ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Δπανομή
Ιζοδύναμορ Όπορ: Epanomi
Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0*
-Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l):Διάρηζηε 3.5-Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε meq/l: Μέγηζηε 18
-Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Υξψκα έληνλν αρλφμαλζν κε πξαζηλσπέο
αληαχγεηεο ή έληνλν ρξπζνθίηξηλν ρξψκα φηαλ ν νίλνο έρεη παιαηψζεη γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Άξσκα εμσηηθψλ θαη θαινθαηξηλψλ θξνχησλ, γηαζεκηνχ,
εζπεξηδνεηδψλ, βαλίιηαο, κειηνχ θαη λφηεο θαπλνχ. χλζεην θαη πινχζην ζηφκα κε
αξκνληθά ηζνξξνπεκέλε γεχζε, δξνζεξή νμχηεηα θαη έληνλα αξσκαηηθή & καθξηά
επίγεπζε.
2. Οίνορ επςθπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο:12.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0 (φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ
Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο)
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3.5-Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε meq/l: Μέγηζηε 20
-Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l):150
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη αθξηβήο ηηκή ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ βαζππφξθπξν κε θεξακηδί
απνρξψζεηο φηαλ ν νίλνο έρεη παιαηψζεη επί καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Άξσκα
θξέζθσλ ψξηκσλ θξνχησλ, κπαραξηθψλ, ζηαθίδαο, θαθάν. Πινχζην ζψκα κε
ηζνξξνπεκέλε γεχζε θαη καιαθέο ηαλλίλεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θξνχην θαη
έληνλα αξσκαηηθή επίγεπζε.
Β. Οίνορ από ςπεπώπιμα ζηαθύλια
Οίνορ λεςκόρ από ςπεπώπιμα ζηαθύλια

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 15 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12% vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε θπζηθά ζάθραξα (g/l): ηνπιάρηζηνλ 250 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): ειάρηζηε 3.5 - κέγηζηε 6,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε meq/l: Μέγηζηε 20
- Πεξηεθηηθφηεηα νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): κέγηζην 300 (
ζχκθσλα κε ηελ παξέθθιηζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2γ) ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΗΒ ηνπ Καλ(ΔΚ) 606/2009)
Γηα ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη αθξηβήο ηηκή ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Υξψκα ζθνχξν ρξπζαθί ιφγσ παιαίσζεο ζε δξχηλα βαξέιηα επί καθξχ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Πνιχπινθα αξψκαηα ιεπθφζαξθσλ ψξηκσλ θξνχησλ, φπσο
ξνδάθηλν, αριάδη, θπδψλη, κάλγθν & κειηνχ. Μεγάιε ιηπαξφηεηα ζην ζηφκα, πνπ
ζπκβαδίδεη κε θαιή νμχηεηα θαη γιπθφ ππφβαζξν.

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ
Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1, οι
οποίερ ζςνδέονηαι με ηην ονομαζία πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική ένδειξη.
χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 607/2009 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Καλ(ΔΚ) 670/2011 ηεο Δπηηξνπήο θαη φπσο
έρνπλ νξηζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ «E-Bacchus», νη
παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη
γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Δπαλνκή θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Πχξγνο.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Δπανομή
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο επςθπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Δπανομή παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη
λεςκών
οίνων
από
ςπεπώπιμα
ζηαθύλια
Λεςκόρ οίνορ από ςπεπώπιμα ζηαθύλια ΠΓΔ Δπανομή:
Σα ζηαθχιηα παξακέλνπλ ζην πξέκλν κέρξη λα ππεξσξηκάζνπλ, κφλν ηηο ρξνληέο
πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.

Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340582/1.9.1989 (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989) ην νπνίν ζηε
ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 420192/21.12.1992 (ΦΔΚ 758/Β/31.12.1992),
ηελ αξηζ. 359489/25.10.1996 (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996), ηελ αξηζ. 387425/11.9.2000
(ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000) θαη ηελ αξηζ. 278474/26.02.2008 (ΦΔΚ 391/Β/7.3.2008).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή πεξηιακβάλεη
ηελ πεξηνρή Δπαλνκήο πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην Γεκνηηθνχ
Γηακέξηζκα Δπαλνκήο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνχ.
ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο θαη
γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο ζε έληεθα ρηιηάδεο (11,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Γηα ιεπθφ νίλν απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα ε κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ
επηηξέπεηαη αλέξρεηαη ζε νθηψ ρηιηάδεο (8,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 88 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 82,5 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
Γηα ιεπθφ νίλν απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα ε κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha)
αλέξρεηαη ζε 40 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Δπαλνκή παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αζχξηηθν, Μαιαγνπδηά, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier.
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Δπαλνκή παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Λεκληφ, Ξηλφκαπξν, Cabernet Sauvignon, Mourvedre, Grenache Rouge, Merlot θαη
Syrah.
Ο ιεπθφο νίλνο απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα Π.Γ.Δ. Δπαλνκή παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα
ηεο πνηθηιίαο Μαιαγνπδηά.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Καηηγοπία: Οίνορ & Οίνορ από ςπεπώπιμα ζηαθύλια
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Ο ηζηνξηθφο, πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο, νηθνλνκηθφο δεζκφο θαζψο θαη ην γεσγξαθηθφ
πεξηβάιινλ θαη ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηζρχνπλ γηα ηηο θαηεγνξίεο νίλνο & νίλνο
απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ πεξηνρή ηεο Δπαλνκήο θαηνηθείηαη αδηάθνπα εδψ θαη 6.000 ζρεδφλ ρξφληα. Αλήθε
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο «Καιακαξηάο» πνπ ζεκαίλεη Καιή Μεξηά, ηίηινο πνπ

δφζεθε απφ Γάιινπο πεξηεγεηέο γηα λα απνδψζνπλ ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο. Ζ νηλνπνίεζε καξηπξείηαη εδψ θαη 1.500 ρξφληα
ελψ σο γλσζηφο ακπειφηνπνο αλαθέξεηαη θαη θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν. Δίλαη
κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πξψηε γλσζηή κλεία ηνπ νηθηζκνχ σο Παλνκή
(απνγξαθή ηνπ 1302) ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ακπειηψλ ζηελ πεξηνρή. Αλαθνξά
γίλεηαη ζε έλα πξαθηηθφ απνγξαθήο ην νπνίν ζπλέηαμε ν Γεκήηξηνο Απεικέλε:
«Γεώπγιορ ο Θηπιανόρ, πποζκαθήμενορ ειρ ηην πεπιοσήν ηηρ Αγάθηρ, και ανήκων ειρ
ηην γςναικείαν μονήν ηηρ Θεομήηοπορ και επικεκλημένηρ ηηρ Κανηακοςζηνήρ, έσει
αμπέλιον ειρ ηην Πανομήν εκ πποικόρ μοδίων δύο ... και Ράδορ ο Πελαγωνίηηρ έσει
αμπέλιον ειρ ηο αςηό σωπίον ςποηελέρ ηη δεζποηική μονή ηος Πποδπόμος... »
Ζ παξάδνζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηελ Δπαλνκή ζπλερίδεηαη θαη σο ηα ηειεπηαία
ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο (Απαλνκή, φπσο νλνκάδνληαλ ε πεξηνρή θαηά ηελ
ηνπξθνθξαηία). χληνκε αλαθνξά βξίζθνπκε ζε έθζεζε ηνπ ηαγκαηάξρε ηνπ
ειιεληθνχ ζηξαηνχ Νηθφιανπ ρηλά: « ... η Απανομή ... κείηαι ενηόρ σαπάδπαρ και ειρ
απόζηαζιν 10’ ηηρ ώπαρ από ηηρ αμμώδοςρ παπαλίαρ. Μεηαξύ ηηρ παπαλίαρ και ηηρ
κωμοπόλεωρ ςπάπσοςν αμπελώνερ.»
Σν Μάην ηνπ 1821 φηαλ ήξζαλ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα λα θάςνπλ ηελ Δπαλνκή
πνπ επαλαζηάηεζε, ιέγεηαη φηη δχν γπλαίθεο έζβεζαλ ηε θσηηά ηνπ ζπηηηνχ ηνπο κε
λεξφ θαη θξαζί. Πάληνηε ζε πεξηφδνπο επηδξνκψλ ή πξηλ παξαδνζεί έλαο ηφπνο,
αλνίγνληαη ηα βαξέιηα θαη ρχλεηαη ην θξαζί γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ ερζξνχ.
Παξαδφζεηο γηα θξαζί πνπ ρχλεηαη ππάξρνπλ θπζηθά ζε ηφπνπο, φπνπ παξάγεηαη
θξαζί θαη είλαη γλσζηφ ήδε απφ ηε βπδαληηλή πεξίνδν, απφ ηα ηέιε ηνπ 11 νπ αηψλα,
φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δπαλνκήο ππήξραλ ακπέιηα θαη παξάγνληαλ εθιεθηφ
θξαζί.
ε απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1875 θαηαγξάθνληαη 325 ακπειψλεο ελψ
ζε απνγξαθή ηνπ 1907 θαηαγξάθνληαη 586 ηδηνθηεζίεο ακπειψλσλ ζε 17 πεξηνρέο
ηεο Δπαλνκήο. ηελ θαηαγξαθή ησλ θηεξίσλ ηνπ ρσξηνχ ην 1907 απαληψληαη 27
παηεηήξηα σο απηνηειή θηίζκαηα. Παηεηήξηα φκσο ππήξραλ θαη ζε ζπίηηα ηνπ
ρσξηνχ. πλνιηθά ζηελ Δπαλνκή ην 1907 δειψζεθαλ 49 παηεηήξηα.
Τπάξρνπλ επίζεο θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία πιεξσκήο θφξσλ ζηηο ηνπηθέο ηνπξθηθέο
αξρέο (Καπεηαλίθεηνλ ηεο Δπαλνκήο) γηα θαιιηέξγεηα ακπειψλσλ θαη αληίζηνηρα
παξαγσγήο ηνπηθψλ νίλσλ
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ,
«νη δξφκνη ηνπ θξαζηνχ» ζηελ Δπαλνκή.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Δπαλνκήο βξίζθεηαη λφηηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην
Γεκνηηθνχ Γηακέξηζκα Δπαλνκήο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνχ.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη ζεξκά
θαινθαίξηα. Καηά ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο παξαηεξείηαη έληνλε δξφζνο, πνπ επλνεί
ηε κηθξφηεξε δηαπλνή θαη αθνινπζείηαη ζπλήζσο απφ κέηξηαο έληαζεο μεξφ βφξεην
άλεκν, πνπ αθαηξεί ηελ επηπιένλ πγξαζία απφ ηελ βιάζηεζε θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν
αζζελεηψλ. Σηο κεζεκβξηλέο ψξεο παξαηεξείηαη άλεκνο λφηηαο θαηεχζπλζεο, πνπ
θέξλεη πγξαζία απφ ηε ζάιαζζα βνεζψληαο ην θπηφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο πςειέο
ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ. Οη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα
ζηαθχιηα λα δηαηεξνχλ θαιή θπζηθή νμχηεηα θαη πινχζην αξσκαηηθφ ραξαθηήξα. Ο
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γξακκψλ θχηεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο
δεκηνπξγνχλ πνιχ θαιέο ζπλζήθεο θσηνζχλζεζεο, θαηά ηηο ψξεο ηεο εκέξαο κε ηελ

πην επλντθή ζεξκνθξαζία (πξσί- απφγεπκα). Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αγγίδεη
ηνπο 160C θαη ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 550mm.
Σν έδαθνο ραξαθηεξίδεηαη ακκναξγηιψδεο- αξγηινπειψδεο κε αιθαιηθφ pH. Σα
εδάθε κέρξη ην βάζνο ησλ 60-70cm είλαη ακκνπειψδε θαη θάησ ησλ 70cm θαη κέρξη
ηα 100-110cm ακκναξγηινπειψδε. Δίλαη πινχζηα ζε ζαιαζζηλά απνιηζψκαηα,
θαζψο φιε ε γχξσ ινθψδεο έθηαζε ζρεκαηίζηεθε απφ πξνζρψζεηο ηεο ζαιάζζηαο
πεξηνρήο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα βνεζάεη
ζηελ θαιή δνκή θαη απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο, ελψ ε ζρεηηθά κεγάιε
πεξηεθηηθφηεηα ζε άξγηιν ζπλεπάγεηαη θαη κεγάιε απνζήθεπζε ζξεπηηθψλ.
Παξάιιεια, ε ζπγθέληξσζε ζε νξγαληθή νπζία είλαη κέηξηα, κε απνηέιεζκα λα
βνεζάεη ζηελ θαιή δνκή ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ απνζηξάγγηζε.
Σα εδάθε, ζηε κεγαιχηεξή ηνπο έθηαζε, είλαη επηθιηλή κε κηθξέο κέρξη κέζεο θιίζεηο,
γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε απφζηξαγγηζε θαη ηηο κηθξφηεξεο έσο ειάρηζηεο
πξνζβνιέο απφ ηηο αζζέλεηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ πεξνλφζπνξνπ, κε ζπλέπεηα ηελ
θαιχηεξα πνηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηελ πξσηκφηεξε σξίκαζε. Σέινο, ν
ζπλδπαζκφο ηεο επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο κε ηελ θιίζε ησλ εδαθψλ θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ησλ παγεηψλ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Λεπηομέπειερ πποϊόνηορ για ηην καηηγοπία οίνορ
Οη ιεπθνί νίλνη Π.Γ.Δ. Δπαλνκή παξνπζηάδνπλ ρξψκα αρλφμαλζν κε πξαζηλσπέο θαη
αζεκί αληαχγεηεο ή έληνλν ρξπζνθίηξηλν ρξψκα, φηαλ ν νίλνο έρεη παιαηψζεη ζε
δξχηλα βαξέιηα γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα αξψκαηα πνηθίινπλ αλάινγα κε
ηνλ ηχπν, ηελ πνηθηιία θαη ηελ παιαίσζε θαη νη νίλνη ραξαθηεξίδνληαη απφ αξψκαηα
εμσηηθψλ θαη θαινθαηξηλψλ θξνχησλ, γηαζεκηνχ, εζπεξηδνεηδψλ, βαλίιηαο θαη λφηεο
θαπλνχ. Σα θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ δξνζεξή νμχηεηα θαη έρνπλ ζχλζεην θαη
πινχζην ζηφκα κε καθξηά επίγεπζε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο
σξίκαζεο ησλ πνηθηιηψλ.
Οη εξπζξνί νίλνη Π.Γ.Δ. Δπαλνκή έρνπλ έληνλν θφθθηλν ρξψκα κε θπαλέο
απνρξψζεηο θαη αξψκαηα θφθθηλσλ θξνχησλ, κπαραξηθψλ, θαθάν, ζηαθίδαο. Έρνπλ
πινχζην ζψκα κε ηζνξξνπεκέλε γεχζε, θαη καιαθέο ηαλίλεο, ιφγσ ησλ ηδαληθψλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή θαη νδεγνχλ ζε θαιή
ηερλνινγηθή θαη θαηλνιηθή σξίκαζε.
Λεπηομέπειερ πποϊόνηορ για ηην καηηγοπία οίνορ από ςπεπώπιμα ζηαθύλια
Οη νίλνη απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα παξάγνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, απφ ηελ
πνηθηιία Μαιαγνπδηά, κηα απφ ηηο πην εθιεθηέο πνηθηιίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ νξεηλή Ναππαθηία. Δίλαη θπηεκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο Δπαλνκήο
πάλσ απφ 30 ρξφληα κε άξηζηα απνηειέζκαηα θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ
ελαξκφληζε ηεο κε ην terroir ηεο πεξηνρήο είλαη ηδαληθή, θαζψο φια ηα ακπεινπξγηθά
ζηνηρεία θαιιηέξγεηαο είλαη επλντθά.
Σα ζηαθχιηα αθήλνληαη λα ππεξσξηκάζνπλ πάλσ ζηα θιήκαηα κφλν ηηο ρξνληέο πνπ
ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν ρξψκα είλαη ζθνχξν ρξπζαθί, ιφγσ ηεο
παιαίσζεο ζε δξχηλα βαξέιηα επί καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ηα αξψκαηα πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ην θξαζί είλαη ιεπθφζαξθα ψξηκα θξνχηα, φπσο ξνδάθηλν, αριάδη,
θπδψλη, κάλγθν, θαη κέιη. ην ζηφκα παξνπζηάδεη κεγάιε ιηπαξφηεηα πνπ ηζνξξνπεί
ηδαληθά κε ηελ θαιή νμχηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην θξαζί.

Οη νίλνη απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα έρνπλ απνζπάζεη δηαθξίζεηο ζε δηεζλείο
δηαγσληζκνχο.
Γηεζλείο δηαθξίζεηο γηα ηνλ νίλν απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα:
- Μαιαγνπδηά απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα 2004, Υάιθηλν Μεηάιιην, International Wine
& Spirit Competition 2009, Μεγάιε Βξεηαλία
- Μαιαγνπδηά απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα 2004, Αζεκέλην Μεηάιιην, International Wine
Challenge 2009
- Μαιαγνπδηά απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα 2009, Υάιθηλν Μεηάιιην, DWWA 2013
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη για ηην καηηγοπία οίνορ
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Δπαλνκή, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (έδαθνο ,
θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
Σν θιίκα ηεο Δπαλνκήο είλαη ηδαληθφ γηα ηηο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη, γηαηί ηα
ζηαθχιηα θηάλνπλ ζηελ επηζπκεηή ηερλνινγηθή θαη θαηλνιηθή σξίκαζε πξηλ ηελ
πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ηνπ θζηλνπψξνπ, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε
πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ησλ ζηαθπιηψλ. Όιεο νη πνηθηιίεο έρνπλ πξνζαξκνζηεί
ηδαληθά ζηελ πεξηνρή ηεο Δπαλνκήο θαη παξάγνληαη νίλνη κε πινχζην αξσκαηηθφ
ραξαθηήξα-ηππηθφ ηεο πεξηνρήο-, γεκάηε θαη ηζνξξνπεκέλε γεχζε.
Οη μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηχπν ησλ εδαθψλ
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ σξίκαζε ησλ ζηαθπιηψλ απφ ηα κέζα Απγνχζηνπ κέρξη
θαη ηα κέζα επηεκβξίνπ αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Έηζη, νη θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο,
πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην ρξφλν σξίκαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πςειφ δείθηε
μεξνζεξκίαο ηεο πεξηνρήο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζην ζηπι θαη
ζηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ, σο άκεζε
αληαλάθιαζε ηνπ θιίκαηνο.
Οη ιεπθέο πνηθηιίεο θαιιηεξγνχληαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηνπ ακπειψλα, ψζηε λα
απνθεπρζεί ην έληνλν πδαηηθφ ζηξεο, ην νπνίν ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο
νμχηεηαο ζηνπο νίλνπο. Δμαηξείηαη ε Μαιαγνπδηά, ε νπνία θαιιηεξγείηαη ζηα κέζα θαη
αλψηεξα επίπεδα, γηαηί παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζηελ πεξίζζεηα πγξαζία. Ζ σξίκαζε
ησλ ζηαθπιηψλ μεθηλάεη γχξσ ζηα κέζα Απγνχζηνπ κε ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, ελψ ην Αζχξηηθν θαη ε Μαιαγνπδηά
σξηκάδνπλ ηέινο Απγνχζηνπ.
πγθεθξηκέλα,
ην
Αζχξηηθν,
κία
πνιπδπλακηθή
πνηθηιία
κε
κεγάιε
πξνζαξκνζηηθφηεηα, έρεη εγθιηκαηηζηεί άξηζηα ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο,
δίλνληαο θξαζηά κε πςειή νμχηεηα, πςειφ αιθννιηθφ ηίηιν, αξψκαηα πξάζηλσλ
ψξηκσλ θξνχησλ, λχμεηο αλζηθψλ αξσκάησλ θαη ήπηα κεηαιιηθφηεηα ζην ζηφκα.
Ζ Μαιαγνπδηά, πνπ θαιιηεξγείηαη ζηα αλψηεξα επίπεδα, σξηκάδεη ρσξίο
πξνβιήκαηα, δίλνληαο νίλνπο κε απμεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν, θαιή νμχηεηα (ιφγσ ησλ
ςπρξψλ βφξεησλ αλέκσλ) θαη αξψκαηα ηξνπηθψλ θξνχησλ, εζπεξηδνεηδψλ (θπξίσο
θίηξν) θαη γηαζεκηνχ.

Οη πνηθηιίεο Chardonnay, Viognier θαη Sauvignon Blanc, εμαηηίαο ησλ ζεξκηθψλ
ζπλζεθψλ σξίκαζεο, έρνπλ ηξνπηθφ αξσκαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζπλδπάδεηαη κε
πινχζην φγθν ζην ζηφκα, θαιή νμχηεηα θαη θαιή δπλαηφηεηα παιαίσζεο.
Οη εξπζξέο πνηθηιίεο θαιιηεξγνχληαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ ακπειψλα, φπνπ ην
έδαθνο ζπγθξαηεί κηθξφηεξεο πνζφηεηεο λεξνχ, ψζηε λα πξνθιεζεί ην επηζπκεηφ
πδαηηθφ ζηξεο θαη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε θαηλνιηθή θαη ηερλνινγηθή σξίκαζε. ηηο
ζέζεηο κε ακκψδε εδάθε παξάγνληαη νίλνη κε αξσκαηηθή ιεπηφηεηα, ελψ ζε εδάθε
κε πςειά πνζνζηά αξγίινπ, νη παξαγφκελνη νίλνη ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν
θαηλνιηθφ ραξαθηήξα. Ζ σξίκαζε ησλ ζηαθπιηψλ μεθηλάεη γχξσ ζηα ηέιε Απγνχζηνπ
κε ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο Merlot, Grenache Rouge, αθνινπζνχλ νη πνηθηιίεο Syrah,
Cabernet Sauvignon, θαη Mourvedre θαη νινθιεξψλεηαη αξρέο κε κέζα επηεκβξίνπ
κε ηηο πνηθηιίεο Λεκληφ θαη Ξηλφκαπξν.
πγθεθξηκέλα, νη πνηθηιίεο Merlot θαη Grenache Rouge δίλνπλ νίλνπο κε πςειφ
αιθννιηθφ ηίηιν, καιαθνχο ζην ζηφκα θαη κε αξψκαηα ψξηκσλ θξνχησλ. Οη πνηθηιίεο
Syrah, Cabernet Sauvignon θαη Mourvedre δίλνπλ νίλνπο κε θαιή δνκή, έληνλν
ρξψκα θαη κεγάιε δπλαηφηεηα παιαίσζεο. Ζ πνηθηιία Λεκληφ δίλεη νίλνπο κε έληνλν
ρξψκα, ηδηαίηεξα αξσκαηηθνχο ραξαθηήξεο θφθθηλσλ θξνχησλ θαη πινχζην φγθν, θαη
ην Ξηλφκαπξν νίλνπο κε θαιή ρξσκαηηθή έληαζε, ιφγσ ηεο ηδαληθήο σξίκαζεο ηεο
πνηθηιίαο ζηελ πεξηνρή, θαιφ αιθννιηθφ ηίηιν θαη ραξαθηήξεο θφθθηλσλ θξνχησλ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη για ηην καηηγοπία οίνορ από ςπεπώπιμα ζηαθύλια
Ζ Μαιαγνπδηά είλαη κία πνιπδπλακηθή πνηθηιία, ε νπνία αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα
θαη ηε κέζνδν νηλνπνίεζεο κπνξεί λα δψζεη απφ απιά θξαζηά κε αξψκαηα κνζράηνπ
θαη ιεκνληνχ κέρξη πην πνιχπινθα κε ζψκα θαη αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ (θίηξν,
ιεκφλη), ψξηκσλ θξνχησλ, βνηάλσλ θαη άζπξνπ πηπεξηνχ. Καιφ είλαη λα
απνθεχγεηαη ε απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην, δηφηη κεηψλεηαη ε έληαζε ησλ ηεξπεληθψλ
αξσκάησλ ηεο πνπ πξνζδίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνζράηνπ. Έρεη θαιή
πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζηελ πγξαζία. Πξνηηκά επηθιηλή
εδάθε, θαιψο αεξηδφκελα, θησρά ζε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη θαιψο ζηξαγγηδφκελα. Ζ
ηνπνζεζία, ε έθζεζε, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ε κεραληθή θαη ρεκηθή
ζχζηαζε ηνπ ακπεινηνπίνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν.
ηα αλψηεξα επίπεδα ηεο Δπαλνκήο, ζηηο ζέζεηο δειαδή πνπ επλννχλ ηελ σξίκαζε
ησλ ζηαθπιηψλ, ε Μαιαγνπδηά δίλεη πνιχπινθα θξαζηά κε έληνλν αξσκαηηθφ
ραξαθηήξα εζπεξηδνεηδψλ (θπξίσο θίηξν) θαη ηξνπηθψλ θξνχησλ κε θαιή νμχηεηα,
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
Δζληθή Ννκνζεζία
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«Σνπηθφο
Οίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340582/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 420192/21.12.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 758/Β/31.12.1992)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 359489/25.10.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλσλ» (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996).
- -Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387425/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
359489/25.10.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «πεξί θαζνξηζκνχ
πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Δπαλνκίηηθνο Σνπηθφο Οίλνο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278474/26.02.2008 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε
ησλ ππ΄ αξηζ. 387425/11.9.2000 θαη 359489/25.10.1996 ππ. Απνθάζεσλ
«Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο
Δπαλνκήο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 391/Β/7.3.2008).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15.06.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ
νίλσλ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
512/Β/22.9.1987) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
«πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη
«GRANDE RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 352347/6670/1987 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 875/Β/28.6.2005)
-

- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.5067/117292/27.10.2015 «Καζνξηζκφο
πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ
επηζήκαλζε ησλ ειιεληθψλ νίλσλ» (ΦΔΚ 2323/Β/27.10.2015), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.5852/139338/14.12.2015 (ΦΔΚ 2708/Β/2015)
-Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5833/155045/12.12.2013 «Καζνξηζκφο
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ) 607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ.(ΔΚ)
1234/2007 φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε
νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα» (ΦΔΚ 3324/Β/27.12.2013) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.5066/117288/27.10.2015
(ΦΔΚ 2322/Β/27.10.2015)
-Νφκνο ππ΄ αξηζ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (ΦΔΚ
32/Α/11.2.2014)
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4β) ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 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».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ .392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο
ρξήζεο ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1985/Β/8-11-99) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ ,
ζην άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ
λνκνχ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο
λνκνχο.» πγθεθξηκέλα, νη νίλνη Π.Γ.Δ. Δπαλνκή κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζε
νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ή ζηνπο φκνξνπο λνκνχο
Υαιθηδηθήο, Ζκαζίαο, Πέιιαο, Κηιθίο θαη εξξψλ.
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Νομικό πλαίζιο: Κοινοηική Νομοθεζία
ην άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη εηδηθφηεξα ην Παξάξηεκα XVI θαη 6 ηνπ
Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 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». ηελ επίζεκαλζε ησλ
βηνινγηθψλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Δπαλνκή ε έλδεημε «βηνινγηθφ» ή «βην» ζε ζπλδπαζκφ κε
ην φλνκα ηνπ πξντφληνο ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ:
- ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ θνξέα ειέγρνπ
- ην θνηλνηηθφ ινγφηππν

- ηελ έλδεημε «Γεσξγία ΔΔ ή θαη Γεσξγία Διιάδα»
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ
Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» ζηελ
επηζήκαλζε ησλ νίλσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο ησλ
ζηαθπιηψλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο αξηζκ. 280557/9-6-2005
ππνπξγηθήο απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη
δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο
Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο
πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ
818/Β/15-6-2005).
Γ) Δνδείξειρ επιζήμανζηρ ζύμθωνα με ηην εθνική νομοθεζία
χκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 235309/7.02.2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε νη ελδείμεηο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Δπαλνκή είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux,
ΔΛΔΓΥΟΙ
1.Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«ΣνπηθφοΟίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340582/1.9.1989
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 420192/21.12.1992 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340582/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Δπαλνκήο » (ΦΔΚ
758/Β/31.12.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 359489/25.10.1996
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
420192/21.12.1992
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1010/Β/5.11.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387425/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
359489/25.10.1996
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278474/26.02.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
387425/11.9.2000 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
391/Β/7.3.2008).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
-Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5833/155045/12.12.2013 «Καζνξηζκφο
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ) 607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ.(ΔΚ)
1234/2007 φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε
νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα» (ΦΔΚ 3324/Β/27.12.2013), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.5066/117288/27.10.2015
(ΦΔΚ 2322/Β/27.10.2015)
-Νφκνο ππ΄ αξηζ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (ΦΔΚ
32/Α/11.2.2014)
2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
νίλν ΠΓΔ δειψλνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, δεθαπέληε κέξεο (15) πξν ηνπ
ηξπγεηνχ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ ζηαθπιέο γηα ην
ζθνπφ απηφ. ηα δπγνιφγηα ή ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο νηλνπαξαγσγνχο
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΓΔ
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ακπεινπξγνχ, ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ, ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ακπεινηεκαρίνπ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ν
δείθηεο δηαζιάζεσο ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ. Σα ζηειέρε ησλ δπγνινγίσλ ή
ηηκνινγίσλ απηψλ θπιάζζνληαη επί πέληε έηε θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε δήηεζε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
3. Οη αλσηέξσ νίλνη πνπ δηαηίζεληαη ζπζθεπαζκέλνη/εκθηαισκέλνη ζηελ θαηαλάισζε,
θέξνπλ ππνρξεσηηθά
ηππσκέλν
επί ηεο εηηθέηαο,
κε
επζχλε
ηνπ
ζπζθεπαζηή/εκθηαισηή, σο ζηνηρείν ειέγρνπ, εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα ΔΠ, ζηε ζπλέρεηα εμαςήθην αξηζκφ θαη κεηά, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Οη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί ρνξεγνχληαη απφ

ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο (πξψελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο/εκθηάισζεο
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο.
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