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ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων
ονομασιών οίνων»
Σκοπός
Με την παρούσα εγκύκλιο και ενόψει έκδοσης Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, καθορίζεται η διαδικασία για την Προστασία των υφιστάμενων
ονομασιών οίνων, στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
«για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» και αριθ. 607/2009 της
Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση
ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

Προστασία υφιστάμενων ενδείξεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118ιθ του Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/07,
οι υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων, προστατεύονται αυτομάτως
και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο των Προστατευόμενων Ονομασιών
Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ)
οίνων.
Η χώρα μας έχει υποχρέωση να διαβιβάσει στην Επιτροπή το αργότερο
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011:

• τους τεχνικούς φακέλους που προβλέπονται στο άρθρο 118γ παραγ. 1
του Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/07 και
• τις εθνικές αποφάσεις έγκρισης,
προκειμένου να διατηρηθεί η προστασία τους, διαφορετικά η προστασία
χάνεται και η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για την
διαγραφή των ονομασιών αυτών από το ηλεκτρονικό μητρώο.

Αίτηση Προστασίας
1. Σύμφωνα με το άρθρο 118ε του Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/07, αίτηση
προστασίας (συνημμένο Υπόδειγμα Ι) μιας Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης(ΠΟΠ) ή μιας Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης(ΠΓΕ)
μπορούν να υποβάλουν :
- μια ομάδα παραγωγών ή
- ένας μεμονωμένος παραγωγός εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο άρθρο 2 του Καν (ΕΚ) αριθ. 607/09
και μόνο για τους οίνους που παράγουν.
2. Η αίτηση προστασίας συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο που περιλαμβάνει:
α) την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί,
β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος,
γ) ένα ενιαίο έγγραφο (συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ) με σύνοψη της
προδιαγραφής του προϊόντος και
δ) την προδιαγραφή του προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
• Την ονομασία που πρέπει να προστατευτεί.
• Περιγραφή του (των) οίνου(-ων) και συγκεκριμένα:
- για οίνους με ονομασία προέλευσης(ΠΟΠ), τα βασικά αναλυτικά και
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους,
- για οίνους με γεωγραφική ένδειξη(ΠΓΕ), τα βασικά αναλυτικά
χαρακτηριστικά τους καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.
• Ενδεχομένως, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή του (των) οίνου(-ων), καθώς και τους σχετικούς
περιορισμούς για την παραγωγή του (των) οίνου(-ων).
• Την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής ζώνης.
• Την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο.
• Την ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες
προέρχεται(-ονται) ο (οι) οίνος(-οι).

• Τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται
στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) ή, κατά περίπτωση,
στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i).
• Τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές
διατάξεις ή, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη μέλη, από οργάνωση που
διαχειρίζεται την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, λαμβανομένου υπόψη του
γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, χωρίς
διακρίσεις και σύμφωνες προς το κοινοτικό δίκαιο.
• Το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν
την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και
τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.
3. Οι αιτήσεις Προστασίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της
Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων
Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε
δύο (2) αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011,
προκειμένου να εξεταστούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν από την
αρμόδια
αρχή
στην
Επιτροπή,
με
καταληκτική
ημερομηνία
η
την 31 Δεκεμβρίου 2011.
Αρμόδια Αρχή
Η Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής
Παραγωγής, Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της
διαδικασίας υποβολής-εξέτασης και διαβίβασης στην Επιτροπή των τεχνικών
φακέλων προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων των οίνων, έναντι των εθνικών και κοινοτικών οργάνων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτ. Ανάπτυξης ή Δ/νσεις Γεωργίας - Έδρες τους

2.

Περιφερειακές Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης - Έδρες τους

3.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης
- Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής
- Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων

4.

Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου – Έδρες τους

5.

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

6.

Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ

7.

ΚΕΟΣΟΕ, Λ. Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ

8.

Ένωση Οινοποιών Ελλάδος
Αβέρωφ 14, 172 35 ΔΑΦΝΗ

9.

Σύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδος
Αλκιβιάδου 24, 104 39 ΑΘΗΝΑ
Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Μακεδονίας Α.Ε. (ΕΝΟΑΒΕ)
Γιαννιτσών 90, 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10.
11.

Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.)
1Ο χλμ Σπάτων – Πικερμίου, 190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ

12.

Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος
2ο χλμ. Αταλάντης-Λιβανάτων, 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

13.

Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π.)
Συγγρού 1, Φλιάσιο Μέλαθρον, 205 00 ΝΕΜΕΑ

14.

ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ

15.

ΓΕΣΑΣΕ

16.

ΣΥΔΑΣΕ Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ

17.

Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών
(ΣΕΑΟΠ) Ηπίτου 21 και Απόλλωνος, 105 57 ΑΘΗΝΑ

Αρκαδίας 26, 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) …………………………………………..
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]

Αριθμός σελίδων (περιλαμβανόμενης της παρούσας σελίδας) …………………..
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση ……………………………………….
Αριθμός πρωτοκόλλου ………………………………………………………………..
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]

Αιτών
Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου ……………………………………………..
Πλήρης διεύθυνση …………………………………………………………………….
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα)

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

Υπηκοότητα ……………………………………………………………………………
Τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ……………………….
Ενδιάμεσος φορέας
— Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*)
— Αρχή τρίτης χώρας (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]

Όνομα (ονόματα) του ενδιάμεσου φορέα (φορέων) ……………………………….
Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις)……………………………………………………..
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ………………………..
Ονομασία προς καταχώριση ………………………………………………………
— Ονομασία προέλευσης (*)
— Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]

Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα …………….
Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων …………………………………………
[σε χωριστό φύλλο]

Προδιαγραφές προϊόντος
Αριθμός σελίδων ………………………………………………………………………
Όνομα υπογράφοντος (υπογραφόντων) ……………………………………………
Υπογραφή (υπογραφές) ………………………………………………………………

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ημερομηνία παραλαβής (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) …………………………………………
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]

Αριθμός σελίδων (περιλαμβανόμενης της παρούσας σελίδας) …………………
Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση ……………………………………..
Αριθμός πρωτοκόλλου ………………………………………………………………
[συμπληρώνεται από την Επιτροπή]

Αιτών
Όνομα νομικού ή φυσικού προσώπου ……………………………………………..
Πλήρης διεύθυνση ……………………………………………………………………
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα)

Νομικό καθεστώς ……………………………………………………………………..
(μόνο στην περίπτωση νομικών προσώπων)

Υπηκοότητα …………………………………………………………………………...
Ενδιάμεσος φορέας
— Κράτος μέλος (κράτη μέλη) (*)
— Αρχή τρίτης χώρας (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]

Όνομα (ονόματα) του ενδιάμεσου φορέα (φορέων) ………………………………
Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) ……………………………………………………
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κωδικός και πόλη, χώρα).
Όνομα προς καταχώριση …………………………………………………………
— Ονομασία προέλευσης (*)
— Γεωγραφική ένδειξη (*)
[(*) διαγράφεται ότι δεν ισχύει]

Περιγραφή του οίνου(οίνων) (1) …………………………………………………….
Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1
στοιχείο α) (2), οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη
γεωγραφική ένδειξη ………………………………………………………………..
Ειδικές οινολογικές πρακτικές (3) ……………………………………………….
Οριοθετημένη περιοχή …………………………………………………………….
Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο ………………………………………
Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου …………………………..
Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή (4) …………………………………………
Άλλες προϋποθέσεις (3) …………………………………………………………..
Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος
(1)Συμπεριλαμβανόμενης αναφοράς στα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 33
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008.
(2)Άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008.
(3)Προαιρετικό
(4)Περιγράφεται η ιδιαιτερότητα του προϊόντος και της γεωγραφικής περιοχής και ο αιτιώδης
σύνδεσμος μεταξύ των δύο.

