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Απιθμόρ 536 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΜΠΔΛΟΟΗΝΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2004 ΔΩ 2014 
_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 (2) (α) θαη (β) ηνπ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκνπ θαη ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη ησλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ 

Πξντφλησλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο Νφκνπ ηνπ 2014 
 Γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν- 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 179, 
14.7.1999,  
ζ.1. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1493/1999 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 1999, γηα ηελ θνηλή 
νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο», φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ: 
L 299, 19.11.2007,  
ζει. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε 
θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά 
πξντφληα («εληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»), φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη», 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ: 
L 193, 24.7.2009,  
ζει. 60. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 607/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηνπιίνπ 2009 γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 479/08 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ 
αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο 
ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ 
ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα», φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 

  
 

61(Η) ηνπ 2004  
226 (Η)ηνπ 2004 

53(Η) ηνπ 2007 
27(Η) ηνπ 2014. 
25(Η) ηνπ 2014. 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρεη ην άξζξν 26 (2) (α) θαη (β) ησλ πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 
2004 έσο 2014 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 
Λεηηνπξγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο Νφκνπ ηνπ 2014, 
εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα πνπ ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Οίλνη κε Γεσγξαθηθή 

Έλδεημε θαη Γηαδηθαζία Αλαγλψξηζεο Πεξηνρψλ Παξαγσγήο Οίλνπ «κε γεσγξαθηθή έλδεημε») 
Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 2. 2. ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά: 
  
 «ακπειννηληθφ πξντφλ» ζεκαίλεη θάζε πξντφλ πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 118α (1) ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007· 
  
 «δηνηθεηηθή πεξηνρή» ζεκαίλεη επαξρία ηεο Γεκνθξαηίαο· 
  
 «ηνπηθφο νίλνο» ζεκαίλεη ηελ παξαδνζηαθή έλδεημε πνπ κπνξεί λα θέξεη νίλνο κε γεσγξαθηθή 

έλδεημε. 
  
Πξνυπνζέζεηο   
ραξαθηεξηζκνχ 
νίλνπ σο «νίλνπ κε 
γεσγξαθηθή 
έλδεημε». 

3. 3. Σν Σκήκα Γεσξγίαο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη σο «νίλν κε γεσγξαθηθή έλδεημε», ην 
ακπειννηληθφ πξντφλ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 118β, ζεκείν (β) ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 θαζψο επίζεο θαη ηηο αθφινπζεο πξφλνηεο: 

 (α) παξάγεηαη εμ νινθιήξνπ  απφ  νηλνπνηήζηµεο πνηθηιίεο αµπειηνχ: 
  
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η):  
26.4.2005   
3.8.2012. 

(i) ηαμηλνκεκέλεο θαηά δηνηθεηηθή πεξηνρή, ζαλ ζπληζηψκελεο ή επηηξεπφκελεο, 
ζχκθσλα κε ην πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Γεληθέο Γηαηάμεηο Σαμηλφκεζεο Πνηθηιηψλ 
Ακπειηνχ) Γηάηαγκα ηνπ 2014, φπσο απηφ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 
ή 

(ii) πξνεξρφκελεο απφ πεξηνρή, πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ζχµθσλα 
µε ηε Γηάηαμε 5 σο πεξηνρή παξαγσγήο «νίλνπ κε γεσγξαθηθή έλδεημε» 

 
 θαη ησλ νπνίσλ θέξεη ην φλνκα·  

 
 
 
 
Παξάξηεκα Η. 

(β) παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη: 
(i)  είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ακπεινπξγηθφ κεηξψν, 
(ii)  είλαη ειηθίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ 4 εηψλ, 
(iii)  έρνπλ κέγηζηε απφδνζε αλά δεθάξην φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα I· 

 (γ) ηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο «νίλνο» πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην θπζηθφ θαη΄ φγθν 
αιθννιηθφ ηίηιν 11.0% vol. γηα εξπζξνχο θαη 10.0% vol. γηα ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο 
νίλνπο· 
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 (δ) ε νηλνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ίδηα ή ζε άκεζα γεηηληάδνπζα δηνηθεηηθή πεξηνρή. 
  
Γηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο 
δηθαηψκαηνο 
αλαγξαθήο 
γεσγξαθηθήο 
έλδεημεο. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

4.-(1) Κάζε πξφζσπν πνπ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά «νίλν κε γεσγξαθηθή έλδεημε» 
πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο ζην 
Σκήκα Γεσξγίαο ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα 
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ έληππν. 

  (2) Ο αηηεηήο θαηαβάιιεη σο ηέινο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ηνπ: 

  
         (α) ην πνζφ ησλ €170, ζε πεξίπησζε άιιε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ή 

 (β)  ην πνζφ ησλ €50, ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο 
αλαγξαθήο ηεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο ζε νίλν γηα δεχηεξε θνξά ή θαη πεξηζζφηεξεο 
θνξέο, λννπκέλνπ φηη ν νίλνο απηφο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο έγθξηζεο. 

  
 (3) Σν Σκήκα Γεσξγίαο αθνχ εμεηάζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ ππνβάιινληαη, δχλαηαη λα δεηήζεη 

εγγξάθσο επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηνλ αηηεηή, ηα νπνία ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε ηεο 
απφθαζεο ηνπ. 

  
 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

 (4) ε πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Γεσξγίαο, κεηά απφ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ελψπηνλ 
ηνπ, ζεσξεί φηη ν νίλνο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε πιεξνί ηα ζηνηρεία ηεο Γηάηαμεο 3, 
εγθξίλεη ην δηθαίσκα γηα ρξήζε γεσγξαθηθήο έλδεημεο θαη εθδίδεη ζρεηηθή έγθξηζε ζηε κνξθή πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ: 

  
  Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν νίλνο δελ εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, 

δχλαηαη λα ηεζεί ζηελ αγνξά, ρσξίο ηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή έλδεημε, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο. 

  
Γηαδηθαζία έγθξηζεο 
γεσγξαθηθήο 
πεξηνρήο σο 
πεξηνρήο 
παξαγσγήο «νίλνπ 
κε γεσγξαθηθή 
έλδεημε». 

 5.-(1) Κάζε πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην Σκήκα Γεσξγίαο γηα αλαγλψξηζε 
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο σο πεξηνρήο παξαγσγήο «νίλνπ κε γεσγξαθηθή έλδεημε», ζε πεξίπησζε πνπ 
ηέηνηα γεσγξαθηθή πεξηνρή: 

    (α) απνηειεί ππνδηαίξεζε κηαο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην πεξί Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο (Γεληθέο Γηαηάμεηο Σαμηλφκεζεο Πνηθηιηψλ Ακπειηνχ) Γηάηαγκα ηνπ 2014, 
φπσο απηφ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η):  
27.8.2004 
19.8.2005 
7.10.2008 
23.4.2010. 

   (β) δελ έρεη αλαγλσξηζζεί σο πεξηνρή ειεγρφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ην πεξί 
Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Καζνξηζκφο Πεξηνρψλ θαη Κξηηήξηα Παξαγσγήο Οίλσλ Διεγρφκελεο 
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2004, φπσο απηφ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

 (2)  Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη κε ην πνζφ ησλ €850 σο ηέινο εμέηαζεο. 
 (3) Σν Σκήκα Γεσξγίαο εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ ππνβάιινληαη θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη πιεξνχληαη νη ζρεηηθνί φξνη θαη απαηηήζεηο ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο 
λνκνζεζίαο, δεκνζηεχεη ηελ αίηεζε ζηνλ εκεξήζην ηχπν κε αλαθνξά πξνζεζκίαο 2 κελψλ, εληφο 
ηεο νπνίαο πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε, δεφλησο 
αηηηνινγεκέλε, θαηά ηεο πξνηεηλφκελεο αλαγλψξηζεο. 

 (4) Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 2 κελψλ θαη αθνχ εμεηαζζνχλ ηπρφλ ελζηάζεηο, ην Σκήκα 
Γεσξγίαο εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. 

Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η): 
27.8.2004 
4.4.2008 
14.5.2010. 

6. Σν πεξί πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (Οίλνη κε Γεσγξαθηθή Έλδεημε θαη Γηαδηθαζία 
Αλαγλψξηζεο Πεξηνρψλ Παξαγσγήο νίλνπ «κε γεσγξαθηθή έλδεημε») Γηάηαγκα ηνπ 2004 έσο 
2010 θαηαξγείηαη.   

Ννείηαη φηη νπνηεζδήπνηε εγθξίζεηο ή ππνρξεψζεηο απνξξένπλ απφ ην θαηαξγεζέλ Γηάηαγκα, 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ην παξφλ 
Γηάηαγκα. 

_________________ 

Έγηλε ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2014. 
      

ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
    Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Μέγιζηη Απόδοζη (κιλά ανά δεκάπιο) 

Γηα ηηο πην θάησ ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο 
πνηθηιίεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ πεξί Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο (Γεληθέο Γηαηάμεηο Σαμηλφκεζεο Πνηθηιηψλ 
Ακπειηνχ) Γηάηαγκα ηνπ 2005, φπσο απηφ εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 
Λεπθέο πνηθηιίεο: 
Chardonnay                    
Rhine Riesling                       1100 kg * 
Sauvignon Blanc 
Semillon 
 
Δξπζξέο πνηθηιίεο: 
Cabernet Franc 
Cabernet Sauvignon               850 kg * 
Merlot                                 
Shiraz 
 

Γηα φιεο ηηο άιιεο ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο 
πνηθηιίεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ πεξί Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο (Γεληθέο Γηαηάμεηο Σαμηλφκεζεο Πνηθηιηψλ 
Ακπειηνχ) Γηάηαγκα ηνπ 2005, φπσο απηφ εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 
Λεπθέο πνηθηιίεο:             }  1400 kg * 
 
Δξπζξέο πνηθηιίεο:           }  1050 kg * 
 
 

 
* ηηο πην πάλσ απνδφζεηο αλά δεθάξην ακπειψλα, επηηξέπεηαη αλνρή απφδνζεο κε φξην κέρξη 15% γηα θάζε 
ακπειψλα. ε πεξίπησζε φπνπ κεηά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ νξίνπ αλνρήο, ζπκκεηέρνπλ ακπειψλεο κίαο 
πνηθηιίαο κε απφδνζε κεγαιχηεξε, δχλαηαη λα εγθξηζνχλ, λννπκέλνπ νη ελ ιφγσ ακπειψλεο δελ θαιχπηνπλ 
έθηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πνπ ζπκκεηέρεη κία πνηθηιία ζηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ θαη 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή κέζε αλά δεθάξην  απφδνζε δελ ππεξβαίλεη ηηο πην πάλσ απνδφζεηο κεηά 
θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ νξίνπ αλνρήο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

 
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ Δ ΟΗΝΟ 
 

Ολνκαηεπψλπκν/εηαηξηθή επσλπκία αηηεηή      ……….……………………………………………………………………… 
 
……………………….…..…….…………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Γηεχζπλζε …………………………………………………………………………………………………….. Σ.Σ………………… 
 
 Αξ. Σει.  ………………………………………………………….  Αξ. Σειενκνηφηππνπ (Φαμ)……………….…………….. 
 
Γία ηνπ παξφληνο αηηνχκαη, φπσο κνπ αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο γεσγξαθηθήο 
έλδεημεο:…………………………………………………………………………………………………………………………….  
γηα ηνλ ππνβιεζέληα νίλν κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία:  
…………………………………………………………………………………………………..….……………………………… 
 
Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ νίλν: 

Πεπιοσή 
πποέλεςζηρ ηων 

ζηαθςλιών 

Έηορ 
εζοδείαρ 

Ποικιλίερ πος 
σπηζιμοποιήθηκαν 

Ποζοζηό 
σπήζηρ ηηρ 
ποικιλίαρ 

Ππόθεζη 
αναγπαθήρ ηος 
ονόμαηορ ηηρ 

ποικιλίαρ 

Ππόθεζη 
αναγπαθήρ ηος 

έηοςρ 
παπαγωγήρ 

    Ναη / Όρη Ναη / Όρη 

    Ναη / Όρη Ναη / Όρη 

    Ναη / Όρη Ναη / Όρη 

 
Πνζφηεηα νίλνπ : …………………… 
 
Δπηζπλάπηνληαη: 
(1) Ζ ρεκηθή αλάιπζε ηνπ νίλνπ, κε ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 26 (α) (i) ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ)  αξηζ. 607/2009. 
(2) Σα δειηία παξαιαβήο ζηαθπιηψλ (φπσο θαζνξίδνληαη  ζην Παξάξηεκα VΗΗ ηνπ πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο 

(Έιεγρνο θαη Έγθξηζε Οίλσλ Διεγρφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2014 
(3) εη εηηθεηψλ 
(4) Άιια ………………………………. 
 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, απνηειεί ε ππνβνιή ησλ ππνρξεσηηθψλ δειψζεσλ 
παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ νίλσλ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 9 θαη 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
436/2009 (ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26εο Μαΐνπ 2009 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην ακπεινπξγηθφ κεηξψν, ηεο ππνρξεσηηθήο δήισζεο θαη ηε 
ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ 
πξντφλησλ θαη ηα βηβιία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα), θαζψο θαη ηελ αλαιπηηθή δήισζε 
απνζεκάησλ ηνπηθψλ νίλσλ (φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV) 
 
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξνχζαο αίηεζεο θαηαβάιισ κε επηζηξεπηέν ηέινο* : 

- € 170 (ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ακπειννηληθνχ πξντφληνο γηα πξψηε θνξά) 
- € 50 (ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ακπειννηληθνχ πξντφληνο γηα επαλέγθξηζε θαη 

εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο έγθξηζεο)  
* δηαγξάθεηαη αλάινγα  
 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ………………………                                                                   ………………………………………. 
                                                                                                     ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΑΗΣΖΣΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ 

 
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΡΑΦΖ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ Δ ΟΗΝΟ  

 
Σν Σκήκα Γεσξγίαο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο ηνπ, δπλάκεη ηνπ Πεξί πκβνπιίνπ Αµπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ 
ηνπ 2004 έσο 2014 θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
(Οίλνη µε Γεσγξαθηθή Έλδεημε θαη Γηαδηθαζία Αλαγλψξηζεο Πεξηνρψλ Παξαγσγήο «νίλνπ µε γεσγξαθηθή έλδεημε») 
Γηάηαγκα ηνπ 2014, απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη ζηνλ 
…………………………………………………………… ………….………………………………………............……………... 
ην δηθαίσκα παξαγσγήο «νίλνπ κε γεσγξαθηθή έλδεημε» πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή έλδεημε 
…………………………………………………………………….…………………………………...…………………………… 
γηα ην(λ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία ……………………………………………………………..……………………………..…………. 
Πνηθηιηαθή ζχλζεζεο ……………………………………………………..…………………………εζνδείαο …………….……  
 
 
Ζκεξνκελία ….…………..……                                                             ………………………………….. 
 
                            Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Γεσξγίαο 

                        
 
 
 

                                                  (θξαγίδα) 
 

εκείσζε: 
-Σν Σκήκα Γεσξγίαο εγθξίλεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ηνπηθφο νίλνο» δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα θαη φιεο ηηο λφκηκεο 
επηθπιάμεηο φζν αθνξά ηε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο. 
-Ζ έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, εάλ δηαπηζησζεί φηη ν νίλνο 
ζηνλ νπνίν αθνξά έπαςε λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηάηαγκα.  
-Ζ αλάθιεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα δπλάκεη 
ησλ Πεξί πκβνπιίνπ Αµπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ 

 
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Σν Σκήκα Γεσξγίαο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο ηνπ, δπλάκεη ηνπ Πεξί πκβνπιίνπ Αµπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ 
ηνπ 2004 έσο 2014 θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
(Οίλνη µε Γεσγξαθηθή Έλδεημε θαη Γηαδηθαζία Αλαγλψξηζεο Πεξηνρψλ Παξαγσγήο «νίλνπ µε γεσγξαθηθή έλδεημε») 
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ην δηθαίσκα παξαγσγήο «νίλνπ κε γεσγξαθηθή έλδεημε» πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή έλδεημε 
…………………………………………………………………….…………………………………...…………………………… 
γηα ην(λ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία ……………………………………………………………..……………………………..…………. 
Πνηθηιηαθή ζχλζεζεο ……………………………………………………..…………………………εζνδείαο …………….……  
 
 
Ζκεξνκελία ….…………..……                                                             ………………………………….. 
 
                            Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Γεσξγίαο 

                        
 
 
 

                                                  (θξαγίδα) 
 

εκείσζε: 
-Σν Σκήκα Γεσξγίαο εγθξίλεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ηνπηθφο νίλνο» δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα θαη φιεο ηηο λφκηκεο 
επηθπιάμεηο φζν αθνξά ηε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο. 
-Ζ έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, εάλ δηαπηζησζεί φηη ν νίλνο 
ζηνλ νπνίν αθνξά έπαςε λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηάηαγκα.  
-Ζ αλάθιεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα δπλάκεη 
ησλ Πεξί πκβνπιίνπ Αµπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΟΗΝΩΝ ΜΔ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ (ΠΓΔ) ΚΑΗ ΟΗΝΩΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΗΝΩΝ ΜΔ ΠΓΔ  
 

ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ……………. 
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΟΙΝΟΠΟΙΟΤ/ΕΜΠΟΡΟΤ: 

Ολνκαηεπψλπκν: ............................................................................................... 
Γηεχζπλζε: .....................................................................................................…. 
Σαρ. Κσδ.: ............................. 
 

Α/Α Γεωγπαθική 
ένδειξη 

Εμποπική 
Ονομαζία 
Πποϊόνηορ 

Ποικιλιακή 
ύνθεζη 

Εζοδεία Σύπορ 
Πποϊόνηορ 

Εγκεκπιμένη 
ποζόηηηα 

Ποζόηηηα αποθεμάηων 
(λίηπα) 

Εμθιαλωμένοι Υύμα 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
Τπνρξεσηηθή δήισζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 436/2009 (ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26εο 
Μαΐνπ 2009 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά 
ην ακπεινπξγηθφ κεηξψν, ηεο ππνρξεσηηθήο δήισζεο θαη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο αγνξάο, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ηα βηβιία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ 
ακπειννηληθφ ηνκέα) κε ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ηε 10ε επηεκβξίνπ γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ θαηέρνληαη 
ζηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
 
 
 
Ζκεξνκελία: ……………………….                                   Τπνγξαθή:………………..……………… 
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