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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 331058
  Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέ−

τρου στήριξης «χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου και 
ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυ−
λιών για την αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολι−
κού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων». 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

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 για την εφαρμογή 
της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευ−
ρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄/280).

− β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/ 34) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 6, του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της 
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέ−
ψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος 
και του Οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄/1970) 
και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α/101).

− γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα». (98Α΄)

− δ. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 
(Α΄200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (Α΄223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της 
Αγροτικής Δραστηριότητας».

2. Το ν.δ. 243/1969 (Α΄144) «περί βελτιώσεως και προ−
στασίας της αμπελοοινικής παραγωγής», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το 427/1976 (Α΄230), «περί αντικαταστάσεως, 
συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων 
του ν. 234/1969».

3. Το ν. 396/1976 (Α΄198) «περί οινολογικών κατεργα−
σιών και εμπορίας οίνων».

4. Τον Καν.(ΕΚ)479/2008 του Συμβουλίου «Για την κοι−
νή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροπο−
ποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1493/1999, (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 1782/2003, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ 
αριθμ. 2392/1986 και (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999».

5. Τον Καν.(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής για την θέσπι−
ση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα 
προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τις τρίτες 
χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον 
αμπελοοινικό τομέα.

6. Τον Καν.(ΕΚ) 423/2008 της Επιτροπής για τον καθο−
ρισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 
1493/1999 του Συμβουλίου και για την καθιέρωση κοι−
νοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επε−
ξεργασιών.

7. Τον Καν.(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής «για τις λε−
πτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 1493/1999 
όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των 
προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον 
αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν. 
(ΕΚ) 1623/2000».

8. Τον Καν.(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής «για τις λεπτο−
μέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγρα−
φα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των 
βιβλίων που θα πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό 
τομέα»

9. Τον Καν.(ΕΚ) 2220/1985 «Περί καθορισμού λεπτομε−
ρειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα 
γεωργικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ 
L205/3.8.1985 σ−5).

10. Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας, 2περί ανάθεσης αρμοδιο−
τήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της χώρας.

11. Την υπ’ αριθμ. 336045/16.11.2007 (ΦΕΚ 2255/Β/2007) 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτύξης και 
Τροφίμων περί «Ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» όπως 
ισχύει.

12. Το από 30.6.2008 υποβληθέν εθνικό πρόγραμμα 
στήριξης στην Ε. Ε.
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13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Αντικείμενο Ενίσχυσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καν.(ΕΚ) 479/2008 του 
Συμβουλίου, δύναται να παρέχεται οικονομική στήριξη 
μέχρι τις 31.7.2012 σε οινοπαραγωγούς που χρησιμο−
ποιούν συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών καθώς και 
ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, 
για να αυξήσουν τον φυσικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 
(εμπλουτισμός) των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους 
σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υπο−
στεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται στο 
στάδιο ζύμωσης, και του οίνου, που παράγονται από 
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως αυτές έχουν 
ταξινομηθεί με την υπ’ αριθμ. 336045/16.11.2007 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου στήριξης θα 
γίνεται κατά τις αμπελοοινικές περιόδους όταν το επι−
βάλλουν οι κλιματικές συνθήκες και μετά από σχετι−
κή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

2. Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται εφόσον το 
εν λόγω μέτρο προβλέπεται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Στήριξης (Ε.Π.Σ.) του αμπελοοινικού τομέα όπως αυτό 
εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που οι ποσότητες γλευ−
κών (συμπυκνωμένο και ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο 
γλεύκος σταφυλιών) υπερβούν ή κινδυνεύουν να υπερ−
βούν τις ποσότητες που είναι συμβατές με τα διαθέσιμα 
κονδύλια του προϋπολογισμού του Ε.Π.Σ., καθορίζεται 
ενιαίο ποσοστό αποδοχής των ποσοτήτων των ανωτέ−
ρω γλευκών για τις οποίες ο οινοπαραγωγός δικαιούχος 
θα λάβει οικονομική ενίσχυση.

3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαι−
ούχους είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 33 του 
Καν.(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής, όπως καθορίζεται στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 
όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

4. Ο προσδιορισμός του δυναμικού αλκοολικού τίτλου 
του συμπυκνωμένου γλεύκους ή και του ανακαθαρισμέ−
νου συμπυκνωμένου γλεύκους, γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 33, σημείο 3 του Καν.(ΕΚ) 555/2008 
της Επιτροπής.

5. Μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους οι Δ/νσεις Αγροτι−
κής Ανάπτυξης έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν 
στη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών), σχετική 
έκθεση για την αναγκαιότητα ή μη της αύξησης του 
φυσικού αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προ−
ϊόντων που παράγονται στην περιοχή αρμοδιότητας 
τους. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρονται λεπτομερώς 
οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάγκη να επιτραπεί η εν 
λόγω επεξεργασία για την συγκεκριμένη αμπελοοινική 
περίοδο (κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν 
κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού σε 
σχέση με την πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών). Η 
Δ/νση Μεταποίησης−Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγ−
χου μετά από αξιολόγηση των εν λόγω εκθέσεων των 
Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης εισηγείται την εφαρ−
μογή ή μη της εν λόγω επεξεργασίας, η οποία δύναται 

να εφαρμόζεται μόνο μετά από σχετική απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Άρθρο 2 
Υποχρεώσεις Δικαιούχων Οικονομικής Ενίσχυσης

Οι οινοπαραγωγοί που μπορούν να επωφεληθούν της 
οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσης 
οφείλουν να:

− Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους κατά την προ−
ηγούμενη αμπελοοινική περίοδο σχετικά με την απόσταξη 
υποπροϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 16 και το ση−
μείο Δ του Παραρτήματος VI του Καν.(ΕΚ) 479/2008. 

− Έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις σχετικές δηλώσεις 
παραγωγής της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου 
καθώς και τις δηλώσεις αποθεμάτων για την προηγού−
μενη αμπελοοινική περίοδο σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 
και 12 του Καν.(ΕΚ)1282/2001. 

− Τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία αποθήκης και προ−
βαίνουν στις εγγραφές, που αναφέρονται στα άρθρα 
13, 14 και 15 και μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 του Καν.(ΕΚ) 884/2001.

− Διακινούν τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα τους με 
τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με 
τον Καν.(ΕΚ) 884/2001.

− Επιτρέπουν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγ−
χους στις εγκαταστάσεις τους σχετικά με τις χρησι−
μοποιούμενες πρώτες ύλες και τα προϊόντα τους και 
τα βιβλία αποθήκης στα εντεταλμένα ελεγκτικά όργα−
να που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
388052/2001 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και 
την παρούσα απόφαση.

− Δηλώνουν εγγράφως στην αρμόδια Δ/νση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης της περιοχής που θα λάβει χώρα η 
επεξεργασία εμπλουτισμού την ακριβή τοποθεσία και 
το χρόνο έναρξης του εμπλουτισμού, τουλάχιστον δύο 
μέρες πριν την έναρξή του.

− Τηρούν πέραν των προαναφερθέντων και τις υπό−
λοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική 
και Εθνική νομοθεσία για τον αμπελοοινικό τομέα.

Άρθρο 3
Ειδικοί όροι που διέπουν τις πρώτες ύλες 

και τα προϊόντα εμπλουτισμού

Το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής και το ανα−
καθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής, που 
χρησιμοποιείται για αύξηση του φυσικού αλκοολικού 
τίτλου, πρέπει να προέρχεται από οινοποιήσιμες ποικι−
λίες αμπέλου σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. 

Ειδικότερα: 
1. Για τον εμπλουτισμό προϊόντων από τα οποία πρό−

κειται να παραχθεί ένας οίνος Προστατευόμενης Ονο−
μασίας Προέλευσης ή ένας οίνος Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης, το συμπυκνωμένο γλεύκος, που 
θα χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό των προϊόντων 
αυτών, πρέπει να προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου 
που έχουν συγκομιστεί στην ίδια καθορισμένη περιοχή 
και προορίζονται για την παραγωγή των συγκεκριμένων 
οίνων. Ο περιορισμός αυτός, δεν ισχύει εφόσον για τον 
εμπλουτισμό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ανακαθαρι−
σμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής.

2. Ο εμπλουτισμός των νωπών σταφυλιών πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός της αμπελουργικής ζώνης που 
συγκομίστηκαν τα νωπά σταφύλια. 
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3. Εφόσον γίνει η επεξεργασία εμπλουτισμού ενός 
προϊόντος του άρθρου 1 με την προσθήκη συμπυκνωμέ−
νου ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους, δεν 
επιτρέπεται η χρήση άλλης μεθόδου εμπλουτισμού.

4. Η επεξεργασία του εμπλουτισμού ολοκληρώνεται 
πριν την 1η Δεκεμβρίου εκάστης αμπελοοινικής περι−
όδου. 

5. Τα προϊόντα προς εμπλουτισμό που προορίζονται 
για την παραγωγή οίνου χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη 
καθώς και οίνου με Προστατευόμενη Γεωγραφική Έν−
δειξη πρέπει να έχουν ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 
9% vol, τα δε προοριζόμενα για την παραγωγή οίνου 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης πρέπει να 
έχουν ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 10% vol, εκτός 
εάν διαφορετικά έχουν οριστεί για κάθε περίπτωση με 
τις αποφάσεις αναγνώρισής τους.

6. Η αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου του προ−
ϊόντος που υπέστη εμπλουτισμό δεν μπορεί να υπερβεί 
το 1.5 % vol σε κάθε περίπτωση.

7. Τα εμπλουτισμένα προϊόντα δεν μπορούν να έχουν 
ολικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο ανώτερο των 13,5% 
vol.

8. Η αύξηση του όγκου του αρχικού προς εμπλουτισμό 
προϊόντος μετά την προσθήκη του συμπυκνωμένου ή 
συμπυκνωμένου ανακαθαρισμένου γλεύκους, δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 6,5%. 

9. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί εμπλουτισμό δι−
ακινούνται με συνοδευτικά έγγραφα στα οποία πέραν 
των άλλων στοιχείων στο ειδικό πλαίσιο αναγράφεται 
και η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – δήλωση του ενδιαφερόμενου οινοπαρα−
γωγού προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
περιοχής που βρίσκεται το οινοποιείο στο οποίο θα 
γίνει η εργασία του εμπλουτισμού (Υπόδειγμα 1). Στην 
περίπτωση που ο εμπλουτισμός αφορά αμπελοοινικά 
προϊόντα προς παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονο−
μασίας Προέλευσης ή οίνων με Προστατευόμενη Γεω−
γραφική Ένδειξη χρησιμοποιείται το Υπόδειγμα 1Α ή 1Β, 
ανάλογα αν θα χρησιμοποιηθεί συμπυκνωμένο γλεύκος 
ή ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος.

2. Δελτίο ανάλυσης της παρτίδας του προϊόντος που 
θα αποτελέσει αντικείμενο εμπλουτισμού, το οποίο 
εκδίδεται από αναγνωρισμένο οινολογικό εργαστήριο, 
άλλο εκτός του οινοποιείου. 

3. Δελτίο ανάλυσης του συμπυκνωμένου ή του ανα−
καθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που θα χρη−
σιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό, το οποίο εκδίδεται 
από αναγνωρισμένο οινολογικό εργαστήριο, άλλο εκτός 
του οινοποιείου.

4. Δελτίο ανάλυσης του προϊόντος που προέκυψε από 
τον εμπλουτισμό (για κάθε παρτίδα προϊόντων ξεχωρι−
στά), το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο οινολογικό 
εργαστήριο, άλλο εκτός του οινοποιείου.

5. Συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς του συμπυκνωμέ−
νου γλεύκους ή του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου 
γλεύκους από τον τόπο παραγωγής του, στις εγκα−
ταστάσεις του οινοποιείου όπου θα γίνει ο εμπλουτι−
σμός.

α) Σε περίπτωση που το συμπυκνωμένο γλεύκος ή 
το ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος έχει πα−

ραχθεί στις εγκαταστάσεις του οινοποιού, απαιτείται 
επιπλέον σχετική βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης που επισυνάπτεται στον φάκελο των 
δικαιολογητικών, στην οποία θα πιστοποιείται μετά από 
έλεγχο των βιβλίων του οινοποιείου η προέλευση και 
η ποσότητα των σταφυλιών ή του γλεύκους από το 
οποίο προήλθε το συμπυκνωμένο γλεύκος ή το ανακα−
θαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος, η ποσότητά του, ο 
δυναμικός αλκοολικός τίτλος (ΔΑΤ) και οι ημερομηνίες 
κατά τις οποίες έγινε η συμπύκνωσή του.

β) Σε περίπτωση που το συμπυκνωμένο γλεύκος ή το 
ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος προέρχεται 
από γλεύκος ιδίας παραγωγής ή από αγορά και η συ−
μπύκνωσή του γίνεται για λογαριασμό του οινοποιού σε 
εγκαταστάσεις τρίτου και στη συνέχεια χρησιμοποιείται 
για εμπλουτισμό, απαιτείται βεβαίωση της οικείας κατά 
περίπτωση Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης που επισυνά−
πτεται στον φάκελο των δικαιολογητικών, στην οποία 
θα πιστοποιείται μετά από τους σχετικούς ελέγχους η 
προέλευση και η ποσότητα του γλεύκους που απεστάλη 
προς συμπύκνωση καθώς και η ποσότητα και ο δυνα−
μικός αλκοολικός τίτλος του συμπυκνωμένου γλεύκους 
ή του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που 
παρήχθη και η ημερομηνία συμπύκνωσης. Η εν λόγω 
βεβαίωση θα συνοδεύεται από τα σχετικά συνοδευτικά 
έγγραφα μεταφοράς τόσο του γλεύκους που απεστάλη 
για συμπύκνωση όσο και τoυ συμπυκνωμένου γλεύκους 
ή του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που 
παρελήφθη μετά την συμπύκνωση.

γ) Σε κάθε περίπτωση, στα συνοδευτικά έγγραφα με−
ταφοράς συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου 
συμπυκνωμένου γλεύκους που πρόκειται να χρησιμο−
ποιηθεί για εμπλουτισμό, πρέπει να αναγράφεται ότι 
προέρχονται από σταφύλια οινοποιήσιμα και επιπλέον 
η αμπελουργική ζώνη στην οποία συγκομίστηκαν. Ει−
δικότερα αν πρόκειται για μεταφορά συμπυκνωμένου 
γλεύκους για εμπλουτισμό προϊόντων που προορίζονται 
για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προ−
έλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, 
αναγράφεται επιπλέον ότι προέρχεται από σταφύλια 
που συγκομίστηκαν στην καθορισμένη περιοχή παρα−
γωγής των οίνων αυτών και από ποικιλίες που προορί−
ζονται για την παραγωγή τους.

6. Αίτηση του ενδιαφερομένου οινοπαραγωγού προς 
τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής του, με την 
οποία θα ζητά την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση 
(Υπόδειγμα 2). Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός 
μηνός μετά την τελευταία εργασία εμπλουτισμού της 
σχετικής αμπελοοινικής περιόδου και αφορά το σύνολο 
των παρτίδων του προϊόντος που εμπλουτίστηκαν στο 
οινοποιείο του.

7. Βεβαίωση από την ή τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανά−
πτυξης στις οποίες ο οινοπαραγωγός έχει υποβάλλει 
δήλωση παραγωγής για την προηγούμενη αμπελοοινική 
περίοδο, με την οποία πιστοποιείται η εμπρόθεσμη εκ−
πλήρωση των υποχρεώσεών του, αναφορικά με την από−
σταξη υποπροϊόντων του Παράρτηματος VI παρ. Δ του 
Καν.(ΕΚ) 479/2008, καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή δή−
λωσης αποθεμάτων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ)1282/2001, 
(Υπόδειγμα 3).

8. Αντίγραφο της δηλώσεως παραγωγής του οινο−
παραγωγού για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο, 
θεωρημένο από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στην 
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οποία έχει υποβληθεί, όπου θα φαίνεται και η ημερο−
μηνία υποβολής της.

9. Βεβαιώση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης που 
πραγματοποίησε τους ελέγχους που προβλέπονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας, για κάθε εμπλουτισμό ξεχωρι−
στά (Υπόδειγμα 4). Σε περίπτωση που ο εμπλουτισμός 
αφορά αμπελοοινικά προϊόντα προς παραγωγή οίνων 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ή οίνων Προ−
στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης χρησιμοποιείται 
το Υπόδειγμα 4Α.

10. Κατάσταση πληρωμής του δικαιούχου οινοπαρα−
γωγού σε δυο αντίγραφα (Υπόδειγμα 5).

Άρθρο 5
Διαδικασία Εκτέλεσης εργασιών και συμπλήρωσης 

φακέλου δικαιολογητικών από τις Δ.Α.Α.

1. Ο οινοπαραγωγός που προτίθεται να προβεί σε 
αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου προϊόντων του, 
υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της πε−
ριοχής που θα γίνουν οι εργασίες εμπλουτισμού την 
Αίτηση – Δήλωση (Υπόδειγμα 1, 1Α ή 1Β κατά περίπτωση) 
τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την έναρξη των εργα−
σιών. Η αίτηση – δήλωση συνοδεύεται από το δελτίο 
ανάλυσης της παρτίδας προϊόντων που θα εμπλουτί−
σει, το δελτίο ανάλυσης του συμπυκνωμένου γλεύκους 
ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που θα 
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό και από τα σχετικά 
συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς του στις εγκαταστά−
σεις του. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 
5 α) του άρθρου 4 της παρούσας, εκδίδεται από τη 
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης η σχετική βεβαίωση που 
αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο για τη συμπύκνωση 
και επισυνάπτεται στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 5 β) του 
άρθρου 4 της παρούσας υποβάλλονται από τον εν−
διαφερόμενο οινοπαραγωγό τα σχετικά συνοδευτικά 
έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων προς και από το 
συμπυκνωτήριο και εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης και επισυνάπτεται στο φάκελο 
δικαιολογητικών, η σχετική βεβαίωση που αναφέρεται 
στην παραπάνω περίπτωση συνοδευόμενη από τα σχε−
τικά συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς. 

Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να προβεί 
σε εργασίες εμπλουτισμού στη δηλωθείσα ημερομηνία, επι−
τρέπεται να υποβάλλει νέα αίτηση−δήλωση εφόσον συντρέ−
χουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

2. Οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχου της Δ/νσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης που έχουν οριστεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας, 
διενεργούν πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια των 
εργασιών εμπλουτισμού τους σχετικούς ποσοτικούς και 
ποιοτικούς ελέγχους και δειγματοληψίες των προϊόντων 
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

3. Στη συνέχεια και εντός μηνός από το πέρας όλων 
των εργασιών εμπλουτισμού ο ενδιαφερόμενος οινο−
παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης την Αίτηση για λήψη οικονομικής ενίσχυσης 
(Υπόδειγμα 2). Η αίτηση συνοδεύεται από α) δελτίο ανά−
λυσης του προϊόντος που προέκυψε μετά τον εμπλου−
τισμό κάθε παρτίδας που αναφέρεται στο σημείο 4 
του άρθρου 4 της παρούσας, β) τις τυχόν βεβαιώσεις 
(Υπόδειγμα 3) άλλων Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης στις οποίες έχει οινοποιητικές εγκαταστάσεις και 

γ) επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών δηλώσεων 
παραγωγής προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε αυτές 
για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο, καθώς και
δ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο τη 
σχετική κατάσταση πληρωμής (Υπόδειγμα 5).

4. Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία 
υπεβλήθη η αίτηση του οινοπαραγωγού για χορήγηση 
της οικονομικής ενίσχυσης, συμπληρώνει το φάκελο 
δικαιολογητικών του δικαιούχου με α) τη Βεβαίωση 
(Υπόδειγμα 3), που αφορά την εκπλήρωση των υπο−
χρεώσεων του οινοπαραγωγού για την παραγωγή που 
πραγματοποίησε στην περιοχή αρμοδιότητάς της, β) το 
αντίγραφο δήλωσης παραγωγής τρέχουσας αμπελοοι−
νικής περιόδου και γ) τις βεβαιώσεις επιτόπιων ελέγ−
χων που πραγματοποίησε (Υπόδειγμα 4 ή 4Α). Επιπλέον 
επισυνάπτει τα σχετικά αποτελέσματα ανάλυσης του 
συμπυκνωμένου γλεύκους ή του ανακαθαρισμένου συ−
μπυκνωμένου γλεύκους από το αρμόδιο Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου κα−
θώς και του προϊόντος που προέκυψε μετά τον εμπλου−
τισμό, που έχουν περιέλθει σε αυτή.

Στην περίπτωση που από την αρμόδια Δ/νση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης διαπιστώνεται διαφορά στο δυναμικό 
αλκοολικό τίτλο του συμπυκνωμένου γλεύκους ή του 
ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους και στον 
ολικό αλκοολικό τίτλο του προϊόντος που προέκυψε 
από τον εμπλουτισμό και εμφαίνεται στα υποβληθέντα 
από τον ενδιαφερόμενο οινοπαραγωγό δελτία ανάλυ−
σης και εκείνων που αναφέρονται στα δελτία ανάλυσης 
των δειγμάτων του αρμοδίου Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, λαμβάνονται 
υπόψη τα τελευταία κατά την σύνταξη της βεβαίωσης 
(Υπόδειγμα 4 ή 4Α).

Άρθρο 6
Έλεγχοι

1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη και μετά από 
σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ορίζεται επιτροπή 
ελέγχου με σκοπό την παρακολούθηση των εμπλου−
τισμών που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της 
αρμοδιότητας της.

Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον 
δυο υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, από 
τους οποίους ο ένας απαραιτήτως είναι ο αρμόδιος 
γεωπόνος του αμπελοοινικού τομέα. Προς αντιμετώπιση 
τυχόν μεγάλου αριθμού εμπλουτισμών που θα πραγμα−
τοποιηθούν στην περιοχή αρμοδιότητάς της, μπορεί να 
συστήνεται με την ίδια διαδικασία και δεύτερη επιτροπή 
ελέγχου, στην οποία μετέχει οπωσδήποτε ένας γεω−
πόνος της Δ/νσης. Στην περίπτωση αυτή οι επιτροπές 
συντονίζονται και συνεπικουρούνται στο έργο τους από 
τον αρμόδιο γεωπόνο υπεύθυνο για τον αμπελοοινικό 
τομέα, που είναι μέλος μιας εξ αυτών. 

2. Το έργο των εν λόγω επιτροπών συνίσταται στην 
πραγματοποίηση των παρακάτω αναφερομένων επιτό−
πιων ελέγχων των προϊόντων και των σχετικών βιβλίων 
αποθήκης του οινοποιείου και των συνοδευτικών εγγρά−
φων μεταφοράς των πρώτων υλών, του συμπυκνωμένου 
γλεύκους ή του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύ−
κους που θα χρησιμοποιηθεί στον εμπλουτισμό.

Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης δήλωσης 
του ενδιαφερομένου οινοπαραγωγού προς την οικεία 
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Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 της παρούσας και πριν από την έναρξη των 
εργασιών του εμπλουτισμού, η επιτροπή ελέγχει για 
κάθε παρτίδα προϊόντος που θα εμπλουτιστεί την πο−
σότητα, το είδος και την προέλευσή του.

Ανάλογος έλεγχος γίνεται και για το προϊόν που θα 
χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό (συμπυκνωμένο 
γλεύκος ή ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος).

Η διαδικασία του εμπλουτισμού από την αρχή μέχρι 
την λήξη των εργασιών, γίνεται πάντοτε παρουσία των 
μελών της επιτροπής ελέγχου. 

Η επιτροπή, κατά την ημέρα διεξαγωγής του εμπλου−
τισμού προβαίνει στην δειγματοληψία του συμπυκνωμέ−
νου γλεύκους ή του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου 
γλεύκους και ελέγχει την ποσότητα που όντως χρησι−
μοποιήθηκε για τον εμπλουτισμό της εν λόγω παρτίδας 
προϊόντος. Μετά το πέρας των εργασιών, ελέγχει την 
ποσότητα του προϊόντος που προέκυψε και προβαίνει 
ομοίως σε δειγματοληψία αυτού. 

Η λήψη δειγμάτων και στις δύο περιπτώσεις πραγμα−
τοποιείται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στο υπ’ αριθμ. 285901/9.9.2004 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του εν−
διαφερομένου οινοπαραγωγού. Τα δείγματα αποστέλ−
λονται με ευθύνη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης το 
ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο εργάσιμων 
ημερών στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠΕ), προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι το συμπυκνωμένο γλεύκος ή το 
ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος έχει τα χα−
ρακτηριστικά που αναφέρονται στις παραγράφους 13 
και 14 του Παραρτήματος ΙV του Καν.(ΕΚ)479/2008 και να 
προσδιοριστεί ο Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος (Δ.Α.Τ.) 
τους, καθώς και ο ολικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος 
του προϊόντος που προέκυψε μετά τον εμπλουτισμό. 
Κατά τον προσδιορισμό του Δ.Α.Τ. του συμπυκνωμένου 
γλεύκους ή του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύ−
κους λαμβάνεται υπόψη ανοχή 0,2% vol. Εφόσον προκύ−
ψει διαφορά κατά τον προσδιορισμό του Δ.Α.Τ. του εν 
λόγω προϊόντος μεταξύ των μετρήσεων του ΠΚΠΦΠΕ 
και εκείνου που αναφέρεται στο δελτίο ανάλυσης του 
οινοπαραγωγού, ο τελευταίος έχει δικαίωμα ένστασης. 
Για το σκοπό αυτό υποβάλλει σχετική αίτηση προς την 
οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία δίνει 
εντολή για ανάλυση του αντιδείγματος του προϊόντος 
που διατηρείται στο ίδιο ΠΚΠΦΠΕ. 

Για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης λαμβάνε−
ται υπόψη το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τις με−
τρήσεις του Δ.Α.Τ. του εξετασθέντος αντιδείγματος. 

Η επιτροπή ελέγχου μετά το πέρας των εργασιών 
εμπλουτισμού κάθε οινοποιείου, συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο ελέγχου και το υποβάλλει υπογεγραμμένο 
στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκει. 

Άρθρο 7
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Ο φάκελος κάθε δικαιούχου με όλα τα δικαιολογη−
τικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και 
αφορούν το σύνολο των εργασιών εμπλουτισμού της 
εν λόγω αμπελοοινικής περιόδου, αποστέλλεται από 
τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δ/νση Μηχανισμών 
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τελικό έλεγχο και πληρω−
μή του δικαιούχου.

Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης από 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. λαμβάνεται υπόψη μόνο ο Δυναμικός 
Αλκοολικός Τίτλος που προσδιορίζεται από τις αναλύ−
σεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου και αναφέρεται στη σχετική 
βεβαίωση ελέγχων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Υπόδειγμα 4 ή 4Α).

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο 
πριν από την 1η Απριλίου που ακολουθεί το τέλος της 
σχετικής αμπελοοινικής περιόδου, εκτός από περιπτώ−
σεις ανωτέρας βίας καθώς και περιπτώσεις όπου έχει 
κινηθεί διοικητική έρευνα όσον αφορά το δικαίωμα ενί−
σχυσης, όπου η πληρωμή γίνεται μόνο μετά από ανα−
γνώριση του δικαιώματος ενίσχυσης.

Άρθρο 8
Χορήγηση προκαταβολής − Αποδέσμευση εγγύησης

1. Ο δικαιούχος οινοπαραγωγός μπορεί μέχρι την 1η 
Δεκεμβρίου της σχετικής αμπελοοινικής περιόδου να 
ζητήσει να του χορηγηθεί προκαταβολή για ποσό ίσο 
με την ενίσχυση το οποίο υπολογίζεται για τα προϊόντα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση του αλκοολικού 
τίτλου υπό τον όρο ότι έχει προβεί στην σύσταση εγ−
γυητικής επιστολής σύμφωνα με τον ν. 2220/1985 υπέρ 
του Οργανισμού Παρέμβασης, ίσης με το 110% της ενί−
σχυσης που αιτείται. 

2. Η προκαταβολή καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνο 
μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης προς την Δ/
νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής όπου έγινε 
ο εμπλουτισμός και η οποία συνοδεύεται από την εν 
λόγω εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλλει στην Δ/νση Μηχανι−
σμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τον σχετικό φάκελο με 
την αίτηση του δικαιούχου για λήψη προκαταβολής και 
την απόδειξη σύστασης εγγυητικής επιστολής συνο−
δευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα 
σημεία 1, 2, 3, 5, 7 και 10 του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης.

Η προκαταβολή πληρώνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
εντός δύο μηνών από την υποβολή της απόδειξης για 
την σύσταση της εγγυητικής επιστολής και μετά από 
έλεγχο του σχετικού φακέλου δικαιολογητικών.

3. Η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 του Καν.(ΕΚ) 2220/1985 και 
αφού υποβληθούν από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα 
σημεία 4, 8 και 9 του Άρθρου 4 της παρούσας. Κατά 
την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής γίνονται 
οι τυχόν προσαρμογές της καταβληθείσας οικονομικής 
ενίσχυσης εφόσον προκύπτει διαφορά στα στοιχεία 
υπολογισμού της (ποσότητα−δυναμικός αλκοολικός τίτ−
λος προϊόντος που προστέθηκε).

Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις

1. Στην περίπτωση που κάποιος οινοπαραγωγός τύχει 
της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται στη πα−
ρούσα απόφαση και στη συνέχεια παραδώσει οίνο της 
παραγωγής του για αποστάξεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 17 και 18 του Καν.(ΕΚ) 479/2008, η τιμή αγοράς 
του οίνου αυτού υφίσταται μείωση σύμφωνα με το άρ−
θρο 30, σημείο 2 του Καν.(ΕΚ) 555/2008. Προκειμένου 
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να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης 
διάταξης, οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων στα όρια των οποίων ο εν λόγω 
οινοπαραγωγός διαθέτει οινοποιητικές εγκαταστάσεις, 
εκδίδουν σχετική βεβαίωση με την οποία βεβαιώνεται 
αν ο οινοπαραγωγός έχει τύχει ή όχι της οικονομικής 
ενίσχυσης για εμπλουτισμό και η ποσότητα οίνου που 
παρήχθη από την εν λόγω επεξεργασία. 

2. Οι παραγωγοί συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανα−
καθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, 
που παρασκευάζουν αυτά τα προϊόντα προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για αύξηση του αλκοολικού τίτλου 
αμπελοοινικών προϊόντων, υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλία εισερχομένων και εξερχόμενων ποσοτήτων σχε−
τικά με τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 112 
του Καν.(ΕΚ)479/2008. Για κάθε είσοδο πρώτων υλών 
θα αναγράφεται η ποσότητα, η προέλευση, οι ποικιλίες 
σταφυλιών εκ των οποίων προήλθαν αυτές, η ζώνη 
στην οποία συγκομίστηκαν και οι αντίστοιχοι αύξο−
ντες αριθμοί των συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς 
αυτών και το ονοματεπώνυμο του πωλητή. Για κάθε 
έξοδο προϊόντος θα αναγράφεται το είδος, η ποσότη−
τα, ο Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος, ο σκοπός για τον 
οποίο εξέρχεται, το ονοματεπώνυμο, η επωνυμία και 
η διεύθυνση του παραλήπτη, οι ποικιλίες σταφυλιών 
εκ των οποίων προέρχεται το γλεύκος το οποίο χρη−
σιμοποιήθηκε για την παραγωγή του και η ζώνη στην 
οποία συγκομίστηκαν αυτά και ο αντίστοιχος αύξων 
αριθμός του συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς του 
προϊόντος.

3. Η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση στην παρού−
σα απόφαση δεν καταβάλλεται στο δικαιούχο εφόσον 
αποδεικνύεται ότι το χρησιμοποιηθέν συμπυκνωμένο 
γλεύκος ή ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος δεν 
έχει παραχθεί νόμιμα ή δεν ανταποκρίνεται στις προ−
διαγραφές που αναφέρονται στα σημεία 13 και 14 του 
Παραρτήματος IV του Καν.(ΕΚ)479/2008. 

4. Οι παραγωγοί συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακα−
θαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους υποχρεούνται να 
υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών παρα−
σκευής των προϊόντων αυτών στις κατά τόπους αρμόδιες 
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να ελέγχεται η 
νομιμότητα παραγωγής των προϊόντων αυτών και η διακί−
νησή τους προς αποφυγή καταστρατήγησης του εν λόγω 
μέτρου για το οποίο χορηγείται η οικονομική ενίσχυση.

5. Κάθε καταστρατήγηση της απόφασης αυτής, πέ−
ραν της μη καταβολής της προβλεπόμενης ενίσχυσης, 
επισύρει και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στο ν. 396/1976 και στο ν.δ. 243/1969. 

6. Για ό,τι δεν καθορίζεται με την παρούσα απόφαση 
ισχύουν οι γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέ−
πονται στους Καν.(ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 
Καν.(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής και στην ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία του τομέα.

7. Τα Υποδείγματα 1, 1Α, 1Β, 2, 3, 4, 4Α και 5 που συνο−
δεύουν τη παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της.

8. Από την δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 
υπ’ αριθμ. 293452/5.8.2005 (Β 1185) απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02020012609080016*
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