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ΘΕΜΑ: Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των
νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους
σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που
βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την
αμπελοοινική περίοδο 2010-2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη
θέσπιση Κοινής Οργάνωσης των γεωργικών Αγορών και ειδικών διατάξεων
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ»), και
συγκεκριμένα το Παράρτημα ΧVα.
2. Τη με αριθ. 331058/25-9-2008 (2001/Β) ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον
καθορισμό

λεπτομερειών

εφαρμογής

του

ειδικού

μέτρου

στήριξης

«Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου
γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού
τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων».
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης της χώρας μας όπως αυτό ισχύει.
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4. Τις

εισηγήσεις

των

Δ/νσεων

Αγροτικής

Ανάπτυξης/Γεωργίας

των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σχετικές με την ανάγκη αύξησης του
φυσικού αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων κατά την
αμπελοοινική περίοδο 2010-2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επιτρέπουμε την αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου για την
αμπελοοινική περίοδο 2010-2011, των κάτωθι αμπελοοινικών προϊόντων που
προέρχονται αποκλειστικά από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως έχουν
ταξινομηθεί με την αριθ. 247771/4.3.2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική
ζύμωση και του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της
ζύμωσης, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου
(διορθωμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών.
β) Του γλεύκους σταφυλιών, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή
ανακαθαρισμένου (διορθωμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή
με μερική συμπύκνωση συμπεριλαμβανομένης και της αντίστροφης
όσμωσης.
γ) Του οίνου, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.
2. Η εφαρμογή μιας από τις ανωτέρω επεξεργασίες αποκλείει την εφαρμογή
όλων των υπολοίπων, εφόσον ο οίνος ή το γλεύκος των σταφυλιών
εμπλουτίζεται με συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών ή ανακαθαρισμένο
γλεύκος σταφυλιών.
3. Η αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών,
του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική
ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του
οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2010-11 δεν τυγχάνει οικονομικής
ενίσχυσης σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, όμως, ως οινολογική
πρακτική, ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
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αντίστοιχες διατάξεις της με αριθ. 331058/25-9-2008 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις
ανωτέρω οινολογικές πρακτικές και δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση
το 1,5% vol.
4. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται σε αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για
την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).
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