Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 20
Τροποποίηση του Β.Δ. 183/1972 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών
προελεύσεως οίνων» (Α 40)».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 και 5 παρ. 3, 8 και 9 του Ν.Δ. 243/ 1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της
αμπελουργικής παραγωγής» (Α 194), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 και 4 παρ. 2, 3 και 4 του Ν.
427/1976 «περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969
«περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 230) αντίστοιχα. β) Του άρθρου 29Α
του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για
τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών
και άλλες διατάξεις» (Α 154).
2. Την 6033/13.7.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (Β 550).
3. Την 39/1994 εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Την 722/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Το άρθρο 2 του Β.Δ. 183/1972 (Α 40) αντικαθίσταται ως εξής:.

Άρθρο 2
1.

Η ονομασία προέλευσης «ΑΜΥΝΤΑΙΟ» αναγνωρίζεται ως απλή για τον ερυθρό ξηρό, το ροζέ ξηρό (μη
αφρώδη) και τους ροζέ ξηρούς και ημίγλυκους φυσικά αφρώδεις οίνους που παρασκευάζονται
αποκλειστικά από σταφύλια της ποικιλίας «Ξυνόμαυρο», τα οποία προέρχονται από αμπελώνες του
Δήμου Αμυνταίου και των Κοινοτήτων Αγίου Παντελεήμονα, Βεγόρας, Λακκιάς, Κλειδιού, Αντίγονου,

Μανιακίου, Ξυνού Νερού, Φανού, Πεδινού, Αετού, Ροδώνα, Αγραπιδιών, Αναργύρων και Βαρυκού του
Νομού Φλώρινας αποκλειομένων των βαλτωδών εκτάσεων». Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 1995-01-31
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