλληλου ποσοστού επιχει−
ρήσεων βάση ανάλυσης κινδύνου. Οι δειγματοληπτικοί 
διενεργούνται εξασφαλίζοντας μέσω του αριθμού, του 
είδους και της συχνότητας των ελέγχων, ότι αυτοί 
είναι αντιπροσωπευτικοί για το σύνολο της περιοχής 
αρμοδιότητας τους και αντιστοιχούν στην ποσότητα 
των αμπελοοινικών προϊόντων που διατίθενται στην 
αγορά ή κατέχονται με σκοπό την εμπορία τους. Οι 

συστηματικοί έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον μια 
φορά κατ’ έτος για κάθε επιχείρηση. Οι τυχαίοι έλεγχοι 
μπορούν να συνδυαστούν με τη δειγματοληψία. Οι επι−
τόπιοι έλεγχοι διενεργούνται απροειδοποίητα. Ωστόσο, 
υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός του ελέγ−
χου είναι δυνατόν να δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση η 
οποία περιορίζεται στην απολύτως ελάχιστη αναγκαία 
και δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

3. Το πρόγραμμα των επιτόπιων ελέγχων για κάθε 
περιφερειακή ενότητα καταρτίζεται από το αρμόδιο 
Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ., 
είναι ετήσιο και κοινοποιείται στην Δ/νση Μεταποίησης 
το αργότερο στα τέλη του μήνα που προηγείται της 
περιόδου έναρξης του προγράμματος. Το πρόγραμμα 
αυτό δύναται να αναθεωρείται, όταν αυτό κρίνεται απα−
ραίτητο και να εντάσσονται σε αυτό έκτακτοι έλεγχοι 
κατ’ εντολή της Δ/νσης Μεταποίησης ή αυτεπάγγελτα 
από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

4. Στην περίπτωση των Π.Γ.Ε πραγματοποιείται δειγ−
ματοληψία και αναλυτική εξέταση των πιστοποιημένων 
οίνων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του αριθμού 
των αιτήσεων πιστοποίησης και τουλάχιστον 20% σε 
σύνολο ποσοτήτων οίνων Π.Γ.Ε. της οικείας Περιφερει−
ακής Ενότητας (Νομός), με βάση τις δηλώσεις παραγω−
γής της προηγούμενης περιόδου. Με την εξέταση αυτή 
επιβεβαιώνεται ότι το εξεταζόμενο προϊόν διαθέτει τα 
χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία που περιγρά−
φονται στις προδιαγραφές της εν λόγω Γεωγραφικής 
Ένδειξης. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 σημεία α και γ. 

5. Οι έλεγχοι διενεργούνται:
α) Σε επιχειρήσεις που έχουν τύχει έγκρισης, ο έλεγ−

χος γίνεται βάσει σχεδίου επιθεώρησης που έχει καταρ−
τισθεί, από το αρμόδιο Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε σε συνεργασία 
με τις αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., είναι γνωστό στις επιχειρήσεις 
πριν την έναρξη του προγράμματος επιτόπιων ελέγχων 
και αφορά στην συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του 
προϊόντος. Ειδικότερα, ο έλεγχος της συμμόρφωσης 
αφορά:

−  στους χώρους των επιχειρήσεων, εξετάζοντας αν 
οι επιχειρήσεις είναι πραγματικά σε θέση να τηρούν 
τους όρους που προβλέπονται στις προδιαγραφές του 
προϊόντος,

− στην ορθή χρήση της επισήμανσης, παρουσίασης και 
διαφήμισης των αμπελοοινικών προϊόντων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας και

− στην ιχνηλασιμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγής από τον αμπελώνα μέχρι την εμφιάλωση 
των προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και των ποικιλιακών οίνων,

− στο ισοζύγιο μεταξύ των εισερχομένων και εξερχο−
μένων προϊόντων με βάση και τις πραγματικές ποσότη−
τες οίνων όλων των κατηγοριών οι οποίες βρίσκονται 
στην κατοχή της επιχείρησης. 

β) Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τύχει έγκρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, οι εν λόγω 
έλεγχοι αφορούν ιδίως στην ορθή χρήση της επισήμαν−
σης, παρουσίασης και διαφήμισης των αμπελοοινικών 
προϊόντων τους. 

γ) Στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης των 
εν λόγω προϊόντων, δηλαδή σε κάθε είδους κατάστημα, 
χώρο πώλησης ή/και διάθεσης αμπελοοινικών προϊό−
ντων με ενδείξεις Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακούς οίνους, 
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προκειμένου να προστατευτούν οι καταχωρισμένες ονο−
μασίες, οι ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο, να ελεγχθεί 
η ορθή επισήμανση των προϊόντων και ιδιαίτερα η ανα−
γραφή της /των ποικιλίας/ων και του έτους συγκομιδής 
ή και να ληφθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα προς 
οργανοληπτική ή αναλυτική εξέταση. 

δ) Σε πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό που περιέ−
χεται σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων. 

6. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου, δύνανται ιδίως να προ−
βαίνουν σε:

− Δειγματοληψίες ή/και να ζητούν κατόπιν σχετικής 
συννενόησης την εκτέλεση εργαστηριακών ή/και ορ−
γανοληπτικών αναλύσεων των εν λόγω αμπελοοινικών 
προϊόντων, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στα άρ−
θρα 13 και 14 της παρούσας, για τον προσδιορισμό των 
ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές των προϊόντων και την επαλήθευ−
ση της χορηγούμενης πιστοποίησης.

− Αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου το οποίο μπορεί 
να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συμπεράσματα. 

Η αποστολή και η εξέταση των δειγμάτων των αμπε−
λοοινικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία 
που περιγράφεται στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας. 

7. Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές 
συντάσσουν έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγ−
μα ΧΙΙ. Η εν λόγω έκθεση συνυπογράφεται από τον 
ελεγχόμενο, ο οποίος δύναται να καταγράψει τις τυχόν 
επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσε−
ων των ελεγκτών. 

8. Για την διευκόλυνση του ελέγχου των επιχειρήσεων 
που παράγουν οίνους Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και για τους οί−
νους που δεν προορίζονται να πιστοποιηθούν ως Π.Ο.Π. 
ή Π.Γ.Ε. ορίζεται ως ανώτατη απόδοση σταφυλιών ανά 
στρέμμα για τις μεν λευκές και τις ερυθρωπές ποικιλίες 
τα 3000 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση την ποικιλία Ροδίτης 
στην περιοχή του Νομού Αχαϊας όπου ορίζεται στα 4000 
χιλιόγραμμα και για τις δε ερυθρές τα 2500 χιλιόγραμ−
μα. Στην περίπτωση που κρίνεται από την οινοποιητική 
επιχείρηση ότι οι ανωτέρω αποδόσεις μπορεί και να 
ξεπερασθούν, με ευθύνη του αμπελουργού ή/και της 
οινοποιητικής επιχείρησης ειδοποιείται η αρμόδια αρχή 
ελέγχου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ 
του τρυγητού, η οποία προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο 
στο εν λόγω αμπελοτεμάχιο και εκτίμηση της παρα−
γωγής του. Η εκτίμηση αυτή καταγράφεται και αποτε−
λεί στοιχείο των διοικητικών ελέγχων των αρμόδιων 
αρχών. Στην περίπτωση που δεν προηγηθεί η ανωτέ−
ρω διαδικασία η Δ.Α.Ο.Κ. οφείλει να πραγματοποιήσει, 
επιτοπίως, 100% διασταυρωτικό−διοικητικό έλεγχο των 
δηλώσεων, των βιβλίων και όλων των απαιτούμενων 
κατά την κρίση της στοιχείων της επιχείρησης για την 
υφιστάμενη αμπελουργική περίοδο. Επιπλέον η επιχεί−
ρηση περιλαμβάνεται στο δείγμα επιτοπίων ελέγχων 
των αρμόδιων αρχών και για τις επόμενες τρεις (3) 
αμπελοοινικές περιόδους. 

Τα στοιχεία από τους επιτόπιους ελέγχους αποστέλ−
λονται στην Δ/νση Μεταποίησης με σκοπό την επικαι−
ροποίηση των ορίων αυτών. 

9. Οι αρμόδιες αρχές (Δ.Α.Ο.Κ.) με βάση τα αποτε−
λέσματα των ελέγχων δημιουργούν βάση δεδομένων 
και αποστέλλουν στην Διεύθυνση Μεταποίησης, ανά 
τρίμηνο σχετική συγκεντρωτική κατάσταση.

Άρθρο 20
Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης 

αμπελοοινικών προϊόντων

1. Οι αρμόδιοι ελεγκτές, επιβάλουν το μέτρο του πε−
ριορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης αμπελοοινικών 
προϊόντων (δέσμευση) με βάση την αιτιολογημένη έκ−
θεση ελέγχου στις περιπτώσεις γ), δ), ε), στ), ζ), ι), ια) 
και ιβ) της παραγράφου 3, στις περιπτώσεις α), β), γ), 
δ), ε) της παραγράφου 4, του άρθρου 21 της παρούσας 
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρμόδιες 
αρχές κρίνουν ότι υπάρχει αναγκαιότητα για δέσμευση, 
συντάσσοντας πρακτικό δέσμευσης, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα XIV.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η αρμόδια 
αρχή επιπλέον της δέσμευσης των αμπελοοινικών προ−
ϊόντων προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα XIII, απαιτώντας διορθωτικές 
ενέργειες σε εύλογο χρονικό διάστημα και εφαρμόζει 
τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 κατά περίπτωση. 

3. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης που εκθέτει μη νο−
μότυπα αμπελοοινικά προϊόντα υποχρεούται στην απο−
μάκρυνση αυτών από τον χώρο έκθεσης τους προς 
πώληση στον τελικό καταναλωτή μέχρι συμμόρφωσης 
των προϊόντων προς τα προβλεπόμενα της παρούσας 
απόφασης. Επίσης ο υπεύθυνος της επιχείρησης ο 
οποίος έχει διαθέσει μη νομότυπα προϊόντα σε άλλες 
επιχειρήσεις υποχρεούται να ενημερώσει αυτές για την 
απομάκρυνση τους από την διακίνηση μέχρι την συμ−
μόρφωση των προϊόντων αυτών με τις απαιτήσεις της 
παρούσας. Στην περίπτωση που οινοποιημένα παρα−
νόμως προϊόντα έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ως 
Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε ή ποικιλιακοί οίνοι και δεν υπάρχει δυνα−
τότητα συμμόρφωσης τους με την Ενωσιακή νομοθεσία 
και την παρούσα, αυτά αποσύρονται οριστικά ή αλλάζει 
η σκοπούμενη χρήση τους. 

4. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή μετά από επα−
νέλεγχο διαπιστώσει μη συμμόρφωση στις συστάσεις 
της επιβάλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 21 πα−
ράγραφοι 3 και 4 θεωρώντας την επιχείρηση υπότροπη.

5. To πρακτικό δέσμευσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
XIV, εκδίδεται από τον αρμόδιο ελεγκτή της Δ.Α.Ο.Κ και 
επιδίδεται στον υπεύθυνο της επιχείρησης ή εκπρόσωπό 
του. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής τoυ πρακτικού 
δέσμευσης ή απουσίας τους, αυτό θυροκολλείται στην 
κύρια είσοδο της εγκατάστασης ή των γραφείων της 
έδρας της επιχείρησης ή των γραφείων του αντιπρο−
σώπου της με σημείωση της άρνησης παραλαβής ή της 
απουσίας τους. 

6. Στο πρακτικό δέσμευσης γίνεται αναφορά για το 
δικαίωμα της επιχείρησης να καταθέσει αίτηση θερα−
πείας προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ εντός επτά (7) εργά−
σιμων ημερών. 

7. Επί της αίτησης θεραπείας η Δ.Α.Ο.Κ εκδίδει αι−
τιολογημένη απόφαση εντός προθεσμίας επτά (7) 
εργασίμων ημερών την οποία κοινοποιεί άμεσα στην 
επιχείρηση. Η απόφαση της Δ.Α.Ο.Κ είναι οριστική και 
εκτελεστή. Αν δεν υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας, το πρακτικό δέσμευσης του 
ελεγκτή θεωρείται οριστικό και εκτελεστό.

8. Μετά την συμμόρφωση της επιχείρησης με τις προ−
βλεπόμενες απαιτήσεις της νομοθεσίας η αποδέσμευ−
ση των δεσμευμένων αμπελοοινικών προϊόντων γίνεται 
κατόπιν έγγραφης αίτησης προς την Δ.Α.Ο.Κ. και την 
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διενέργεια αυτοψίας από τον αρμόδιο ελεγκτή για την 
διαπίστωση εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών 
και την σύνταξη προς τούτο πρακτικού αποδέσμευσης, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα XV.

Άρθρο 21
Μέτρα συμμόρφωσης και Διοικητικές Κυρώσεις 

1. Η µη τήρηση των όσων προβλέπονται στην παρού−
σα απόφαση και στους κοινοτικούς κανονισμούς (ΕΚ) 
1234/2007 του Συμβουλίου και 607/2009 της Επιτρο−
πής θεωρούνται ως διοικητικές παραβάσεις οι οποίες 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως πταίσματα, σοβαρές 
παραβάσεις ή πολύ σοβαρές παραβάσεις. Επιβάλλονται 
δε οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, με τη διαδικασία 
του άρθρου 22 της παρούσας, ανεξαρτήτως άλλων ποι−
νικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από 
άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, ως ακολούθως:

2. Θεωρούνται ως πταίσματα οι εξής παραβάσεις: 
α) Η αιτιολογημένη απουσία των βιβλίων, εγγράφων, 

δικαιολογητικών και στοιχείων στην έδρα της επιχείρη−
σης κατά την διενέργεια αιφνιδιαστικού ελέγχου. 

β) Λανθασμένες μεταφορές στοιχείων στα βιβλία, στις 
δηλώσεις και στα συνοδευτικά έγγραφα, όταν η διαφο−
ρά ανάμεσα στην καταγεγραμμένη ποσότητα και την 
πραγματική δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) 
της τελευταίας για οίνους Π.Ο.Π. και δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) για οίνους Π.Γ.Ε. και ποικιλιακούς. 

γ) Η μη καταχώρηση στοιχείων στα βιβλία, όταν δεν 
έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός µηνός 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα έπρεπε να είχε 
πραγματοποιηθεί. 

δ) Η μη ορθή αναγραφή κάποιας από τις υποχρεω−
τικές/προαιρετικές ενδείξεις στην επισήμανση και πα−
ρουσίαση των προϊόντων. 

ε) Η αθέτηση του άρθρου 12 για την κοινοποίηση των 
ετικετών στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. 

στ) Η µη κοινοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στα 
στοιχεία τα οποία είναι καταχωρισμένα στο μητρώο 
εγκεκριμένων επιχειρήσεων όταν δεν έχει παρέλθει διά−
στημα μεγαλύτερο του ενός µηνός από την ηµεροµηνία 
που πρέπει να γίνει αυτή η κοινοποίηση. 

Στην περίπτωση των παραπάνω παρατυπιών απευ−
θύνεται έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση εντός κα−
θορισμένου, από την αρμόδια αρχή ελέγχου, χρονικού 
διαστήματος. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης στην 
ως άνω έγγραφη σύσταση, η οποία διαπιστώνεται με 
αυτοψία, επιβάλλεται πρόστιμο 500 €−3000 €.

3. Θεωρούνται σοβαρές οι εξής παραβάσεις: 
α) Η μη αιτιολογημένη απουσία των βιβλίων ή και στοι−

χείων στην έδρα της επιχείρησης κατά την διενέργεια 
ελέγχου κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης. 

β) Λανθασμένες μεταφορές στοιχείων στα βιβλία, στις 
δηλώσεις και στα συνοδευτικά έγγραφα, όταν η διαφο−
ρά ανάμεσα στην καταγεγραμμένη ποσότητα και την 
πραγματική υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 
τελευταίας για οίνους Π.Ο.Π. και δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) για οίνους Π.Γ.Ε. και ποικιλιακούς. 

γ) Η μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των οί−
νων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών όσον αφορά πρακτικές 
παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, 
διακίνησης και εμφιάλωσης. 

δ) Η διάθεση οίνων στο εμπόριο χωρίς αριθμημένες 
ταινίες ελέγχου ή/και κωδικούς αριθμούς, κατά περί−
πτωση. 

ε) Η διενέργεια εργασιών παραγωγής, εμφιάλωσης ή 
επισήμανσης οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών σε εγκα−
ταστάσεις που δεν είναι καταχωρισμένες στο «μητρώο». 

στ) Η παραγωγή και εμπορία οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. από 
σταφύλια, γλεύκος ή/και οίνο που προέρχονται από 
αμπελοτεμάχια τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην 
καθορισμένη ζώνη παραγωγής των οίνων αυτών ή από 
ποικιλίες αμπέλου οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται 
στις προδιαγραφές των οίνων αυτών. 

ζ) Η χρήση, για την παραγωγή οίνου Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., 
σταφυλιών, γλεύκους ή οίνου που προέρχονται από 
αμπελοτεμάχια στα οποία οι αποδόσεις ήταν ανώτερες 
από τις καθορισμένες στις προδιαγραφές των προϊό−
ντων αυτών. 

η) Η μη καταχώρηση στοιχείων στα βιβλία, όταν έχει 
παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός µηνός από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία θα έπρεπε να είχε 
πραγματοποιηθεί. 

θ) Η δήλωση ψευδών στοιχείων στις αιτήσεις για την 
ένταξη στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων ή η πα−
ροχή ψευδών πληροφοριών στις αιτήσεις για την ετήσια 
πιστοποίηση των οίνων ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών.

ι) Η παράλειψη του υπεύθυνου εμφιαλωτή στην επι−
σήμανση ή η χρήση φιαλών ή συσκευασιών που δεν 
συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
από τις ισχύουσες διατάξεις. 

ια) Η χρήση κατά την επισήμανση, την παρουσίαση 
ή τη διαφήμιση των προϊόντων ονομασιών, ενδείξεων, 
χαρακτηρισμών, εκφράσεων ή σημάτων που δεν αντι−
στοιχούν στο εν λόγω προϊόν ή οδηγούν σε σύγχυση, 
εκτός από τα όσα προβλέπονται στο σηµείο δ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος. Ιδιαίτερα η χρήση, όταν 
δεν υπάρχει το σχετικό δικαίωμα, των παραδοσιακών 
ενδείξεων, των ενδείξεων για την αμπελουργική εκμε−
τάλλευση, την παλαίωση ή τις μεθόδους παραγωγής ή 
των ενδείξεων που αποδίδονται αποκλειστικά σε οίνους 
Π.Ο.Π. που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. 

ιβ) Η παρασκευή ή παραγωγή των προϊόντων που 
ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση µέσω µη εγκε−
κριμένων οινολογικών πρακτικών/περιορισμών, μεθόδων 
παραγωγής ή διαδικασιών, εφόσον δεν αποτελούν κίν−
δυνο για την υγεία του καταναλωτή. 

ιγ) Η διακίνηση/εμπορία δεσμευμένων από την ελε−
γκτική αρχή ποσοτήτων οίνων. 

ιδ) Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή η άρνηση παρο−
χής πληροφοριών ή των δικαιολογητικών εγγράφων 
καθώς και η υποβολή ψευδών εγγράφων ή πληροφοριών 
κατά τον επιτόπιο ή διοικητικό έλεγχο κατά περίπτωση. 

Στις ανωτέρω παραβάσεις πλέον της έγγραφης σύ−
στασης για συμμόρφωση εντός καθορισμένου, από την 
αρμόδια αρχή, χρονικού διαστήματος η οποία περιλαμ−
βάνει τουλάχιστον άμεση αντικατάσταση της επισήμαν−
σης των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε η παρά−
βαση και ανάκληση του διαφημιστικού υλικού από την 
αγορά, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη, υπό την 
επίβλεψη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλονται σωρευτικά 
οι κάτωθι κυρώσεις:

i) Ανάκληση πιστοποίησης για τις ποσότητες οίνων 
για τις οποίες δεν τεκμηριώνεται η προέλευση τους και 
η τήρηση των προδιαγραφών τους

ii) Πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, 
μέχρι 15.000€. Ωστόσο δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις 
περιπτώσεις ι) και ια) της παρούσας παραγράφου όταν 
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η επιχείρηση προβεί στις διορθωτικές ενέργειες τις 
οποίες έχει υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία. 

Στην περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων, 
επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 30.000 €, ενώ σε περίπτω−
ση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών, τα 
παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται. 

4. Συνιστούν πολύ σοβαρές παραβάσεις:
α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευ−

όμενης ονομασίας ή γεωγραφικής ένδειξης:
i) από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν την προ−

διαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας/
ένδειξης, ή

ii) στο βαθμό που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται τη 
φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής 
ένδειξης

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και 
αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία/έν−
δειξη είναι μεταφρασμένη ή συνοδεύεται από εκφράσεις 
όπως "στυλ", "τύπος", "μέθοδος", "όπως παράγεται στ.", 
"απομίμηση", "γεύση", "είδος" ή άλλες ανάλογες

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική 
με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις 
βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσω−
τερική συσκευασία, το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα 
που αφορούν τον σχετικό οίνο και τη συσκευασία του 
προϊόντος στα εμπορευματοκιβώτια που ενδέχεται να 
δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά 
την καταγωγή του

δ) κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον 
καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική καταγωγή 
του προϊόντος.

ε) η ύπαρξη σε εγκεκριμένη οινοποιητική εγκατά−
σταση σταφυλιών, γλεύκους ή οίνου καταχωρημένων 
στα βιβλία ως προϊόντα που είναι ή προορίζονται για 
παραγωγή οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών, χωρίς τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν την 
προέλευσή τους ή χωρίς αντιστοιχία αυτών µε τις υπάρ−
χουσες ποσότητες. Επιπλέον η ύπαρξη οποιασδήποτε 
ποσότητας σταφυλιών, γλεύκους ή οίνου χωρίς τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά ανεξάρτητα αν προορίζεται για 
παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών οίνων. 

στ) η µη εξουσιοδοτημένη κατοχή, διαπραγμάτευση ή 
χρήση των εγγράφων, πιστοποιητικών, ταινιών ελέγχου 
και άλλων στοιχείων της ταυτότητας των οίνων Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών οίνων, εφόσον αυτό δεν συνιστά 
ποινικό παράπτωμα ή αδίκημα. 

ζ) η άρνηση ή παρεμπόδιση του έργου των εντεταλ−
μένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθη−
κόντων τους. 

Στις ανωτέρω παραβάσεις πλέον της έγγραφης σύ−
στασης για συμμόρφωση εντός καθορισμένου, από την 
αρμόδια αρχή, χρονικού διαστήματος η οποία περιλαμ−
βάνει τουλάχιστον άμεση αντικατάσταση της επισήμαν−
σης των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε η παρά−
βαση και ανάκληση του διαφημιστικού υλικού από την 
αγορά, με έξοδα και ευθύνη του παραβάτη, υπό την 
επίβλεψη της αρμόδιας αρχής επιβάλλονται σωρευτικά 
οι κάτωθι κυρώσεις:

i) Πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, 
μέχρι 30.000 €. 

Στην περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων, 
επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 50.000 € ενώ σε περίπτω−

ση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών, τα 
παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται.

ii) Προσωρινή διαγραφή από το μητρώο εγκεκριμέ−
νων επιχειρήσεων για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. 
ή ποικιλιακών οίνων για χρονικό διάστημα το οποίο 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή που επιβάλλει τις 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 και το οποίο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις δύο αμπελοοινικές περιόδους. 

5. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και 
κλιμακώνονται σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσμα−
τικότητας, αποτρεπτικότητας και αναλογικότητας, συ−
νεκτιμώντας ιδίως τη σοβαρότητα, το υπότροπο και τη 
διάρκεια της παράβασης. Για τον καθορισμό του ύψους 
του διοικητικού προστίμου του παρόντος άρθρου λαμ−
βάνεται ιδιαίτερα υπόψη, το είδος και το μέγεθος της 
επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθη−
κε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, ο όγκος των 
διατιθέμενων στην αγορά αμπελοοινικών προϊόντων, οι 
ιδιαιτερότητες των ευρημάτων, οι επιπτώσεις της πα−
ράβασης όσον αφορά στην φήμη των προϊόντων Π.Ο.Π. 
και Π.Γ.Ε. της χώρας μας, στις αγορές του εξωτερικού ή 
στον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων καθώς και οι 
τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η έγκαιρη ενημέρωση 
των αρμοδίων αρχών από την επιχείρηση.

6. Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες ενέργειες προς 
συμμόρφωση δεν νοούνται ως διοικητικές κυρώσεις.

7. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 της πα−
ρούσας. Αντίγραφο της κατάθεσης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος αποστέλλεται στο αρμόδιο Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. 
Στην περίπτωση που δεν καταβληθούν τα πρόστιμα 
εντός ενός μηνός από την γνωστοποίηση τους βεβαιώ−
νονται ως δημόσια έσοδα στις ΔΟΥ και εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δη−
μοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) μετά την σύνταξη χρηματικού 
καταλόγου από την Οικονομική Δ/νση του Υπ.Α.Α.Τ. 
Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των 
αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας 
αποπληρωμής διενεργείται από το Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. το 
οποίο ενημερώνει σχετικά την Οικονομική Υπηρεσία 
του Υπ.Α.Α.Τ.

8. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν Μητρώο Κυρώσεων με 
σκοπό την παρακολούθηση των διοικητικών κυρώσεων 
που επιβάλλονται από αυτές. 

Άρθρο 22
Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων 

1. Οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
21 της παρούσας επιβάλλονται με τη διαδικασία που 
περιγράφεται παρακάτω.

2. Κάθε παράβαση βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παρά−
βασης το οποίο συντάσσεται από το ελεγκτικό όργανο 
που την διαπίστωσε, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΧVΙ 
και καταχωρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά στο 
τηρούμενο βιβλίο παραβάσεων της Υπηρεσίας Ελέγχου. 

3. Για την επιβολή των κυρώσεων σε πρώτο βαθμό 
ορίζεται Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και 
Παραβάσεων, με απόφαση της Δ/νσης Μεταποίησης 
Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου η οποία λειτουργεί 
σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α΄45) και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. ως Πρόεδρο, 
με τον αναπληρωτή του,
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β) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. στη περιοχή 
αρμοδιότητας της οποίας τελέσθηκε η παράβαση, με 
τον αναπληρωτή του και 

γ) τον Προϊστάμενο του Ποιοτικού Ελέγχου του 
Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. με τον αναπληρωτή του.

Στην ανωτέρω επιτροπή παρίσταται ως εισηγητής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, το ελεγκτικό όργανο το οποίο 
διαπίστωσε την παράβαση. Χρέη Γραμματέα στην ανω−
τέρω επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Π.Κ Π.Φ. και Π.Ε, 
ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Περιφερει−
ακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Π.Ε. 

4. Κατά την παραπομπή σε εξέταση για απόφαση σε 
πρώτο βαθμό, υποβάλλονται στην εν λόγω επιτροπή 
από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. όλα τα σχετικά στοιχεία βάσει 
των οποίων εκτιμάται η φύση, το μέγεθος, η σοβαρότη−
τα και η διάρκεια των εν λόγω παρατυπιών ή παραβά−
σεων καθώς και το θέμα της υποτροπής. Τα στοιχεία 
αυτά διαβιβάζονται στην εν λόγω επιτροπή εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια αυτοψίας για 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης της επιχείρησης.

5. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποι−
ούνται σε αυτή τα εν λόγω στοιχεία ύστερα από πρό−
σκληση του Προέδρου της. 

6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλείται, από 
τον Πρόεδρο της, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, 
ο οποίος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με 
πληρεξούσιό του προκειμένου να εκθέσει την άποψη 
του για τα γεγονότα . 

7. Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται άμεσα 
από την οικεία Δ.Α.Ο.Κ. στον ενδιαφερόμενο επιχειρη−
ματία με αποδεικτικό παραλαβής και κοινοποιείται στη 
Δ/νση Μεταποίησης. 

8. Κατά της απόφασης σε πρώτο βαθμό μπορεί να 
ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ένσταση 
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
που του κοινοποιήθηκε η απόφαση. Η ένσταση κατατί−
θεται στη Δ/νση Μεταποίησης διαμέσου της αρμόδιας 
Δ.Α.Ο.Κ. συνοδευόμενη από τα στοιχεία της παραγρά−
φου 4 του παρόντος άρθρου και παραπέμπεται για 
εξέταση σε δεύτερο βαθμό. 

9. Η απόφαση λαμβάνεται σε δεύτερο βαθμό, από Τρι−
μελή Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων, 
η οποία αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Μεταποίησης ως Πρό−
εδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) υπάλληλο της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου 
και Νομικών Υποθέσεων του Υπ.Α.Α.Τ., με τον αναπλη−
ρωτή του και 

γ) τον προϊστάμενο του Τμήματος Οίνου και Αλκοο−
λούχων Ποτών της Δ/νσης Μεταποίησης με τον ανα−
πληρωτή του.

Στην ανωτέρω επιτροπή παρίσταται ως εισηγητής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, το ελεγκτικό όργανο το διαπί−
στωσε την παράβαση. Χρέη Γραμματέα στην ανωτέρω 
επιτροπή εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Μεταποίησης 
ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της εν λόγω 
Δ/νσης.

Η προαναφερθείσα Επιτροπή συγκροτείται και ορίζε−
ται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Α.Α.Τ 
και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α΄45).

10. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποι−
ούνται σε αυτή τα εν λόγω στοιχεία ύστερα από πρό−
σκληση του Προέδρου της. 

11. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλείται, από 
τον Πρόεδρο της, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, 
ο οποίος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με 
πληρεξούσιό του προκειμένου να εκθέσει την άποψη 
του για τα γεγονότα 

12. Η ανωτέρω απόφαση, σε δεύτερο βαθμό, κοινο−
ποιείται άμεσα από την Δ/νση Μεταποίησης στον εν−
διαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό παραλαβής 
καθώς και στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεσή της. Η 
απόφαση αυτή είναι οριστική και εκτελεστή. 

Άρθρο 23
Γενικές Διατάξεις 

1. Οι Δ.Α.Ο.Κ. υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την 
30η Οκτωβρίου κάθε έτους να υποβάλλουν στη Δ/νση 
Μεταποίησης έκθεση όσον αφορά στα αποτελέσμα−
τα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει για την 
προηγούμενη αμπελοοινική περίοδο και ενδεχομένως 
τις προτάσεις τους για την περαιτέρω βελτίωση του 
συστήματος ελέγχου καθώς και στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με την παραγωγή και εμπορία των αμπελοοι−
νικών προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. 

2. Οι οίνοι Π.Γ.Ε που φέρουν γεωγραφική ένδειξη μι−
κρότερης της Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) μπορούν 
να οινοποιούνται εκτός της οριοθετημένης περιοχής και 
σε περιοχή που ανήκει εντός της ίδιας Περιφερειακής 
ενότητας ή σε γειτονική Περιφερειακή Ενότητα (όμορο 
Νομό), όταν αυτό προβλέπεται στις προδιαγραφές τους.

3. Οι οίνοι Π.Γ.Ε που φέρουν γεωγραφική ένδειξη σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) μπορούν να 
οινοποιούνται εκτός της οριοθετημένης περιοχής και σε 
περιοχή που ανήκει σε γειτονική Περιφερειακή Ενότητα 
(όμορο Νομό), όταν αυτό προβλέπεται στις προδιαγρα−
φές τους.

4. Οι οίνοι Π.Γ.Ε που φέρουν γεωγραφική ένδειξη αμπε−
λουργικής περιοχής που εκτείνεται σε περισσότερες 
Περιφερειακές Ενότητες μπορούν να οινοποιούνται 
εκτός της οριοθετημένης περιοχής και σε περιοχές που 
ανήκουν εντός των Περιφερειακών αυτών ενοτήτων (Νο−
μών), όταν αυτό προβλέπεται στις προδιαγραφές τους.

5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα 
απόφαση έχουν εφαρμογή οι γενικές και ειδικές δια−
τάξεις που αναφέρονται στο Κανονισμό (ΕΚ) 1234/2007 
του Συμβουλίου και στον Κανονισμό (ΕΚ) 607/2009 της 
Επιτροπής και στη σχετική εθνική νομοθεσία. 

6.  Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα στην παρούσα 
απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

7.  Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την έβδο−
μη ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κα−
ταργούνται:

• η με αριθμ. 398549/21−9−2001 (Β΄ 1277) απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας και

• η με αριθ. 335757/7665/23−10−1979 (Β΄ 1069) απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας

Κάθε αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις των 
αποφάσεων αυτών νοείται ως αναφορά στην παρούσα 
απόφαση.     
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ





46644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02033242712130056*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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