ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση : ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Όνοµα και τίτλος αιτούντα: ΚΑΙΡ- CAIR
Νοµικό καθεστώς Ανώνυµη Γεωργική Βιοµηχανική Εταιρεία
Υπηκοότητα: Ελλάδα
∆ιεύθυνση: 2ο χλµ Λεωφόρου Ρόδου-Λίνδου
851 00 Ρόδος, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302241 0 68770, 68771, 68772, 68773
Τηλεοµοιοτυπία: +302241 0 62575
∆ιεύθυνση ηλ-ταχυδροµείου:info@cair.gr

Όνοµα και τίτλος αιτούντα: ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΥΝΑΚΗΣ
KOUNAKIS WINERY
Νοµικό καθεστώς:
Υπηκοότητα: Ελλάδα
∆ιεύθυνση: Χωρίς αριθµό Χωρίς οδό,85108 Εµπωνα Ρόδου, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302246041440
Τηλεοµοιοτυπία:
∆ιεύθυνση ηλ- ταχυδροµείου: takegawa57@hotmail.com

Όνοµα και τίτλος αιτούντα: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΣ, PAPAMIXAIL KOSTAS
Νοµικό καθεστώς:
Υπηκοότητα: Ελλάδα
∆ιεύθυνση: Χωρίς αριθµό Χωρίς οδό,85108 Εµπωνα Ρόδου,Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302246041280, +302246041304
Τηλεοµοιοτυπία: +302246041280
∆ιεύθυνση ηλ-ταχυδροµείου:kostaspapamixail@windowslive.com

Όνοµα και τίτλος αιτούντα:ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,ALEXANDRIS MICHAIL
Νοµικό καθεστώς,
Υπηκοότητα: Ελλάδα
∆ιεύθυνση: Χωρίς αριθµό Χωρίς οδό, 85108 Εµπωνα Ρόδου, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2246041349
Τηλεοµοιοτυπία:
∆ιεύθυνση ηλ-ταχυδροµείου:seo@wine.org.gr

Όνοµα και τίτλος αιτούντα:
ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΨΩΝ
Νοµικό καθεστώς: ΟΜΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπηκοότητα: Ελλάδα
∆ιεύθυνση: ΛΕΙΨΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ, 85001
Τηλέφωνο:22247041346
Τηλεοµοιοτυπία:
∆ιεύθυνση ηλ- ταχυδροµείου: nikosgriilis4@gmail.com

Ενδιάµεσος φορέας
–

Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*) ΕΛΛΑ∆Α

Μορφοποιηµένος πίνακας

Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων)
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής
∆ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής
Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα)
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 10176, ΑΘΗΝΑ ,ΕΛΛΑ∆Α

Ονοµασία προς καταχώριση
–

Γεωγραφική ένδειξη ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΣ

Ισοδύναµος όρος: Dodekanese

Περιγραφή του οίνου (οίνων) (1) Α. ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
1.

Οίνος λευκός ξηρός

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 11.0 % Vol.
- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 11,0 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Μέγιστη 9,0*
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1,08
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Λευκοκίτρινο λαµπερό χρώµα. Ντελικάτα και ζωηρά αρώµατα
λουλουδιών µε νότες εσπεριδοειδών και κίτρινων φρούτων. Στόµα µε φρουτώδη φρεσκάδα και ευχάριστη
δροσιά.

2.

Οίνος λευκός ηµίξηρος

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 11.0 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος:10.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 4,5 - Μέγιστη 17,5**
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1,08
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L ***

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λευκοκίτρινο λαµπερό χρώµα. Ντελικάτα και ζωηρά αρώµατα λουλουδιών
νότες εσπεριδοειδών και κίτρινων φρούτων. Στόµα µε φρουτώδη φρεσκάδα και ευχάριστη δροσερή γλυκύτητα
3. Οίνος λευκός ηµίγλυκος
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 11.0 % Vol
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/ l ): Ελάχιστη 12,5 - Μέγιστη 45
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 -Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1,08
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λευκοκίτρινο λαµπερό χρώµα. Ντελικάτα και ζωηρά αρώµατα λουλουδιών
νότες εσπεριδοειδών και κίτρινων φρούτων. Στόµα µε φρουτώδη φρεσκάδα, ευχάριστη δροσιά και γλυκιά

επίγευση.

Β. ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
1. Οίνος Ερυθρός ξηρός
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 11.5 % Vol.
- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 11,5% Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 11.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ) : Μέγιστη 9,0*
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ (g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,0
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1,2
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 150 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λαµπερό πορφυρό χρώµα. Αρώµατα γλυκών µπαχαρικών,
δαµάσκηνου και φραγκοστάφυλου. Στρογγυλό ισορροπηµένο στόµα µε ζωντάνια και φρούτο.
2. Οίνος Ερυθρός ηµίξηρος
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 11.5 % Vol
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 11.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 4,5-Μέγιστη 17,5**
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,0
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1,2
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/L ***
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λαµπερό πορφυρό χρώµα. Αρώµατα γλυκών µπαχαρικών,
δαµάσκηνου και φραγκοστάφυλου. Στρογγυλό ισορροπηµένο στόµα µε ζωντάνια, φρούτο και ευχάριστη
γλυκύτητα.
3. Οίνος Ερυθρός ηµίγλυκος
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 11.5 % Vol
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 11.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 12,5 - Μέγιστη 45
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,0
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1,2
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λαµπερό πορφυρό χρώµα. Αρώµατα γλυκών µπαχαρικών,
δαµάσκηνου και φραγκοστάφυλου. Στρογγυλό ισορροπηµένο στόµα µε ζωντάνια και φρούτο. Μακρά
γλυκιά επίγευση.

Γ. ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΩΠΟΣ
1.

Οίνος Ερυθρωπός ξηρός

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 11,0 % Vol.
- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 11,0% Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ) : Ελάχιστη 1,0 - Μέγιστη 9,0*
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ (g/l) : Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ) : Μέγιστη 1,08
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λαµπερό ροζέ χρώµα. Ελκυστικές ευωδίες τριαντάφυλλου συνδυασµένες
αρώµατα φράουλας, ροδιού, κερασιού και νύξεις µπανάνας. Απαλό στόµα µε δοµή και ιδιαίτερες γεύσεις
καραµέλας κα φρούτων.
2.

Οίνος Ερυθρωπός ηµίξηρος

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 11,0 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα (g/l ): Ελάχιστη 4,5 - Μέγιστη 17,5**
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1,08
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L***
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λαµπερό ροζέ χρώµα. Ελκυστικές ευωδίες τριαντάφυλλου συνδυασµένες
αρώµατα φράουλας, ροδιού, κερασιού και νύξεις µπανάνας. Απαλό στόµα µε δοµή, δροσιστική γλυκύτητα
ιδιαίτερες γεύσεις καραµέλας κα φρούτων.
3.

Οίνος Ερυθρωπός ηµίγλυκος

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 11,0 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 12,5 - Μέγιστη 45,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1,08
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Λαµπερό ροζέ χρώµα. Ελκυστικές ευωδίες τριαντάφυλλου συνδυασµένες
αρώµατα φράουλας, ροδιού, κερασιού και νύξεις µπανάνας. Απαλό στόµα µε δοµή και ιδιαίτερες γεύσεις
καραµέλας κα φρούτων. Μακρά γλυκιά επίγευση.

∆. ΟΙΝΟΣ ΛΙΚΕΡ
Αναλυτικά χαρακτηριστικά
- Αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 15.0 – 22,0 % Vol
- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 17,5% Vol
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/ l ): Ελάχιστη 45
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 -Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.8
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Βαθύ ερυθρό χρώµα µε κεραµιδιές αποχρώσεις, πολυσύνθετο µπουκέτο
αρωµάτων µε κόκκινα φρούτα, σταφίδες, ξηρούς καρπούς και γλυκά µπαχαρικά.
Ευχάριστη γλυκά γεύση µε όµορφη οξύτητα και ωραίες τανίνες
Ε. ΟΙΝΟΣ ΗΜΙΑΦΡΩ∆ΗΣ

1. Οίνος λευκός ηµιαφρώδης ξηρός
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 7,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος: 10,0
% Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Μέγιστη 9,0*
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.08

- Υπέρπιεση στη φιάλη: 1 έως 2,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Ένα bubbly κρασί µε κιτρινόξανθες ανταύγειες, κοµψό, ζωντανό, µε
φρουτώδη αρώµατα εσπεριδοειδών, βερίκοκου και ροδάκινου, σε φόντο µεθυστικό τριαντάφυλλου µε
νύξεις γιασεµιού
2.

Οίνος λευκός ηµιαφρώδης ηµίξηρος

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 7,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 4,5 - Μέγιστη 17,5**
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Υπέρπιεση στη φιάλη: 1 έως 2,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L***
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Ένα bubbly κρασί µε κιτρινόξανθες ανταύγειες, κοµψό, ζωντανό
φρουτώδη αρώµατα εσπεροειδών, βερίκοκου και ροδάκινου , σε φόντο µεθυστικό τριαντάφυλλου µε ν
γιασεµιού
3.

Οίνος λευκός ηµιαφρώδης ηµίγλυκος

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 7,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 12,5 - Μέγιστη 45,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Υπέρπιεση στη φιάλη: 1 έως 2,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L***
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Ένα bubbly κρασί µε κιτρινόξανθες ανταύγειες, κοµψό, ζωντανό
φρουτώδη αρώµατα εσπεροειδών, βερίκοκου και ροδάκινου , σε φόντο µεθυστικό τριαντάφυλλου µε νύξεις
γιασεµιού

4. Οίνος ερυθρωπός ηµιαφρώδης ξηρός
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 7,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος: 10,0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Μέγιστη 9,0*
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.08
- Υπέρπιεση στη φιάλη: 1 έως 2,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Ένα bubbly κρασί µε ελκυστικό ροζέ χρώµα, γοητευτικά αρώµατα
φράουλας, ροδιού και τριαντάφυλλου. Απαλό στόµα µε δοµή και ιδιαίτερη γεύση καραµέλας και
φρούτων
5.

Οίνος ερυθρωπός ηµιαφρώδης ηµίξηρος

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 7,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 4,5 - Μέγιστη 17,5**
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5

- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Υπέρπιεση στη φιάλη: 1 έως 2,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L***
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Ένα bubbly κρασί µε ελκυστικό ροζέ χρώµα, γοητευτικά αρώµατα φράουλας
ροδιού και τριαντάφυλλου. Απαλό στόµα µε δοµή και ιδιαίτερη γεύση καραµέλας και φρούτων
6.

Οίνος ερυθρωπός ηµιαφρώδης ηµίγλυκος

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 7,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): Ελάχιστη 12,5 - Μέγιστη 45,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Υπέρπιεση στη φιάλη: 1 έως 2,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/L***
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Ένα bubbly κρασί µε ελκυστικό ροζέ χρώµα, γοητευτικά αρώµατα φράουλας
ροδιού και τριαντάφυλλου. Απαλό στόµα µε δοµή και ιδιαίτερη γεύση καραµέλας και φρούτων

ΣΤ ΟΙΝΟΣ ΑΦΡΩ∆ΗΣ
4.

Οίνος λευκός αφρώδης Brut nature

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0-3.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Υποκίτρινο χρώµα µε όµορφα αρώµατα µελιού και σιροπιαστών
φρούτων. Εντονα φρουτώδες µε γλυκόπιστο στόµα που θυµίζει βερίκοκο σε ραφινάτη κοµπόστα.
5.

Οίνος λευκός αφρώδης Extra - Brut

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0 - 6.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε όµορφα αρώµατα µελιού και σιροπιαστών φρούτων
Έντονα φρουτώδες µε γλυκόπιστο στόµα που θυµίζει βερίκοκο σε ραφινάτη κοµπόστα.
6.

Οίνος λευκός αφρώδης Brut

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): µέγιστη 12.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08

- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε όµορφα αρώµατα µελιού και σιροπιαστών φρούτων
Έντονα φρουτώδες µε γλυκόπιστο στόµα που θυµίζει βερίκοκο σε ραφινάτη κοµπόστα.
7.

Οίνος λευκός αφρώδης Extra Dry

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός ς αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 12.0-17.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε όµορφα αρώµατα µελιού και σιροπιαστών φρούτων
Έντονα φρουτώδες µε γλυκόπιστο στόµα που θυµίζει βερίκοκο σε ραφινάτη κοµπόστα.
8.

Οίνος λευκός αφρώδης Sec (Ξηρός)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε όµορφα αρώµατα µελιού και σιροπιαστών φρούτων
Έντονα φρουτώδες µε γλυκόπιστο στόµα που θυµίζει βερίκοκο σε ραφινάτη κοµπόστα.
9.

Οίνος λευκός αφρώδης Demi sec(Hµίξηρος)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε όµορφα αρώµατα µελιού και σιροπιαστών φρούτων
Έντονα φρουτώδες µε γλυκόπιστο στόµα που θυµίζει βερίκοκο σε ραφινάτη κοµπόστα.
10. Οίνος λευκός αφρώδης Doux(Γλυκός)
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): ελάχιστη 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar

- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε όµορφα αρώµατα µελιού και σιροπιαστών φρούτων
Έντονα φρουτώδες µε γλυκόπιστο στόµα που θυµίζει βερίκοκο σε ραφινάτη κοµπόστα.
11. Οίνος ερυθρωπός αφρώδης Brut nature
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0-3.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Φίνα σατινέ αίσθηση µε λαµπερό ροζέ χρώµα και εκφραστικές
ευωδίες συνδυασµένες µε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλας και βατόµουρου σε
φόντο τριαντάφυλλου και νύξεις γιασεµιού. Στόµα έντονα φρουτώδες µε µια γαργαλιστική αίσθηση
φυσαλίδων που παιχνιδίζουν στην γλώσσα.
12. Οίνος ερυθρωπός αφρώδης Extra - Brut
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0 - 6.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση µε λαµπερό ροζέ χρώµα και εκφραστικές ευωδίες
συνδυασµένες µε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλας και βατόµουρου σε φόντο
τριαντάφυλλου και νύξεις γιασεµιού. Στόµα έντονα φρουτώδες µε µια γαργαλιστική αίσθηση φυσαλίδων
παιχνιδίζουν στην γλώσσα.

13. Οίνος ερυθρωπός αφρώδης Brut
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): µέγιστη 12.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση µε λαµπερό ροζέ χρώµα και εκφραστικές ευωδίες
συνδυασµένες µε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλας και βατόµουρου σε φόντο
τριαντάφυλλου και νύξεις γιασεµιού. Στόµα έντονα φρουτώδες µε µια γαργαλιστική αίσθηση φυσαλίδων
παιχνιδίζουν στην γλώσσα.
14. Οίνος ερυθρωπός αφρώδης Extra Dry
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 12.0-17.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση µε λαµπερό ροζέ χρώµα και εκφραστικές ευωδίες
συνδυασµένες µε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλας και βατόµουρου σε φόντο
τριαντάφυλλου και νύξεις γιασεµιού. Στόµα έντονα φρουτώδες µε µια γαργαλιστική αίσθηση φυσαλίδων
παιχνιδίζουν στην γλώσσα.
15. Οίνος ερυθρωπός αφρώδης Sec (Ξηρός)
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση µε λαµπερό ροζέ χρώµα και εκφραστικές ευωδίες
συνδυασµένες µε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλας και βατόµουρου σε φόντο
τριαντάφυλλου και νύξεις γιασεµιού. Στόµα έντονα φρουτώδες µε µια γαργαλιστική αίσθηση φυσαλίδων
παιχνιδίζουν στην γλώσσα.
16. Οίνος ερυθρωπός αφρώδης Demi sec(Hµίξηρος)
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση µε λαµπερό ροζέ χρώµα και εκφραστικές ευωδίες
συνδυασµένες µε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλας και βατόµουρου σε φόντο
τριαντάφυλλου και νύξεις γιασεµιού. Στόµα έντονα φρουτώδες µε µια γαργαλιστική αίσθηση φυσαλίδων
παιχνιδίζουν στην γλώσσα.
17. Οίνος ερυθρωπός αφρώδης Doux(Γλυκός)
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 9,5 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός ς αλκοολικός τίτλος : 9.5 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): ελάχιστη 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση µε λαµπερό ροζέ χρώµα και εκφραστικές ευωδίες
συνδυασµένες µε αρώµατα ώριµων κόκκινων φρούτων, όπως φράουλας και βατόµουρου σε φόντο

τριαντάφυλλου και νύξεις γιασεµιού. Στόµα έντονα φρουτώδες µε µια γαργαλιστική αίσθηση φυσαλίδων
παιχνιδίζουν στην γλώσσα.

Ζ. ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΟΙΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
1. Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου Brut nature
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 6.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0-3.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Υποκίτρινο χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών και γιασεµιού, µε έντονο
λεπτό κορδόνι φυσαλίδων που αφήνει ευχάριστη φρουτώδη αίσθηση στον ουρανίσκο
2.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου Exta - Brut

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 6.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0 - 6.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών και γιασεµιού, µε έντονο λεπτό
κορδόνι φυσαλίδων που αφήνει ευχάριστη φρουτώδη αίσθηση στον ουρανίσκο .

3.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου Brut

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 6.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): µέγιστη 12.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών και γιασεµιού, µε έντονο λεπτό
κορδόνι φυσαλίδων που αφήνει ευχάριστη φρουτώδη αίσθηση στον ουρανίσκο .
4.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου Extra Dry

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 6.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 12.0-17.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08

- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών και γιασεµιού, µε έντονο λεπτό
κορδόνι φυσαλίδων που αφήνει ευχάριστη φρουτώδη αίσθηση στον ουρανίσκο .
5.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου Sec (Ξηρός)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 6.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ (g/l): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών και γιασεµιού, µε έντονο λεπτό
κορδόνι φυσαλίδων που αφήνει ευχάριστη φρουτώδη αίσθηση στον ουρανίσκο .
6.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου Demi sec(Hµίξηρος)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 6.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών και γιασεµιού, µε έντονο λεπτό
κορδόνι φυσαλίδων που αφήνει ευχάριστη φρουτώδη αίσθηση στον ουρανίσκο .

7.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου Doux(Γλυκός)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 6.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): ελάχιστη 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ (g/l): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 235 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Υποκίτρινο χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών και γιασεµιού, µε έντονο λεπτό
κορδόνι φυσαλίδων που αφήνει ευχάριστη φρουτώδη αίσθηση στον ουρανίσκο .

Η. ΟΙΝΟΣ ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας Brut nature
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.

- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0-3.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Πλούσιες λεπτές φυσαλίδες που παρασέρνουν στον χορό τους
αρώµατα βερίκοκου και φρεσκοψηµένου µπριός, πολύ ισορροπηµένο στόµα µε σωστές δόσεις
φρούτου, οξύτητας και αλκοόλ.
2. Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας Extra - Brut
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0 - 6.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Πλούσιες λεπτές φυσαλίδες που παρασέρνουν στον χορό τους αρώµατα
βερίκοκου και φρεσκοψηµένου µπριός, πολύ ισορροπηµένο στόµα µε σωστές δόσεις φρούτου, οξύτητας
αλκοόλ.
3. Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας Brut
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): µέγιστη 12.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Πλούσιες λεπτές φυσαλίδες που παρασέρνουν στον χορό τους αρώµατα
βερίκοκου και φρεσκοψηµένου µπριός, πολύ ισορροπηµένο στόµα µε σωστές δόσεις φρούτου, οξύτητας
αλκοόλ.
4.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας Extra Dry

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 12.0-17.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Πλούσιες λεπτές φυσαλίδες που παρασέρνουν στον χορό τους αρώµατα
βερίκοκου και φρεσκοψηµένου µπριός, πολύ ισορροπηµένο στόµα µε σωστές δόσεις φρούτου, οξύτητας
αλκοόλ.
5.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας Sec (Ξηρός)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Πλούσιες λεπτές φυσαλίδες που παρασέρνουν στον χορό τους αρώµατα
βερίκοκου και φρεσκοψηµένου µπριός, πολύ ισορροπηµένο στόµα µε σωστές δόσεις φρούτου, οξύτητας
αλκοόλ.
6.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας Demi sec(Hµίξηρος)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3. - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Πλούσιες λεπτές φυσαλίδες που παρασέρνουν στον χορό τους αρώµατα
βερίκοκου και φρεσκοψηµένου µπριός, πολύ ισορροπηµένο στόµα µε σωστές δόσεις φρούτου, οξύτητας
αλκοόλ.
7.

Αφρώδης λευκός οίνος ποιότητας Doux (Γλυκός)

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): ελάχιστη 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Πλούσιες λεπτές φυσαλίδες που παρασέρνουν στον χορό τους αρώµατα
βερίκοκου και φρεσκοψηµένου µπριός, πολύ ισορροπηµένο στόµα µε σωστές δόσεις φρούτου, οξύτητας
αλκοόλ.
8.

Αφρώδης Ερυθρωπός Οίνος ποιότητας Brut nature

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0-3.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Φίνα σατινέ αίσθηση, γεµάτη µε ντελικάτα αρώµατα κόκκινων
φρούτων και πραλινέ αµυγδάλου και µια γαργαλιστική αίσθηση από τις λεπτές φυσαλίδες της που

παιχνιδίζουν στην γλώσσα.
9.

Αφρώδης Ερυθρωπός Οίνος ποιότητας Extra - Brut

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 0 - 6.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση, γεµάτη µε ντελικάτα αρώµατα κόκκινων φρούτων
πραλινέ αµυγδάλου και µια γαργαλιστική αίσθηση από τις λεπτές φυσαλίδες της που παιχνιδίζουν
γλώσσα.
10. Αφρώδης Ερυθρωπός Οίνος ποιότητας Brut
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): µέγιστη 12.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση, γεµάτη µε ντελικάτα αρώµατα κόκκινων φρούτων
πραλινέ αµυγδάλου και µια γαργαλιστική αίσθηση από τις λεπτές φυσαλίδες της που παιχνιδίζουν
γλώσσα.
11. Αφρώδης Ερυθρωπός Οίνος ποιότητας Extra Dry
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 12.0-17.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ (g /l): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση, γεµάτη µε ντελικάτα αρώµατα κόκκινων φρούτων
πραλινέ αµυγδάλου και µια γαργαλιστική αίσθηση από τις λεπτές φυσαλίδες της που παιχνιδίζουν
γλώσσα.
12. Αφρώδης Ερυθρωπός Οίνος ποιότητας Sec (Ξηρός)
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08

- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση, γεµάτη µε ντελικάτα αρώµατα κόκκινων φρούτων
πραλινέ αµυγδάλου και µια γαργαλιστική αίσθηση από τις λεπτές φυσαλίδες της που παιχνιδίζουν
γλώσσα.
13. Αφρώδης Ερυθρωπός Οίνος ποιότητας Demi sec(Hµίξηρος)
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση, γεµάτη µε ντελικάτα αρώµατα κόκκινων φρούτων
πραλινέ αµυγδάλου και µια γαργαλιστική αίσθηση από τις λεπτές φυσαλίδες της που παιχνιδίζουν
γλώσσα.
14. Αφρώδης Ερυθρωπός Οίνος ποιότητας Doux(Γλυκός)
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10.0 % Vol.
- Ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος : 10.0 % Vol.
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/l ): ελάχιστη 50,0
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 3.5 - Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g /l ): Μέγιστη 1.08
- Ελάχιστη υπερπίεση στη φιάλη: 3,5 bar
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/L

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Φίνα σατινέ αίσθηση, γεµάτη µε ντελικάτα αρώµατα κόκκινων φρούτων
πραλινέ αµυγδάλου και µια γαργαλιστική αίσθηση από τις λεπτές φυσαλίδες της που παιχνιδίζουν
γλώσσα.
*όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπερβαίνει τα 4g/l

ισχύουν οι προϋποθέσεις του
Παραρτήµατος XIV του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής
**όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπερβαίνει τα 12g/l ισχύουν οι προϋποθέσεις του
Παραρτήµατος XIV του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής
*** όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι τουλάχιστον ίση µε 5g/l

Θ. ΟΙΝΟΣ ΑΠΟ ΛΙΑΣΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Αναλυτικά χαρακτηριστικά:
- Κτηθείς αλκοολικός τίτλος: 11.0 – 15,0 % Vol
- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 18,0% Vol
- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα ( g/ l ): Ελάχιστη 80
- Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ ( g/l ): Ελάχιστη 4,5 -Μέγιστη 7,5
- Πτητική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ ( g/l ): Μέγιστη 1.8
- Περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 300 mg/L
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Ερυθρωπό χρώµα µε κεραµιδί αποχρώσεις, πολυσύνθετο µπουκέτο
αρωµάτων µαρµελάδας φρούτων, σταφίδες, ξηρούς καρπούς, σταφύλι, µέλι και γλυκά µπαχαρικά.
Γεµάτο στο στόµα, µε ευχάριστη γλυκιά γεύση σε ισορροπία µε την ζωηρή οξύτητα.

Μορφοποιήθηκε: Όχι
Επισήµανση

Παραδοσιακές ενδείξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται µε την ονοµασία προέλευσης ή
τη γεωγραφική ένδειξη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που µπορούν να χρησιµοποιούνται και να
προστατεύονται για την Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) ∆ωδεκάνησος και µε την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας, είναι οι εξής :
Τοπικός Οίνος στη θέση των ΠΓΕ
Αγρέπαυλη, Αµπέλι, Αµπελώνας (ες), Αρχοντικό, Κάβα, Κάστρο, Κτήµα, Μετόχι, Μοναστήρι, Πύργος.

Οινολογικές πρακτικές
1. Οινοποίηση λευκών οίνων:
Λευκός οίνος Π.Γ.Ε. ∆ωδεκανήσου
Παράγεται σύµφωνα µε την σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής λευκών οίνων και η θερµοκρασία κατά την
αλκοολική ζύµωση δεν υπερβαίνει τους 20 °C. Κατά την οινοποίηση των οίνων δύναται επίσης να
εφαρµοστεί η µέθοδος της στατικής απολάσπωσης του γλεύκους, καθώς και η διαύγαση των
διαχωρισθέντων ιζηµάτων και αιωρούµενων λασπών της στατικής απολάσπωσης µε την χρήση φίλτρου
κενού, ανάλογα µε τον διαθέσιµο εξοπλισµό του οινοποιείου.
Το επεξεργασµένο γλεύκος εµβολιάζεται µε επιλεγµένες ζύµες για την έκφραση της αρωµατικής
τυπικότητας. ∆ύναται επίσης, να εφαρµοσθούν οι µέθοδοι της κρύο ή ενζυµατικής εκχύλισης.
2. Οινοποίηση ερυθρών οίνων:
Ο ερυθρός οίνος Π.Γ.Ε. ∆ωδεκανήσου παράγεται σύµφωνα µε την κλασική µέθοδο ερυθράς
οινοποίησης για την παραγωγή ερυθρών οίνων. Η θερµοκρασία ζύµωσης των γλευκών είναι προτιµότερο
Ο
να µην υπερβαίνει τους 25 C. ∆ύναται επίσης, να εφαρµοσθούν οι µέθοδοι της κρύο ή ενζυµατικής
εκχύλισης.
3. Οινοποίηση ερυθρωπών οίνων:
Ο ερυθρωπός οίνος Π.Γ.Ε. ∆ωδεκανήσου παράγεται σύµφωνα µε την σύγχρονη τεχνολογία
παραγωγής ερυθρωπών οίνων και η θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση δεν υπερβαίνει τους 20
°C. ∆ύναται να εφαρµοστεί επίσης, η µέθοδος της στατικής απολάσπωσης του γλεύκους, καθώς και η
διαύγανση των διαχωρισθέντων ιζηµάτων και αιωρούµενων λασπών της στατικής απολάσπωσης µε
την χρήση φίλτρου κενού, ανάλογα µε τον διαθέσιµο εξοπλισµό του οινοποιείου.
Το επεξεργασµένο γλεύκος εµβολιάζεται µε επιλεγµένες ζύµες για την έκφραση της αρωµατικής
τυπικότητας. ∆ύναται επίσης, να εφαρµοσθούν οι µέθοδοι της κρύο ή ενζυµατικής εκχύλισης.
4. Οινοποίηση οίνων λικέρ
Παράγεται από ποικιλίες αµπέλου από αυτές που περιλαµβάνονται στην ποικιλιακή σύνθεση του ερυθρού
οίνου µε ΠΓΕ ∆ωδεκάνησος σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι οίνοι λικέρ προέρχονται από γλεύκος
σταφυλιών, που έχει υποστεί µερική ζύµωση, µε ελάχιστο φυσικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον12% Vol. ή οίνο που έχει παραχθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω ή µείγµα των παραπάνω στα
οποία έχει προστεθεί µεµονωµένα ή σε µείγµα ουδέτερη αλκοόλη αµπελοοινικής προέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένης της αλκοόλης από απόσταξη σταφίδων µε αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 96% Vol. ή απόσταγµα οίνου ή σταφίδων µε αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 52%
Vol. και µέχρι 86% Vol.
5. Οινοποίηση ηµιαφρωδών οίνων
Α) Ο ηµιαφρώδης λευκός ξηρός ηµίξηρος και ηµίγλυκος οίνος παράγεται από τις ποικιλίες Αθήρι,
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay Sauvignon Blanc και Ugni Blanc σε
οποιοδήποτε ποσοστό. Ακολουθείται η παραδοσιακή τοπική τεχνική, το CO2 είναι ενδογενώς διαλυµένο
στον οίνο.
Β) Ο ηµιαφρώδης ερυθρωπός ξηρός ηµίξηρος και ηµίγλυκος οίνος παράγεται από τις ποικιλίες Αθήρι,
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay Sauvignon Blanc, Ugni
Blanc,Μαυροθήρικο, Μανδηλαριά, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot, Grenache rouge, Mourvedre,

Tempranillo, και Syrah σε οποιοδήποτε ποσοστό. Ακολουθείται η παραδοσιακή τοπική τεχνική, το CO2
είναι ενδογενώς διαλυµένο στον οίνο.
6. Οινοποίηση αφρωδών οίνων
Οι λευκοί αφρώδεις οίνοι π παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά,
Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay Sauvignon Blanc και Ugni Blanc σε οποιοδήποτε ποσοστό.
Οι ερυθρωποί αφρώδεις οίνοι παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά,
Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay Sauvignon Blanc, Ugni Blanc,Μαυροθήρικο, Μανδηλαριά,
Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot, Grenache rouge, Mourvedre, Tempranillo, και Syrah σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
Οι Αφρώδεις οίνοι δύνανται να παράγονται είτε µε την κλασική µέθοδο παραγωγής αφρώδους οίνου µε
δεύτερη ζύµωση εντός της φιάλης, είτε µε ζύµωση εντός κλειστής δεξαµενής. Το διοξείδιο του άνθρακα
που περιέχει ο αφρώδης οίνος ποιότητας προέρχεται µόνο από την αλκοολική ζύµωση του προϊόντος
βάσης από το οποίο παρασκευάζεται ο εκάστοτε οίνος.
7.Οινοποίηση αφρωδών οίνων ποιότητας
Οι λευκοί αφρώδεις οίνοι ποιότητας παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρτικο,
Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay Sauvignon Blanc και Ugni Blanc σε
οποιοδήποτε ποσοστό.
Οι ερυθρωποί αφρώδεις οίνοι ποιότητας παράγονται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρτικο,
Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay Sauvignon Blanc, Ugni Blanc,Μαυροθήρικο,
Μανδηλαριά, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot, Grenache rouge, Mourvedre, Tempranillo, και Syrah
σε οποιοδήποτε ποσοστό.
Οι Αφρώδεις οίνοι ποιότητας δύνανται να παράγονται είτε µε την κλασική µέθοδο παραγωγής αφρώδους
οίνου µε δεύτερη ζύµωση εντός της φιάλης, είτε µε ζύµωση εντός κλειστής δεξαµενής. Το διοξείδιο του
άνθρακα που περιέχει ο αφρώδης οίνος ποιότητας προέρχεται µόνο από την αλκοολική ζύµωση του
προϊόντος βάσης από το οποίο παρασκευάζεται ο εκάστοτε οίνος.
8. Οινοποίηση αφρωδών οίνων ποιότητας αρωµατικού τύπου
Παρασκευάζονται µόνο µε την αποκλειστική χρήση, για τη σύνθεση του προϊόντος βάσης, γλεύκους
σταφυλιών ή γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση προερχόµενο από τις ποικιλίες
Ασύρτικο, Μοσχάτο άσπρο και Μοσχάτο Τράνι σε οποιοδήποτε ποσοστό. Η ρύθµιση της διεργασίας
ζύµωσης πριν και µετά τη σύνθεση του προϊόντος βάσης προκειµένου να καταστεί αφρώδες πρέπει να
επιτυγχάνεται µόνο µε ψύξη ή άλλες φυσικές µεθόδους. Απαγορεύεται η προσθήκη liqueur d’expedition. Η
διεργασία παρασκευής του αφρώδη οίνου ποιότητας αρωµατικού τύπου πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον
ένα (1) µήνα.
9. Οινοποίηση οίνων από λιαστά σταφύλια
Οι λιαστοί οίνοι παράγονται από λιαστά σταφύλια των ποικιλιών Φωκιανό, Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά,
Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι και Μανδηλαριά. To λιάσιµο των σταφυλιών διαρκεί τουλάχιστον
4 ηµέρες.
Η αύξηση των σακχάρων γίνεται µόνο µε την παραδοσιακή µέθοδο λιασίµατος και δεν επιτρέπεται η
εφαρµογή ή συνδυασµός άλλης µεθόδου.
Η ζύµωση γίνεται µερικώς και αν χρειαστεί διακόπτεται µε ψύξη. Ακολουθεί ωρίµανση σε δρύινα βαρέλια
διάρκειας τουλάχιστον 12 µηνών.

Ειδικές οινολογικές πρακτικές (3)
α) Για την παραγωγή ηµίξηρων, ηµίγλυκων και γλυκών οίνων επιτρέπεται η γλύκανση των οίνων
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ( ΚΑΝ.(ΕΚ) 606/2009 Παράρτηµα Ι∆)
β) Η διαµόρφωση των πρεµνών ακολουθεί τις συνήθεις για την περιοχή καλλιεργητικές τεχνικές.

Οριοθετηµένη περιοχή
Η οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνων Π.Γ.Ε. ∆ωδεκάνησος καθορίστηκε µε την Υπουργική Απόφαση
αριθ. 378508/3.9.1990 (ΦΕΚ 60 9 /Β / 21 . 9 .1 9 9 0 ) η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την αριθ.
278466/26.2.2008 (ΦΕΚ 3 6 3 /B /5 . 3 .2 0 0 8 ) και την αριθµ.201643/15-12-2011 (ΦΕΚ 2899/Β/20-12-2011)
Η οριοθετηµένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων Π.Γ.Ε. ∆ωδεκανήσου περιλαµβάνει τις περιοχές τα
διοικητικά όρια του νοµού ∆ωδεκανήσου που βρίσκονται σε υψόµετρο άνω των 20µ.

Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο
Η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) που επιτρέπεται ανέρχεται για τις ερυθρές ποικιλίες σε δώδεκα
χιλιάδες (12,000) κιλά νωπά σταφύλια και για τις λευκές ποικιλίες σε δεκατρείς χιλιάδες (13,000) κιλά
νωπά σταφύλια.
Η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) που επιτρέπεται για τους λιαστούς οίνους ανέρχεται σε δώδεκα
χιλιάδες (12,000) κιλά νωπά σταφύλια.

Μέγιστη απόδοση σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος ανά εκτάριο
Η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) ανέρχεται σε 96 HL για τους ερυθρούς οίνους και για τους λευκούς
και ερυθρωπούς οίνους σε 97,5 HL τελικού προϊόντος.
Η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) ανέρχεται σε 70 HL τελικού προϊόντος για τους λιαστούς οίνους.

Επιτρεπόµενες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
Ο λευκός οίνος Π.Γ.Ε. ∆ωδεκανήσου παράγεται από σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρτικο,
Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay, Sauvignon blanc και Ugni blanc. Οι ποικιλίες
αυτές συµµετέχουν σε οποιαδήποτε ποσοστό.
Ο ερυθρός οίνος Π.Γ.Ε. ∆ωδεκανήσου παράγεται από σταφύλια των ποικιλιών
Μανδηλαριά,
Μαυροθήρικο, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache rouge, Merlot, Mourvedre, Syrah, Tempranillo και
Φωκιανό. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιαδήποτε ποσοστό.
Ο ερυθρωπός οίνος Π.Γ.Ε ∆ωδεκανήσου παράγεται από νωπά σταφύλια των ποικιλιών Αθήρι, Ασύρτικο,
Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι, Chardonnay, Sauvignon blanc, Ugni blanc, Μανδηλαριά,
Μαυροθήρικο, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Genache rouge, Merlot, Mourvedre, Syrah, Tempranillo και
Φωκιανό. Οι ποικιλίες αυτές συµµετέχουν σε οποιαδήποτε ποσοστό.
Ο λιαστός οίνος Π.Γ.Ε ∆ωδεκανήσου παράγεται αποκλειστικά από λιαστά σταφύλια των ποικιλιών
Φωκιανό, Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Μοσχάτο Τράνι και Μανδηλαριά.

Λεπτοµέρειες της γεωγραφικής περιοχής

Α. Ιστορικός δεσµός.
Είναι ιστορικό γεγονός ότι η περιοχή της ∆ωδεκανήσου συγκαταλέγονταν ανάµεσα στους κατεξοχήν
τόπους παραγωγής και εµπορίας οίνου στον αρχαίο κόσµο.
Οι χιλιάδες ροδιακοί αµφορείς που βρέθηκαν διάσπαρτοι στη λεκάνη της Μεσογείου, ξεδιψούσαν µε
«ρόδιο οίνο» όχι µόνο την Ελλάδα αλλά και την Αίγυπτο και τη Ρώµη.
Η Ρόδος ήταν από τους πρώτους τόπους του Αιγαίου που δέχθηκαν από την Ανατολή την άµπελο, την
λάτρεψαν και στήριξαν πάνω της την ευµάρεια και τη δύναµη τους.
Στον αµπελώνα στη Ρόδο και στην Κω υπήρχε από την αρχαιότητα πολύ µεγάλη καλλιεργητική
παράδοση, όπως και στην οινοποίηση και το εµπόριο του οίνου. Η ζήτηση εκτινάχτηκε κατά τους
Ελληνιστικούς και τους Ρωµαϊκούς χρόνους.
Β. Πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονοµικός δεσµός.
Το αµπέλι και το κρασί συνδέονται µε την πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ζωή των ανθρώπων της
περιοχής από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα.
Στις ορεινές περιοχές αλλά ακόµη και στις λοφώδεις των νησιών της ∆ωδεκανήσου, η αµπελοκαλλιέργεια
αποτελούσε µια πηγή εισοδήµατος για τον τοπικό πληθυσµό και συνέβαλε ουσιαστικά στην διατήρηση
των αγροτικών οικογενειών στις εστίες τους.
Το 1992 η Ρόδος γιόρτασε τα 2400 χρόνια των γενεθλίων της, όπως µαρτυρούσαν νοµίσµατα της τότε
εποχής που έφεραν στις όψεις τους τα σταφύλια ως σύµβολο ευµάρειας του νησιού στο αρχαίο κόσµο.
Ο δεσµός αυτός συνεχίστηκε επί χρόνια µε τις ετήσιες εκδηλώσεις της γιορτής του κρασιού κυρίως στα
αµπελοχώρια των νησιών.
Γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση.
Στην νοτιοανατολική άκρη της Ελλάδας, η ∆ωδεκάνησος είναι µια προικισµένη γωνιά της Μεσογείου για
την αµπελοκαλλιέργεια. Ενώ απολαµβάνει την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, η καλοκαιρινή ζέστη

µετριάζεται από τις θαλάσσιες αύρες που φυσούν από τον Μάιο έως τον Σεπτέµβριο.
Ο ∆ωδεκανησιακός Αµπελώνας χαρακτηρίζεται από ποιοτικά ορεινά σταφύλια µε υψηλό κόστος
παραγωγής, καθόσον το υψόµετρο, το έδαφος, ο προσανατολισµός των αµπελώνων έχουν σαν
αποτέλεσµα την παραγωγή µικρών ποσοτήτων, αλλά εξαιρετικής ποιότητας σταφυλιών.
To Κράτος έχει καθιερώσει µικρές στρεµµατικές αποδόσεις µε στόχο την υψηλή ποιότητα της πρώτης
ύλης.
Λεπτοµέρειες του προϊόντος
Ο συνδυασµός αυτών των κλιµατικών συνθηκών, µε την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις
καλλιεργούµενες ποικιλίες αµπέλου, τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές φροντίδες της αµπέλου και τις
οινοποιητικές τεχνικές, συµβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Γ.Ε.
Αιτιώδης αλληλεπίδραση
Η µοναδικότητα των οίνων ΠΓΕ ∆ωδεκανήσου οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής
(έδαφος, κλίµα, επίδραση των ανέµων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) σε συνδυασµό µε τις
καλλιεργούµενες ποικιλίες και τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές τεχνικές.
Λεπτοµέρειες της γεωγραφικής περιοχής για τους αφρώδεις και ηµιαφρώδεις οίνους
Α. Ιστορικός δεσµός.
Το νησί της Ρόδου συγκαταλέγονταν ανάµεσα στους κατεξοχήν τόπους παραγωγής και εµπορίας οίνου
στον αρχαίο κόσµο.
ου
Στις αρχές του 20 αιώνα, η ανάπτυξη των οινοποιείων στο νησί αποτέλεσε σταθµό για τις σύγχρονες
εξελίξεις του κρασιού. Το 1928 ιδρύεται από Ιταλούς επιχειρηµατίες µεγάλη οινοποιητική µονάδα. Μέσα
στα προϊόντα που αναπτύχθηκαν ήταν τα ηµιαφρώδη και τα αφρώδη κρασιά. Μετά την ενσωµάτωση
της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα το 1948 και την εξαγορά των µετοχών της οινοποιητικής αυτής εταιρείας
από Έλληνες επιχειρηµατίες, παρελήφθησαν και οι εγκαταστάσεις παραγωγής αφρωδών οίνων.
Η Ρόδος ήταν ο µοναδικός τροφοδότης των αφρωδών και ηµιαφρωδών οίνων στην ελληνική αγορά για
πολλά χρόνια.
Β. Πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονοµικός δεσµός.
Το αµπέλι και το κρασί συνδέονται µε την πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ζωή των ανθρώπων της
περιοχής από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα.
Στις ορεινές περιοχές αλλά ακόµη και στις λοφώδεις των νησιών της ∆ωδεκανήσου, η αµπελοκαλλιέργεια
αποτελούσε µια πηγή εισοδήµατος για τον τοπικό πληθυσµό.
Το 1992 η Ρόδος γιόρτασε τα 2400 χρόνια των γενεθλίων της, όπως µαρτυρούσαν νοµίσµατα της τότε
εποχής που έφεραν στις όψεις τους τα σταφύλια ως σύµβολο ευµάρειας του νησιού στο αρχαίο κόσµο.
Ο δεσµός αυτός συνεχίστηκε επί χρόνια µε τις ετήσιες εκδηλώσεις της γιορτής του κρασιού κυρίως στα
αµπελοχώρια των νησιών.
Γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση.
Στην νοτιοανατολική άκρη της Ελλάδας, η ∆ωδεκάνησος είναι µια προικισµένη γωνιά της Μεσογείου για
την αµπελοκαλλιέργεια. Ενώ απολαµβάνει την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, η καλοκαιρινή ζέστη
µετριάζεται από τις θαλάσσιες αύρες.
Ο ∆ωδεκανησιακός Αµπελώνας χαρακτηρίζεται από ποιοτικά ορεινά σταφύλια µε υψηλό κόστος
παραγωγής, καθόσον το υψόµετρο, το έδαφος, ο προσανατολισµός των αµπελώνων, σε συνδυασµό µε τα
πολλαπλά µικροκλίµατα του νησιού, έχουν σαν αποτέλεσµα την παραγωγή µικρών ποσοτήτων, αλλά
εξαιρετικής ποιότητας σταφυλιών.
Με υπουργικές αποφάσεις έχουν θεσπισθεί µικρές στρεµµατικές αποδόσεις στα αµπέλια µε στόχο την
υψηλή ποιότητα της πρώτης ύλης.
Λεπτοµέρειες του προϊόντος
Ο συνδυασµός αυτών των κλιµατικών συνθηκών, µε την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις
καλλιεργούµενες ποικιλίες αµπέλου, τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές φροντίδες της αµπέλου και τις
οινοποιητικές τεχνικές, συµβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Γ.Ε. Συνδυάζοντας την
παράδοση µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τα κρασιά της Ρόδου αναδεικνύονται ως κορυφαίας
ποιότητας, γεγονός που πιστοποιείται τόσο από τα πολυάριθµες διακρίσεις και τα ασηµένια, χρυσά και
χρυσά των χρυσών βραβεία σε διεθνείς διαγωνισµούς, όσο και από τις εξαγωγές της σε Ευρώπη, Αµερική
και Ασία.

Αιτιώδης αλληλεπίδραση
Οι αφρώδεις οίνοι που παράγονται στο Νοµό ∆ωδεκανήσου είναι µοναδικοί και η µοναδικότητά τους
οφείλεται στον εξαιρετικό συνδυασµό εδάφους, κλίµατος καθώς και των καλλιεργούµενων ποικιλιών.
Σήµερα η παραγωγή τους αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής οίνων της
περιοχής και ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών.
3. Λεπτοµέρειες της γεωγραφικής περιοχής για τους οίνους λικέρ
Α. Ιστορικός δεσµός
Οι λιαστοί οίνοι παράγονται παραδοσιακά στη περιοχή αυτή πολλά χρόνια πριν, όταν οι οινοποιοί
παρασκεύαζαν εκτός των ξηρών οίνων και µια ποσότητα οίνου (λιαστού ή λικέρ). Ήταν ο ξεχωριστός οίνος
που συνόδευε τα γεύµατα των µεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης.
ου
Στις αρχές του 20 αιώνα παράγεται το ερυθρό γλυκό κρασί ACANTIA από την ονοµασία του λιµανιού
της Ρόδου Ακαντιά, από το οποίο διενεργούνται οι φορτώσεις των κρασιών για τις αγορές του εσωτερικού
και του εξωτερικού. Τα κρασί αυτό µετονοµάστηκε σε AMANDIA και κυκλοφορεί στην αγορά µέχρι
σήµερα. Με το πέρασµα του χρόνου οι οίνοι αυτοί άρχισαν να αποκτούν φήµη και εκτός της περιοχής
παραγωγής τους.
Β. Πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονοµικός δεσµός.
Το αµπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα δεµένα µε την πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ζωή των
ανθρώπων της περιοχής από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα.
Ο δεσµός αυτός συνεχίζεται στις ηµέρες µας, µε την οργάνωση εκδηλώσεων και ηµερίδων που
προβάλουν το κρασί, αλλά και την πολιτιστική παράδοση του τόπου.
Γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση
Οι υψηλές θερµοκρασίες προς το τέλος του καλοκαιριού δρουν ευνοϊκά για το λιάσιµο των σταφυλιών και
σε συνδυασµό µε την µεγάλη ηλιοφάνεια συντελούν στην παραγωγή οίνων λικέρ υψηλής ποιότητας και
µεγάλης εµπορικής αξίας
Λεπτοµέρειες του προϊόντος
Ο συνδυασµός αυτών των κλιµατικών συνθηκών, µε την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις
καλλιεργούµενες ποικιλίες αµπέλου, τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές φροντίδες της αµπέλου και τις
οινοποιητικές τεχνικές, συµβάλλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Γ.Ε. ∆ωδεκάνησος
Αιτιώδης αλληλεπίδραση
Οι οίνοι λικέρ που παράγονται στο Νοµό ∆ωδεκανήσου είναι µοναδικοί και η µοναδικότητά τους οφείλεται
στον εξαιρετικό συνδυασµό εδάφους και κυρίως του κλίµατος της περιοχής παραγωγής τους. Σήµερα η
παραγωγή τους αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής οίνων της περιοχής.
Οι οίνοι αυτοί λαµβάνουν µέρος σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς οίνων και πολλές φορές έχουν
αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις.

4. Λεπτοµέρειες της γεωγραφικής περιοχής για τους οίνους από λιαστά σταφύλια
Α. Ιστορικός δεσµός
Η παράδοση των ∆ωδεκανήσων στην αµπελοκαλλιέργεια είναι µακραίωνη, ενώ στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, οι Λειψοί ήταν ευρέως γνωστοί για τον λιαστό οίνο από την γηγενή ποικιλία: Φωκιανό.
Τότε η παραγωγή ξεπερνούσε τους 500 τόνους.
ου
Στις αρχές του 20 αιώνα παράγεται το ερυθρό γλυκό κρασί ACANTIA από την ονοµασία του λιµανιού
της Ρόδου Ακαντιά, από το οποίο διενεργούνται οι φορτώσεις των κρασιών για τις αγορές του εσωτερικού
και του εξωτερικού. Τα κρασί αυτό µετονοµάστηκε σε AMANDIA και κυκλοφορεί στην αγορά µέχρι
σήµερα. Με το πέρασµα του χρόνου οι οίνοι αυτοί άρχισαν να αποκτούν φήµη και εκτός της περιοχής
παραγωγής τους.
∆ιαγράφηκε: ¶

Β. Πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονοµικός δεσµός.
Στους Λειψούς υπάρχει ένας πραγµατικός θησαυρός πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ξεχωρίζει η γιορτή
του Κρασιού η οποία είναι καθιερωµένη γύρω στις 2 φορές το χρόνο. Είναι µια µεγάλη γιορτή που
αποτελεί την καταξίωση των προσπαθειών των αµπελουργών του νησιού και σερβίρεται στους επισκέπτες
ντόπιος οίνος από λιαστά σταφύλια.

Το 1992 η Ρόδος γιόρτασε τα 2400 χρόνια των γενεθλίων της, όπως µαρτυρούσαν νοµίσµατα της τότε
εποχής που έφεραν στις όψεις τους τα σταφύλια ως σύµβολο ευµάρειας του νησιού στο αρχαίο κόσµο.
Ο δεσµός αυτός συνεχίστηκε επί χρόνια µε τις ετήσιες εκδηλώσεις της γιορτής του κρασιού κυρίως στα
αµπελοχώρια των νησιών.

Γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση
Στην νοτιοανατολική άκρη της Ελλάδας, τα ∆ωδεκάνησα είναι µια προικισµένη γωνιά της Μεσογείου για
την αµπελοκαλλιέργεια. Και ενώ απολαµβάνει την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, η καλοκαιρινή
ζέστη µετριάζεται από τις θαλάσσιες αύρες που φυσούν από τον Μάιο έως τον Σεπτέµβριο. Ο
∆ωδεκανησιακός Αµπελώνας χαρακτηρίζεται από ποιοτικά ορεινά σταφύλια µε υψηλό κόστος παραγωγής,
καθόσον το υψόµετρο, το έδαφος, ο προσανατολισµός των αµπελώνων, σε συνδυασµό µε τα πολλαπλά
µικροκλίµατα του νησιού, έχουν σαν αποτέλεσµα την παραγωγή µικρών ποσοτήτων, αλλά εξαιρετικής
ποιότητας σταφυλιών.

Λεπτοµέρειες του προϊόντος
Η µοναδικότητα των λιαστών οίνων ΠΓΕ ∆ωδεκανήσου οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής (έδαφος, κλίµα, επίδραση των ανέµων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού), στα χαρακτηριστικά
των ποικιλιών, στην εφαρµοζόµενη παραδοσιακή τεχνική (λιάσιµο για περίπου 7 ηµέρες) και στις
εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές τεχνικές.

Αιτιώδης αλληλεπίδραση
Η µοναδικότητα των λιαστών οίνων ΠΓΕ ∆ωδεκανήσου οφείλεται στο γλυκό κλίµα των ∆ωδεκανήσων, στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ποικιλιών, καθώς και στην τεχνική του λιασίµατος.

Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήµανση των οίνων
Α) Ενδείξεις που αφορούν ορισµένες µεθόδους παραγωγής
Νοµικό πλαίσιο: Κοινοτική Νοµοθεσία
Στο άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισµό ορισµένων
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου όσον αφορά τις
προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις
παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήµανση και την παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού
τοµέα».
Νοµικό πλαίσιο: Εθνική Νοµοθεσία
Στην αριθµ. 280557/9-6-2005 υπουργική απόφαση «Καθορισµός του χρόνου ωρίµανσης, παλαίωσης και
διάθεσης στην κατανάλωση των οίνων Ονοµασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων
καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήµανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις µεθόδους
παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818Β/15-6-2005), στο άρθρο 3 και 4 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση
των παρακάτω ενδείξεων:
-«ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ»
-«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ»
-«ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ»
Β) Αναγραφή στην επισήµανση του έτους συγκοµιδής
Νοµικό πλαίσιο: Εθνική Νοµοθεσία
Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην επισήµανση των οίνων
είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκοµιδής των σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2
της αριθµ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισµός του χρόνου, ωρίµανσης, παλαίωσης και
διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονοµασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων
καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήµανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις µεθόδους
παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

Μορφοποιηµένος πίνακας

Γ) Παραδοσιακές Ενδείξεις
Παραδοσιακές ενδείξεις σύµφωνα µε την αριθµ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση
παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται µε την ονοµασία προέλευσης ή τη γεωγραφική
ένδειξη.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που µπορούν να
χρησιµοποιούνται στην επισήµανση των οίνων µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.)
∆ωδεκάνησος είναι οι παρακάτω:
ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs, ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de noir,
ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Η ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΙΖΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de gis, ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ
/ kokineli, ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ή ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΑ ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ / Vin de vignobles montagneux, ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ
ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ / Vin de vieux vignobles ή Vin de vielles vignes, ΑΠΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ(ΟΥΣ) ΑΜΠΕΛΩΝΑ(ΕΣ)
/ Vin de vignoble(s) insulaire(s), ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ(ΕΣ) ΣΕ ΠΕΖΟΥΛΕΣ / Vin de vignoble(s) en terrasses,
Λιαστός/Liastos/Vin de Paille.

