
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου 
των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοι-
νική περίοδο 2021-2022.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικο-
νομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2611/284046 (1)
Αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτ-

λου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπε-

λοοινική περίοδο 2021-2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 

«Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής 
παραγωγής» (Α΄ 144), 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138),

δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/
20.12.2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
Κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου».

3. Την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 331058/25.9.2008 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-

νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κα-
θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου 
στήριξης “Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου και ανακα-
θαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για 
την αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου 
ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων”» (Β΄ 2001).

4. Την υπ’ αρ. 2919/95506/13.9.2017 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄ 3276).

5. Τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Εύβοιας, Βοιωτίας, Αχαΐας, Κορινθίας) αναφορικά με 
την ανάγκη αύξησης του φυσικού αλκοολικού τίτλου 
των αμπελοοινικών προϊόντων κατά την αμπελοοινική 
περίοδο 2021-2022.

6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων.

7. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Επιτρέπουμε την αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο 

αλκοολικού τίτλου για την αμπελοοινική περίοδο 2021-
2022, των κάτωθι αμπελοοινικών προϊόντων που προ-
έρχονται αποκλειστικά από οινοποιήσιμες ποικιλίες 
αμπέλου, όπως έχουν ταξινομηθεί με την υπ’ αρ. 2919/
95506/13.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού 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 προ-
σθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου 
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών,

β) του γλεύκους σταφυλιών, με προσθήκη συμπυκνω-
μένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου 
γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση συμπε-
ριλαμβανομένης και της αντίστροφης όσμωσης,

γ) του οίνου, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.
2. 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 
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2021-2022 δεν τυγχάνει οικονομικής ενίσχυσης σύμφω-
να με τον Καν. υπ’ αρ. 1308/2013, όμως, ως οινολογική 
πρακτική, ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κα-
νονισμού και ιδίως το Παράρτημα VΙΙΙ και της υπ’ αρ. 
331058/25.9.2008 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου 
επιτυγχάνεται με τις ανωτέρω οινολογικές πρακτικές που 
αναφέρονται παραπάνω και δεν μπορεί να υπερβεί σε 
καμία περίπτωση το 1,5% vol.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Ι

Αριθμ. Α.1228 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφα-

σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

«Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικο-

νομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 94),

1.2. των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρ-
θρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),

1.3. του πρώτου εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
36 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθε-
μένης Αξίας» (Α΄ 248),

1.4. του ν.  4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.  4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 167),

1.5. της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31.12.2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής 
Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014),

1.6. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743).

3. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/
6.10.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149).

4. Το από 1.7.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου του «Σωματείου Επιχειρήσεων Πάρκινγκ Περιοχής 
Αεροδρομίων» προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη 
σχετική εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομικών, Φορο-
λογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

5. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του 
Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημί-
ας του κορωνοϊού COVID-19 και επικαιροποίησης της 
Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοι-
χεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 Α.Υ.Ο.Ο. 
(Β΄ 2149), τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ.

Προστίθεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Δραστη-
ριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

52.21.24.06 Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
χώρους αεροδρομίων

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

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