
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της αριθμ. 3122.1/3759/24101/24-5-
2004 κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας 
«PHOENIX ENERGY NAVIGATION S.A.» με έδρα 
στον Παναμά.

2 Ανάκληση της αριθμ. 1241.1915/19/22166/
3-10-1996 κοινής υπουργικής απόφασης περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εται-
ρείας «STARLADY MARINE LIMITED» με έδρα στην 
Κύπρο.

3 Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2212.2-1/3759/78371/2018 (1)
  Ανάκληση της αριθμ. 3122.1/3759/24101/24-5-

2004 κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκα-

τάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας 

«PHOENIX ENERGY NAVIGATION S.A.» με έδρα 

στον Παναμά.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν.  27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/

22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν.  2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν.  3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/

4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013).

η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005). 

θ. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016). 

ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012). 

ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...».

ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29-8-2018) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη».

ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιδ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιε. Της αριθμ. 3122.1/3759/24101/24-5-2004 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 64/τ. ΑΠΣ/09-06-2004).

2. Την από 11 Σεπτεμβρίου 2018 αίτηση της εταιρείας 
«PHOENIX ENERGY NAVIAGTION S.A.», με την οποία ζήτη-
σε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου 
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθμ. 3122.1/3759/24101/
24-5-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 64/
τ. ΑΠΣ/09-06-2004) σχετικά με την εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 
και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4976

59689



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59690 Τεύχος Β’ 4976/08.11.2018

ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας «PHOENIX ENERGY 
NAVIGATION S.A.» με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2212.2-1/1915/78370/2018 (2)
Ανάκληση της αριθμ. 1241.1915/19/22166/3-10-

1996 κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκα-

τάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας 

«STARLADY MARINE LIMITED» με έδρα στην Κύ-

προ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-

1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν.  2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν.  3752/2009 (ΦΕΚ40/Α΄/

4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν.  4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005). 

θ. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016). 

ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012). 

ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...».

ιβ. Του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29-8-2018) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη».

ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιδ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας.

ιε. Της αριθμ. 1241.1915/19/22166/3-10-1996 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 208/τ. ΑΠΣ/10-10-1996) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3122.1/1915/55/22166/
20-3-2009 όμοια (ΦΕΚ 611/Β΄/2-4-2009).

2. Την από 02 Οκτωβρίου 2018 αίτηση της εταιρείας 
«STARLADY MARINE LIMITED», με την οποία ζήτησε την 
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της 
στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθμ. 1241.1915/19/22166/
3-10-1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 208/
τ. ΑΠΣ/10-10-1996), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
3122.1/1915/55/22166/20-3-2009 όμοια (ΦΕΚ 611/Β΄/
2-4-2009), σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, 
ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, 
γραφείου της εταιρείας «STARLADY MARINE LIMITED» 
με έδρα στην ΚΥΠΡΟ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2018 

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3915/144646 (3)
Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προ-
τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 
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«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4337/2015 «Μέ-
τρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

δ)Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160)

2. Τους Κανονισμούς όπως ισχύουν:
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου» (ΕΕ L 347).

β)Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 της Επιτροπής 
της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προ-
στατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστα-
τευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές εν-
δείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων 
προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (ΕΚ L193).

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 251/2014 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φε-
βρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελο-
οινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 του Συμβουλίου (EE L 84).

3. Την αριθμ. 263/76526/30-5-2018 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με 
την περιπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των πιστώσεων του 
ΚΑΕ 0891 του Φ. 110 του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ), Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενου από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία για το 
οικονομικό έτος 2018 και κάθε επόμενου έτους του 
ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ανέρχεται σε 22.000 ευρώ και κα-
λύπτεται από τα έσοδα του παραβόλου που καταβάλουν 
οι επιχειρήσεις με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση 
ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ), τα οποία εισπράττονται υπέρ του 
ΤΓΚ (ΚΑΕ 82261).

5. Την αριθμ. 1819/4569/15.01.2018 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης για την προκαλούμενη δαπάνη 
οικονομικού έτους 2018 ύψους 22.000 €, η οποία κατα-

χωρήθηκε με α/α 31 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ ΩΒΩ74653ΠΓ-ΥΒ5).

6. Την αριθμ. 2429/119958/7-9-2018 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου». (Β΄ 3901), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται: α) Οι ειδικοί 
όροι εμφιάλωσης:

αα) των οίνων του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος VII του 
Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347) εκτός των νεαρών 
οίνων και

ββ) των αρωματισμένων οίνων του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 
251/2014 (ΕΕ L 084).

β) Οι προδιαγραφές των ταινιών ελέγχου για τους οί-
νους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης εφε-
ξής ΠΟΠ (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη - ΟΠΕ και 
Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας – ΟΠΑΠ) 
του β.δ. 423/1970, Α΄ 136), καθώς και η διαδικασία χο-
ρήγησης αυτών στους δικαιούχους.

Άρθρο 2
Χώροι εμφιαλωτηρίων οίνων, εξοπλισμός αυτών 
και υλικά εμφιάλωσης

1. Οι χώροι των εμφιαλωτηρίων οίνων διακρίνονται σε:
α) κύριους, όπου πραγματοποιείται η εμφιάλωση των 

οίνων και αν χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες, το πλύ-
σιμο αυτών,

β) βοηθητικούς, στους οποίους περιλαμβάνονται οι 
αποθήκες των υλικών συσκευασίας, όπως περιέκτες, 
χαρτοκιβώτια, φελλοί/πώματα και καψύλλια κ.ά και

γ) οποιονδήποτε άλλο χώρο αναγκαίο για την εμφι-
άλωση.

2. Οι χώροι της παρ. 1 πρέπει να πληρούν όλες τις απαι-
τήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την 
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

3. Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να διαθέτουν του-
λάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

α) Μηχάνημα πλήρωσης περιεκτών
β) Μηχάνημα πωματισμού περιεκτών
γ) Μηχάνημα τοποθέτησης ετικετών (ετικετέζα) 
δ) Αντλίες
ε) Φίλτρα διήθησης οίνων
στ) Δεξαμενές αποθήκευσης οίνων
ζ) Πλυντήριο φιαλών στην περίπτωση που χρησιμο-

ποιούνται γυάλινες φιάλες.
4. Ο εξοπλισμός της παρ. 3 καθώς και κάθε υλικό που 

έρχεται σε επαφή με τους οίνους, πρέπει να είναι κατα-
σκευασμένα από υλικά ασφαλή για τρόφιμα και να υπό-
κεινται σε τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και συντή-
ρησης, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία.

5. Απαγορεύεται η χρήση καψυλλίων ή φύλλων από 
μόλυβδο για την κάλυψη του πώματος των φιαλών των 
οίνων.

6. Ειδικά, για την εμφιάλωση του αφρώδους οίνου, του 
αφρώδους οίνου ποιότητας και του αφρώδους οίνου 
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ποιότητας αρωματικού τύπου χρησιμοποιούνται γυά-
λινες φιάλες τύπου «αφρωδών οίνων» με σύστημα πω-
ματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
607/2009 (ΕΕ L 193).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις εμφιαλωτηρίων οίνων

Τα εμφιαλωτήρια οίνων υποχρεούνται:
α) Να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 

και 30 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 (ΕΕ L 58). Ειδικά, για τους 
οίνους ΠΟΠ και τους οίνους με Προστατευόμενη Γεω-
γραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) καθώς και για τους ποικιλιακούς 
οίνους της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 5833/155045/
12- 12-2013 (Β΄3324) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στα βιβλία καταγράφεται και ο αριθμός πιστοποίησης 
αυτών, ενώ επιπλέον μόνο για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ 
απαιτείται και η καταγραφή του αριθμού των ταινιών ή 
των ειδικών κωδικών αριθμών, αντίστοιχα, που χρησι-
μοποιήθηκαν για τους εν λόγω οίνους.

Τα ανωτέρω βιβλία θεωρούνται σε κάθε έλεγχο που 
γίνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κατά τόπο αρμόδιας Περιφε-
ρειακής Ενότητας της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 8.

β) Να πραγματοποιούν τη μεταφορά των χύμα οίνων 
προς την επιχείρηση, όταν αυτή δραστηριοποιείται απο-
κλειστικά στην εμφιάλωση, καθώς και να διακινούν τους εμ-
φιαλωμένους οίνους στην αγορά, βάσει συνοδευτικών εγ-
γράφων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.

γ) Να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων του αμπελο-
οινικού τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 
2018/273.

δ) Αν πρόκειται για εμφιαλωτήρια οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και 
ποικιλιακών, πρέπει επιπλέον να είναι καταχωρισμένα 
στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 7, 8 και 9 της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 
(Β’ 3324) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4
Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων

1. Όταν οι όγκοι των προσυσκευασιών, στους οποίους 
τοποθετούνται οι οίνοι, εμπίπτουν στα διαστήματα πο-
σοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του άρθρου 
10 της αριθμ. Φ2- 1750/7-8-2008 (Β΄ 1657) κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά 
μόνο εάν είναι προσυσκευασμένοι στις ονομαστικές πο-
σότητες που αναγράφονται στον εν λόγω πίνακα, εκφρα-
σμένες σε μονάδες όγκου.

Προσυσκευασίες οίνων, των οποίων το ονομαστικό πε-
ριεχόμενο βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, 
δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές 
ποσότητες του περιεχομένου τους.

2. Για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ εφαρμόζονται, κατά 
περίπτωση, επιπλέον τα παρακάτω:

α) Η εμφιάλωση των οίνων ΠΟΠ πραγματοποιείται 
μόνο σε γυάλινες φιάλες και με πώμα αποκλειστικά από 
φελλό.

β) Οι οίνοι ΠΟΠ που διακινούνται εμφιαλωμένοι 
φέρουν ταινία ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
β.δ. 423/1970 και το άρθρο 5 της παρούσας. Οι ταινίες 
ελέγχου διανέμονται στους ενδιαφερόμενους οινοποι-
ούς ή/και εμφιαλωτές εφόσον έχουν καταβάλει το αντί-
τιμο των αιτούμενων ταινιών, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
προς κάλυψη της δαπάνης έκδοσής τους για οίνους που 
έχουν παραχθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή του προ-
ϊόντος και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει. Η χρησιμοποίηση ανάλογων ται-
νιών για άλλη κατηγορία οίνων, έστω και διαφορετικού 
χρώματος, δεν επιτρέπεται.

γ) Οι οίνοι ΠΓΕ που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην 
κατανάλωση φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της 
ετικέτας, με ευθύνη του εμφιαλωτή, ειδικό κωδικό αριθ-
μό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 10 και της παρ. 6 του άρθρου 13 της αριθμ. 
5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύουν.

Άρθρο 5
Προδιαγραφές ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ

1. Οι ταινίες ελέγχου, οι οποίες επικολλώνται επί των 
φιαλών των οίνων ΠΟΠ πρέπει να έχουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:

α) Να είναι διαστάσεων μήκους 0,16 μέτρων και πλά-
τους 0,015 μέτρων και εκτυπωμένες επί ειδικού χαρτιού 
χρωμοϊλουστρασιόν βάρους 80 γραμ./τετρ. μέτρο. Το 
χαρτί να έχει υδατογράφημα ορατό μόνο στο υπεριώδες 
φως, το σχέδιο του οποίου επιλέγεται από τη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Η πίσω επιφάνεια των ταινιών να είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζεται η καλή επικάλυψη αυτής με κόλλα και η 
πλήρης επικόλλησή της στη λεία επιφάνεια του στομίου 
της φιάλης.

γ) Η διεύθυνση των ινών (νερών) των ταινιών να είναι 
παράλληλη προς τη μεγάλη διάσταση αυτών, ώστε οι 
ταινίες διαβρεχόμενες με κόλλα να επικολλώνται ομαλά.

δ) Οι τομές των τεσσάρων πλευρών της ταινίας να 
ισαπέχουν από τις εξωτερικές πλευρές του σχεδίου του 
ασφαλιστικού δαπέδου.

ε) Να φέρουν στην επιφάνειά τους και περιμετρικά 
ασφαλιστικά κοσμήματα και στα δύο άκρα τους αντι-
γραφή της παράστασης «του πλου του Διονύσου», το 
οποίο αποτελεί αντίγραφο έργου του αγγειοπλάστη και 
αγγειογράφου Εξηκία. Η ανωτέρω παράσταση να περι-
κλείεται σε κύκλο.

Στην άνω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα 
δεξιά στην ίδια γραμμή, να αναγράφονται με κεφαλαία 
γράμματα, ύψους 0,001 μέτρων, τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Στην κάτω πλευρά αυτών και από αριστερά προς 
τα δεξιά στην ίδια γραμμή να αναγράφονται με κεφα-
λαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρων, τα ακόλουθα: 
ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ν.δ. 243/1969.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59693Τεύχος Β’ 4976/08.11.2018

Οι ενδείξεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ανω-
τέρω παράστασης, να είναι σκούρου κυανού χρώματος 
για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης 
Ελεγχόμενη - ΟΠΕ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται 
ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοι-
κτού κυανού, και σκούρου ερυθρού χρώματος για τους 
οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας 
Ποιότητας - ΟΠΑΠ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται 
ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοι-
κτού ερυθρού.

Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης 
Ελεγχόμενη - ΟΠΕ) για τους οποίους χρησιμοποιούνται 
ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοι-
κτού κυανού, τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονο-
μασίες προέλευσης είναι: ΣΑΜΟΣ=ΣΜ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ 
ΠΑΤΡΩΝ=ΜΠ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΤ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ 
ΛΗΜΝΟΥ=ΜΛ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΡ, ΜΟΣΧΑ-
ΤΟΣ ΡΟΔΟΥ=ΜΔ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΚ, 
ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΦ.

Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης 
Ανωτέρας Ποιότητας - ΟΠΑΠ), για τους οποίους χρη-
σιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) 
χρώματος ανοικτού ερυθρού τα γράμματα που αντιστοι-
χούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΡΑΨΑΝΗ=ΡΨ, 
ΖΙΤΣΑ=ΖΤ, ΑΝΥΝΤΑΙΟ=ΑΜ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ=ΜΝ, ΝΑΟΥ-
ΣΑ=ΝΣ, ΡΟΔΟΣ=ΡΔ, ΠΑΤΡΑ=ΠΤ, ΠΕΖΑ=ΠΖ, ΝΕΜΕΑ=ΝΜ, 
ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΡΚ, ΑΡΧΑΝΕΣ=ΑΡ, ΓΟΥΜΕ-
ΝΙΣΣΑ=ΓΣ, ΠΑΡΟΣ=ΠΡ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ=ΑΓ, ΛΗΜΝΟΣ=ΛM, 
ΣΗΤΕΙΑ=ΣΤ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ=ΣΝ, ΔΑΦΝΕΣ=ΔΦ, ΠΛΑΓΙΕΣ 
ΜΕΛΙΤΩΝΑ=ΠΜ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ=ΜΚ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
MALVASIA=ΜΜ, ΧΑΝΔΑΚΑΣ CANDIA=ΧΝ.

Παράδειγμα των ανωτέρω αποτελεί η εξής αναγραφή: 
AM/18/0000001.

Επιπλέον, στα δυο άκρα των ταινιών και κάθετα προς 
τη μεγάλη διάστασή τους, αναγράφονται τα γράμματα 
της ονομασίας προέλευσης και οι δυο τελευταίοι αριθ-
μοί του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών με μέγεθος 
γραμμάτων και αριθμών 0,004 μέτρα και χρώμα μαύρο, 
όπως για παράδειγμα: AM/18.

στ) Η αρίθμηση των ταινιών να αρχίζει με τον αριθμό 
0000001.

ζ) Στον κενό χώρο, στο κέντρο των ταινιών να ανα-
γράφονται με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου 
και ύψους 0,004 μέτρων τα ακόλουθα: Τα γράμματα του 
ελληνικού αλφαβήτου που αντιστοιχούν στην ονομασία 
προέλευσης, διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών 
και ο αύξων αριθμός της ταινίας.

2. Η ταινία ελέγχου τοποθετείται ιππαστί επί του πώ-
ματος και του λαιμού της φιάλης, κατά τρόπο σταθερό, 
ώστε με την εκπωμάτιση της φιάλης να προκαλείται η 
καταστροφή της.

Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις εκτύπωσης των ταινιών 
ελέγχου οίνων ΠΟΠ

1. Το έργο της «Εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων 
με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» ανατίθεται 
σε ανάδοχο, κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού 

από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και 
Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποί-
ησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

2. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μόνιμη επιτρο-
πή διενέργειας - παραλαβής προμηθειών και ανάθεσης 
εργασιών της ως άνω Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων ελέγχει ποσοτικά και ποιοτικά τα 
χαρακτηριστικά των ταινιών, σύμφωνα με τις προδια-
γραφές τους και παραλαμβάνει τις ταινίες.

Το υλικό προεκτύπωσης (μακέτες και μήτρα) των ταινι-
ών που κατασκευάστηκαν από τον ανάδοχο καθώς και η 
εργασία αυτή σε ηλεκτρονική μορφή, παραδίδονται, με 
ευθύνη του ανάδοχου στην ανωτέρω επιτροπή. Η παρά-
δοση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 
ότι διέγραψε τα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιή-
θηκαν για την εργασία της εκτύπωσης.

Το ανωτέρω υλικό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 
Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

3. Οι συνολικές δαπάνες για την κατ’ έτος εκτύπωση 
των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ, στις οποίες περιλαμ-
βάνονται και οι δαπάνες φιλοτέχνησης των μακετών και 
κατασκευής της μήτρας των μη μεταβαλλόμενων στοι-
χείων των ταινιών, βαρύνουν τις πιστώσεις του Ταμείου 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φ. 110 - Κ.Α.Ε. 0891.

4. Οι δικαιούχοι των ταινιών ελέγχου υποβάλλουν κάθε 
έτος, στις αρμόδιες ΔΑΟΚ αίτηση, στην οποία αναφέρε-
ται ο αριθμός των ταινιών που πρόκειται να χρησιμο-
ποιήσουν κατά το προσεχές έτος, ανά ονομασία προέ-
λευσης. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ ενημερώνουν μέχρι την 20η 
Σεπτεμβρίου έκαστου έτους τη Διεύθυνση Αξιοποίησης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ανάγκες τους σε ταινίες.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης των ταινιών ελέγχου 
οίνων ΠΟΠ

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων μεριμνά ώστε να παραλάβουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ 
τις ταινίες ελέγχου, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τη 
διαχείρισή τους, ως υπεύθυνος στις ΔΑΟΚ, ορίζεται γε-
ωπόνος αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα.

2. Οι επιχειρήσεις, πριν τη διάθεση στην αγορά των 
εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ, υποβάλουν στην αρμόδια 
ΔΑΟΚ αίτηση για χορήγηση ταινιών ελέγχου, σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα Ι του άρθρου 10, ενημερώνοντας για 
τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών που απαιτούνται 
για την εμφιάλωση των οίνων. Η αίτηση, η οποία υπο-
βάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία, συνοδεύεται από το 
αποδεικτικό καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην 
αξία των προς παράδοση ταινιών. Η καταβολή του πο-
σού αυτού γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής 
του ηλεκτρονικού παράβολου, σύμφωνα με την αριθμ. 
ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Β΄ 1675) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τις ταινίες με βάση την 
ποσότητα οίνου ΠΟΠ που έχει πιστοποιηθεί καθώς και 
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τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών στις οποίες η επι-
χείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον οίνο, σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα ΙΙ του άρθρου 10. Η αποστολή των ται-
νιών ελέγχου από την ΔΑΟΚ προς τους αιτούντες είναι 
δυνατή, εφόσον πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος της 
αίτησης και του αποδεικτικού καταβολής του ποσού. 
Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες μεταφοράς των ται-
νιών βαρύνουν τον αιτούντα.

4. Για τη χορήγηση των ταινιών δύναται να λαμβάνο-
νται υπόψη φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης 
(απώλεια ταινιών) που δεν υπερβαίνουν το 2%.

Μπορεί να γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων 
ταινιών μετά από αίτηση της επιχείρησης προς την αρ-
μόδια για χορήγηση των ταινιών ΔΑΟΚ. Στην αίτηση 
αναγράφονται ο αριθμός των κατεστραμμένων ταινι-
ών, ο αύξων αριθμός αυτών, ο αιτούμενος αριθμός προς 
αντικατάσταση αυτών καθώς και τα αιτιολογικά στοιχεία 
καταστροφής.

Ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος 
ελεγκτής αποφασίζει αιτιολογημένα για τον προς αντι-
κατάσταση αριθμό ταινιών με τη σύνταξη σχετικού πρα-
κτικού. Αντίγραφο του εν λόγω πρακτικού κοινοποιείται 
στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Τα έσοδα από τη διάθεση των ταινιών στους δικαι-
ούχους περιέρχονται στον αριθμ. 24/26670 λογαριασμό 
του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Άρθρο 8
Έλεγχοι - Κυρώσεις

1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής της πα-
ρούσας απόφασης είναι οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Χώρας, οι οποίες παρακολουθούν τη 
λειτουργία των εμφιαλωτηρίων οίνων με τη διενέργεια 
αυτεπάγγελτων, ή κατόπιν καταγγελίας, δειγματολη-
πτικών, διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, με ή χωρίς 
προειδοποίηση. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται σχετική 
έκθεση ελέγχου.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά 
μέτρα και οι κυρώσεις του Μέρους Α΄ του ν. 4235/2014 
(Α΄ 32), σύμφωνα με τη διαδικασία και τα όργανα που 
προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις.

3. Σε κάθε περίπτωση επιβολής διοικητικού μέτρου ή 
κύρωσης, η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΑΟΚ ενημερώνει 
άμεσα τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Σε περίπτωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της 
αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου, η αρμόδια 
για τον έλεγχο ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα και τον ΕΦΕΤ.

Άρθρο 9
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Για τους οίνους ΠΟΠ που έχουν εμφιαλωθεί μέχρι 
31 Ιουλίου 2017 και μέχρι 30 Απριλίου 2018 μπορεί να 
χρησιμοποιούνται ταινίες ελέγχου που φέρουν, μεταξύ 
των λοιπών προβλεπόμενων στοιχείων, τα δύο τελευταία 
ψηφία του έτους 2016 και 2017, αντίστοιχα.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργούνται, όπως ισχύουν:

α) η αριθμ. 5042/116548/26-10.2015 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα-
θορισμός των ειδικών όρων εμφιαλώσεως των οίνων» 
(Β΄ 2323) και

β) η αριθμ. 6141/148160/30-12-2015 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί 
ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης» (Β΄ 2904). Όπου στην κείμενη νομοθεσία 
γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατά-
ξεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 10
Υποδείγματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Υποδείγματα 
Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
και έχουν ως εξής:
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                                                                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
(Στοιχεία Αιτούντος)…………………….. 
……………………………………………. 
 
 
 
 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ……………… ταινίες ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης (ΠΟΠ) ……......………………... για εμφιάλωση οίνων με τα παρακάτω στοιχεία: 

- Κατηγορία οίνου: Λευκός Ξηρός, Ερυθρός Ξηρός κλπ. …………………................................................. 

- Όνομα οινοπαραγωγού: ………………………………………………………………………………..……….. 

- Τόπος παραγωγής: ……………………………………………………………………………………..…..…. 

- Όνομα εμφιαλωτή: ………………..………………………………………………………………..….…..…... 

- Τόπος εμφιάλωσης: ………………….……………………………………………………………..……..…... 

- Ποσότητα οίνου: ……………………….……… (λίτρα) 

- Ονομαστικός όγκος φιαλών: …………………………………………………………………………….….… 

- Αριθμός φιαλών: ……………………………………………………………………………………………….. 

- Χρόνος παλαίωσης: από …..……….……. έως …….….…….…, σύμφωνα με το βιβλίο αποθήκης, 

εφόσον έχει πραγματοποιηθεί παλαίωση και υπάρχει πρόθεση να αναγραφεί στην ετικέτα η φράση: 

«ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΓΙΑ X ΜΗΝΕΣ». 

- Αριθμός πιστοποιητικού: …………………………………………………………………………………..…… 

- Αριθμός συνοδευτικού εγγράφου: ……………………………………………………………………………. 

 

Συνημμένα: 

α) Αντίγραφο κατάθεσης για την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου …………….……€ 

β) Δύο (2) αντίτυπα ετικετών. 

 
 
                                                                                                                        Ο/Η αιτών/ούσα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Προς:  
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε ………………… 
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Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049760811180008*

 
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ 
 
 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε  ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θέμα: «Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ» 
 

Απαντώντας στη σχετική αίτηση σας και αφού ελέγξαμε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία, 

σας χορηγούμε τις παρακάτω ταινίες ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως 

(ΠΟΠ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εμφιάλωση μέσα στο έτος 201.. όπως 

φαίνεται αναλυτικά : 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………..1 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………….…..……… 

- …………………………………………………………………………………………………..…….……… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Οι ταινίες αυτές εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν μέσα στο έτος 201.., πρέπει να καταστραφούν σε 

συνεννόηση με την υπηρεσία μας. 

 

 

                                                 Ο Διευθυντής Αγροτικής 
                                                  Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 (Για παράδειγμα, συμπληρώνεται ως εξής:   5.000 τεμάχια ΝΕΜΕΑ (ΝΜ) με αύξοντα αριθμό 3840001 – 
3846000/2018) 

Προς:  
(Στοιχεία Αιτούντος) 
…………………………………………. 
 
Κοιν/ση:  
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Δ/νση Αξιοποίησης και  
Τεχνολογίας Τροφίμων  
Τμήμα Αμπέλου Οίνου  
και Αλκοολούχων Ποτών 
Μενάνδρου 22,  
Τ.Κ 10552,  Αθήνα   
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