ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Πέλλα
Ιζοδύναμορ Όπορ: Pella
Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % 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 : Μέγηζηε 18 meq/lεθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Υξψκα θηηξηλνπξάζηλν. Άξσκα ηππηθφ ησλ
ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ. Γεχζε ηζνξξνπεκέλε.
2. Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα : Μέγηζηε 18 meq/lεθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 250 ***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα θηηξηλνπξάζηλν. Άξσκα ηππηθφ ησλ
ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ. Γεχζε ηζνξξνπεκέλε κε δξνζηζηηθή γιπθχηεηα.
3. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα: Μέγηζηε 18 meq/l
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα θίηξηλν κε πξάζηλεο αληαχγεηεο ην νπνίν
κπνξεί λα γίλεη βαζχ θίηξηλν κεηά απφ παιαίσζε. χλζεηε κχηε κε λφηεο θξνχησλ
θαη ινπινπδηψλ έσο καξκειάδαο αλάινγα κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε θαη ηα πνζνζηά
ηεο θάζε κίαο θαζψο θαη απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή νηλνπνίεζεο θαη
σξίκαλζεο. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε, γιπθηά κε πινχζην γεκάην ζψκα θαη νμχηεηα.
Δπίγεπζε αξσκαηηθή κε δηάξθεηα.

Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίνορ Δπςθπόρ 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*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα : Μέγηζηε 20 meq/lεθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):150
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα εξπζξφ
κε πνξθπξέο αληαχγεηεο θαη
ζπαληφηεξα κε θεξακηδί απνρξψζεηο, φηαλ ν νίλνο έρεη παιαηψζεη επί καθξχ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Άξσκα αλαπηπγκέλν θαη ζχλζεην. Γεχζε αξκνληθά ηζνξξνπεκέλε, κε πινχζην
ζψκα.
2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5-Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα : Μέγηζηε 20 meq/lεθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200 ***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα εξπζξφ
κε πνξθπξέο αληαχγεηεο θαη
ζπαληφηεξα κε θεξακηδί απνρξψζεηο, φηαλ ν νίλνο έρεη παιαηψζεη επί καθξχ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Άξσκα αλαπηπγκέλν θαη ζχλζεην. Γεχζε αξκνληθά ηζνξξνπεκέλε, κε πινχζην
ζψκα θαη επράξηζηε γιπθχηεηα.
3. Οίνορ Δπςθπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα: Μέγηζηε 20 meq/l
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ εξπζξφ ρξψκα κε θεξακέξπζξεο
αληαχγεηεο θαη άξσκα καξκειάδαο θξνχησλ, κειηνχ αλάινγα κε ηελ πνηθηιηαθή
ζχλζεζε θαη ηελ παιαίσζε. χλζεηε κχηε κε λφηεο θφθθηλσλ θξνχησλ ηππηθά ησλ
πνηθηιηψλ απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη θαη αλαιφγσο ησλ πνζνζηψλ ηεο θάζε κίαο.
Ηζνξξνπεκέλε γεχζε κε πινχζην θαη γεκάην ζψκα θαη ηαλίλεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ
αληνρή ζηελ παιαίσζε. Δπίγεπζε γιπθηά θαη αξσκαηηθή κε αξθεηά κεγάιε δηάξθεηα.
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.

- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.5 % 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 : Μέγηζηε 18 meq/lεθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα εξπζξσπφ ειαθξχ. Άξσκα ηππηθφ ησλ
ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ. Γεχζε ηζνξξνπεκέλε.
2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3.5-Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα : Μέγηζηε 18 meq/lεθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):250 ***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα εξπζξσπφ ειαθξχ. Άξσκα ηππηθφ ησλ
ζπληζηψκελσλ πνηθηιηψλ. Γεχζε ηζνξξνπεκέλε κε δξνζηζηηθή γιπθχηεηα.
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
**φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
*** φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l
Γ. ΟΙΝΟ ΛΙΚΔΡ
1. Λεπθφο οΟίνορ λεςκόρ λικέπ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 % max 22,0 %Vol
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 17,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5-Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα : Μέγηζηε 30 meq/l
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα θίηξηλν έσο πνξηνθαιφρξνπλ αλάινγα
κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε. Αξψκαηα ιεπθφζαξθσλ θξέζθσλ θαη απνμεξακέλσλ
θξνχησλ, κειηνχ θαη μεξψλ θαξπψλ. Πινχζην ζηφκα κε καθξά επράξηζηε επίγεπζε.
2. Δξπζξφο οΟίνορ επςθπόρ λικέπ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 max 22.0 % Vol
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 17,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα : Μέγηζηε 30 meq/l
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ξνπκπηλί έσο πνξηνθαιέξπζξν αλάινγα
κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε. χλζεην κπνπθέην ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, μεξψλ
θαξπψλ θαη κπαραξηθψλ. ην ζηφκα είλαη ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν κε καιαθέο ηαλίλεο
θαη κεγάιε αληνρή ζηελ παιαίσζε. Ζ επίγεπζε είλαη πινχζηα θαη καθξά.
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.) Πέιια 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:
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Ο ιεπθφο νίλνο απφ εξπζξά ζηαθχιηα πξνέξρεηαη απφ ην πξφξσγν γιεχθνο ησλ
ζηαθπιηψλ πνπ εθξέεη κεηά απφ ειαθξηά πίεζε. Ζ παξαγσγή ηνπ (ιεπθή νηλνπνίεζε)
γίλεηαη δε 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. Πέλλα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Πέλλα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οινοποίηζη λεςκών και επςθπών οίνων λικέπ
Ο νίλνο ιηθέξ πξνέξρεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή
δχκσζε, ή νίλν, ή κείγκα ησλ παξαπάλσ ζηα νπνία έρεη πξνζηεζεί κεκνλσκέλα ή
ζε κείγκα νπδέηεξε αιθνφιε νηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αιθνφιεο απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ
96% Vol ή απφζηαγκα νίλνπ ή ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν
ηνπιάρηζηνλ 52%Vol θαη κέρξη 86% Vol.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ, εκίγιπθσλ θαη γιπθψλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε
γιχθαλζε ησλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009
Παξάξηεκα ΗΓ)
β) Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Πέιια θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 407350/16.10.1995(ΦΔΚ 964/Β/22.11.1995) ε νπνία
ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 278461/28.2.2008 (ΦΔΚ
362/B/5.3.2008).
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Πέιια πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ηνπ
Ννκνχ Πέιιαο.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο θαη
γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.

Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο, θαη εκίμεξνο θαη γιπθφο) νίλνο Π.Γ.Δ. Πέιια παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ρνδίηεο, Chardonnay, Sauvignon blanc, θαη Ugni Blanc θαη
Αζχξηηθν, Κπδσλίηζα,
Ξηλφκαπξν (ιεπθή νηλνπνίεζε) θαη Νεγθφζθα (ιεπθή
νηλνπνίεζε) ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξφο (μεξφο, θαη εκίμεξνο θαη γιπθφο) νίλνο Π.Γ.Δ. Πέιια παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν, Αγησξγίηηθν, Λεκληφ, Μνζρφκαπξν, Νεγθφζθα,
Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot θαηSyrah θαη Λεκληψλα ζε νπνηνδήπνηε
πνζνζηφ.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο θαη εκίμεξνο) νίλνο Π.Γ.Δ Πέιια παξάγεηαη απφ λσπά
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ρνδίηε, Ξηλφκαπξν, Αγησξγίηηθν, Λεκληφ, Μνζρφκαπξν,
Νεγθφζθα, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot θαη, Syrah θαη Λεκληψλα ζε
νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο νίλνο ιηθέξ παξάγεηαη απφ ιεπθέο θαη εξπζξέο πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ ιεπθνχ θαη εξπζξνχ μεξνχ νίλνπ ζε
νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηον οίνο
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο ήηαλ αλεπηπγκέλε απφ ηνπο
αξραίνπο ρξφλνπο θαη εθεί κάιηζηα παξαγφηαλ νλνκαζηφο νίλνο πνπ πξνεξρφηαλ
απφ ηελ πειιαία ζηαθπιή. Απφ ηελ θιαζζηθή Μαθεδνληθή αξραηφηεηα έσο ζήκεξα
κλεκνλεχνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ άκπειν θαη ηνλ νίλν ζε παξαγσγή, ζε νηληθφ
εκπφξην, ζε ζθεχε, ζε ηφπνπο ιαηξείαο, αθφκε θαη ζε πνηεηηθά έξγα. Ζ Πέιια ππήξμε
έλαο κεγάινο ακπειψλαο κε καθξά παξάδνζε θαη ήηαλ γλσζηή σο Πέιια ε
ακπειφεζζα, Πέιια ε νηλνκήησξ Οη Βάθρεο ηνπ Δπξηπίδε γξάθηεθαλ θαη
πξσηνπαξνπζηάζηεθαλ ζηελ Πέιια. ην κνπζείν θαη ζηα αξραία ηεο Πέιιαο
ππάξρνπλ αγάικαηα ηνπ Γηφλπζνπ, ςεθηδσηά κε ακπειννηληθά ζέκαηα, ακθνξείο ,
αγγεία. Σν νηληθφ εκπφξην εδψ θπξηαξρεί ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ θαζεγεηή
αξραηνιφγνπ θπξίνπ Αθακάηε. Ο λαφο ηεο Παλαγίαο ζηα Γηαλληηζά ρηίζηεθε κε θξαζί
ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο (γχξσ ζηα 1860), αληί γηα λεξφ επεηδή ν ηνχξθνο
δηνηθεηήο ηεο πφιεο ηνπο ην ζηέξεζε ζηελ αλέγεξζή ηεο. Ξχιηλα παηεηήξηα ηεο ίδηαο

επνρήο ππάξρνπλ αθφκε, φια δσληαλά θεηκήιηα αδηάθνπεο αζρνιίαο κε ηελ άκπειν
θαη ηνλ νίλν. ' απηή ηε πεξηνρή αλαδεηνχζαλ θαη έβξηζθαλ ην θαιφ θξαζί νη Γάιινη
πνπ ζηξαηνπέδεπαλ ζηηο φρζεο ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα.
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.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Πέιιαο επξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Πέιιαο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο εθηάζεηο πνπ θπζηθά απνηεινχλ κία εληαία γεσγξαθηθή ελφηεηα.
Δίλαη αξθεηά εθηεηακέλε δψλε αξρίδνληαο απφ πςφκεηξν 30 κέηξσλ θαη θζάλνληαο
κέρξη ηα 400 κέηξα. Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη επεηξσηηθφ κε ραξαθηεξηζηηθά κεζνγεηαθνχ. Σα εδάθε
ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθφ
pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Πέιια.
Οη ιεπθνί νίλνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πξαζηλνθίηξηλεο αληαχγεηεο, ζηξνγγπιή γεχζε,
δξνζεξή νμχηεηα θαη ηππηθφηεηα ηνπ πνηθηιηαθνχ αξψκαηνο θπξίσο θξνχησλ.
Οη γιπθείο ιεπθνί έρνπλ ρξψκα θηηξηλσπφ έσο ξνπκπηλί κεηά απφ παιαίσζε θαη
άξσκα ινπινπδηψλ έσο ψξηκσλ θξνχησλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιηαθή
ζχλζεζε, ηελ νηλνπνίεζε θαη ηελ σξίκαλζή.
Οη εξπζξσπνί νίλνη δηαζέηνπλ θξνπηψδε αξψκαηα, λεαληθφηεηα ζηελ γεχζε ράξηο
ζηελ ηδηαίηεξε νμχηεηα.
Οη εξπζξνί νίλνη είλαη κεζηνί ζηελ γεχζε κε έληαζε θαη δηάξθεηα θαη πνηθίινπλ ζε
θξεζθάδα θαη σξηκφηεηα. Γηαθξίλνληαη γηα ηα θξνπηψδε επγεληθά πνηθηιηαθά ηνπο
αξψκαηα. Φξάνπια, θεξάζη γηα ην Ξηλφκαπξν, δακάζθελν γηα ηελ Λεκληψλα.
Οη γιπθείο εξπζξνί έρνπλ βαζχρξσκν εξπζξφ ρξψκα κε θεξακέξπζξεο αληαχγεηεο
θαη άξσκα καξκειάδαο θξνχησλ, κειηνχ αλάινγα κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε θαη ηελ
παιαίσζε.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Πέιια 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 γεπζηηθφ θαη αξσκαηηθφ δπλακηθφ ησλ πνηθηιηψλ απνθηψληαη ράξε ζηα ειηφινπζηα
θαη θαιά αεξηδφκελα εδάθε ζηα πςψκαηα ηεο Πέιιαο. Έηζη ε ιεπθή πνηθηιία
Αζχξηηθν ζηα ακκνπειψδε εδάθε ηεο δίλεη κεηαιιηθφηεηα θαη φγθν ζηελ γεχζε,
δηαζέηεη αμηνζεκείσηε νμχηεηα θαη θαιφ αιθννιηθφ βαζκφ ελψ ην άξσκά ηεο ζπκίδεη
ιεπθφζαξθν ξνδάθηλν, εζπεξηδνεηδή. Ζ πνηθηιία Κπδσλίηζα σξηκάδεη κέζα
επηεκβξίνπ θαη δίλεη ηππηθά αξψκαηα ηεο πνηθηιίαο φπσο θπδσληνχ θαη αριαδηνχ.
Σν Ξηλφκαπξν θαζψο θαη ε Νεγθφζθα δίλνπλ ηδηαίηεξν λεχξν, πινχζηα γεχζε θαη
επγεληθφ άξσκα ηππηθά ρξίζκαηα ηεο πνηθηιίαο ζηελ ιεπθή ηνπο νηλνπνίεζε. Άιισζηε
γη’ απηφ είλαη γλσζηνί νη παξαγφκελνη απφ ηηο εξπζξέο απηέο πνηθηιίεο ιεπθνί νίλνη

ζηελ πεξηνρή ππφ ηελ επσλπκία Πάηα Σξάβα. Ζ εξπζξή πνηθηιία Λεκληψλα σξηκάδεη
κε καιαθέο ηαλίλεο δίλνληαο θξέζθνπο εξπζξνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηον οίνο λικέπ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο ήηαλ αλεπηπγκέλε απφ ηνπο
αξραίνπο ρξφλνπο θαη εθεί κάιηζηα παξαγφηαλ νλνκαζηφο νίλνο πνπ πξνεξρφηαλ
απφ ηελ πειιαία ζηαθπιή. Απφ ηελ θιαζζηθή Μαθεδνληθή αξραηφηεηα έσο ζήκεξα
κλεκνλεχνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ άκπειν θαη ηνλ νίλν ζε παξαγσγή, ζε νηληθφ
εκπφξην, ζε ζθεχε, ζε ηφπνπο ιαηξείαο, αθφκε θαη ζε πνηεηηθά έξγα. Ζ Πέιια ππήξμε
έλαο κεγάινο ακπειψλαο κε καθξά παξάδνζε θαη ήηαλ γλσζηή σο Πέιια ε
ακπειφεζζα, Πέιια ε νηλνκήησξ Οη Βάθρεο ηνπ Δπξηπίδε γξάθηεθαλ θαη
πξσηνπαξνπζηάζηεθαλ ζηελ Πέιια. ην κνπζείν θαη ζηα αξραία ηεο Πέιιαο
ππάξρνπλ αγάικαηα ηνπ Γηφλπζνπ, ςεθηδσηά κε ακπειννηληθά ζέκαηα, ακθνξείο ,
αγγεία. Σν νηληθφ εκπφξην εδψ θπξηαξρεί ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ θαζεγεηή
αξραηνιφγνπ θπξίνπ Αθακάηε. Ο λαφο ηεο Παλαγίαο ζηα Γηαλληηζά ρηίζηεθε κε θξαζί
ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο (γχξσ ζηα 1860), αληί γηα λεξφ επεηδή ν ηνχξθνο
δηνηθεηήο ηεο πφιεο ηνπο ην ζηέξεζε ζηελ αλέγεξζή ηεο. Ξχιηλα παηεηήξηα ηεο ίδηαο
επνρήο ππάξρνπλ αθφκε, φια δσληαλά θεηκήιηα αδηάθνπεο αζρνιίαο κε ηελ άκπειν
θαη ηνλ νίλν. ' απηή ηε πεξηνρή αλαδεηνχζαλ θαη έβξηζθαλ ην θαιφ θξαζί νη Γάιινη
πνπ ζηξαηνπέδεπαλ ζηηο φρζεο ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα.
Οη νίλνη ιηθέξ ζηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο απνηεινχλ θαη ζηα ησξηλά ρξφληα κία ηνπηθή
ζπλήζεηα. Ζ θαηαγσγή ηνπο ράλεηαη βαζεηά ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Σα
Γηαλληηζά είλαη πφιε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ππφ ηνλ Γαδή
Δβξελφο γχξσ ζην 1380 πεξίπνπ. Σν ξαθί ήηαλ ην πνηφ πνπ έπηλαλ νη Οζσκαλνί
αιιά θαη νη ληφπηνη Υξηζηηαληθνί θαη ζηα γχξσ ρσξηά ηεο πεξηνρήο. Οη ρξηζηηαλνί
ζπλήζηδαλ επί πιένλ λα ην «ηαηξηάδνπλ» ξίρλνληάο ην ζηνλ κνχζην φηαλ απηφο
δχκσλε. Έηζη έθηηαρλαλ έλαλ ηχπν νίλνπ πνπ νλφκαδαλ «γιπθνχηζηθν»
εηαηξνπξνζδηνξίδνληάο ην απφ ην κπξνχζηθν, ην μεξφ δειαδή. Ο ηχπνο απηφο ηνπ
νίλνπ αξγφηεξα ζπλαληάηαη ζεζπηζκέλνο ζηελ νξγαλσκέλε θνηλσλία κε ηελ
νλνκαζία νίλνο ιηθέξ. Όκσο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία απηφο ν νίλνο ζπλερίδεηαη λα
παξάγεηαη θαη λα θαηαλαιψλεηαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη λα ζεξβίξεηαη ζαλ ην ηνπηθφ
ιηθέξ.
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.
Ο νίλνο απηφο ζπλφδεπε ηηο γηνξηέο, ηηο εθδειψζεηο ραξάο, ηα παλεγχξηα αιιά θαη
νίλνο ιηθέξ ρξεζηκνπνηνχηαλ πνιιέο θνξέο θαη ζαλ δπλακσηηθφ ζηελ ελίζρπζε ηνπ
αζζεληθνχ ηνπο νξγαληζκνχ ζηα ρξφληα ηεο εινλνζίαο.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Πέιιαο επξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Πέιιαο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο εθηάζεηο πνπ θπζηθά απνηεινχλ κία εληαία γεσγξαθηθή ελφηεηα.
Δίλαη αξθεηά εθηεηακέλε δψλε αξρίδνληαο απφ πςφκεηξν 30 κέηξσλ θαη θζάλνληαο
κέρξη ηα 400 κέηξα. Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη επεηξσηηθφ κε ραξαθηεξηζηηθά κεζνγεηαθνχ. Σα εδάθε
ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθφ
pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ ιηθέξ Π.Γ.Δ. Πέιια. Ζ σξηκφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ ζηελ
πεξηνρή πάληα θηάλεη ζε πνιχ θαιά επίπεδα. Τπάξρεη γη’ απηφ κεγάιε άλεζε
επηινγήο ησλ αληίζηνηρσλ πνηνηηθψλ ζηαθπιηψλ γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ ιηθέξ.
Οη ιεπθνί νίλνη ιηθέξ έρνπλ ην ρξψκα ηνπ θερξηκπαξηνχ έσο πνξηνθαιί, αξψκαηα
θξέζθσλ θξνχησλ έσο γιπθφ θξνχησλ αλάινγα κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε θαη ηελ
παιαίσζή ηνπο θαη πάληα ζηξνγγπιή γεχζε.
Οη εξπζξνί νίλνη ιηθέξ έρνπλ ρξψκα εξπζξφ ξνπκπηλί έσο πνξηνθαιί, ην άξσκά ηνπ
απαληάηαη απφ θφθθηλα θξνχηα έσο γιπθφ θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ θαη
κπαραξηθψλ, πάληα κε ζηξνγγπιεκέλν ζψκα θαη λεχξν θαη κε καθξά δηάξθεηα ζηελ
επίγεπζε. Ο πινχηνο απηφο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε θαη ηνλ βαζκφ
παιαίσζεο
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ιηθέξ ΠΓΔ Πέιια 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. Δίλαη αμηνζεκείσηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηφζν ζηε
γεχζε φζν θαη ζην άξσκα πνπ απνθηνχλ ηα ζηαθχιηα ζηα ειηφινπζηα ζηξαγγηζηεξά
εδάθε ζηα πςψκαηα ηεο Πέιιαο. ηνλ ιεπθφ νίλν ιηθέξ ν Ρνδίηεο δίλεη ηδηαίηεξν
φγθν θαη άξσκα, ην Αζχξηηθν ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ νμχηεηα, ηελ κεηαιιηθφηεηα, ηνλ
φγθν θαη ην ηδηαίηεξν άξσκα ζηα ιεπθά. ηνλ εξπζξφ νίλν ιηθέξ ην Ξηλφκαπξν κε ηελ
νμχηεηα θαη ην επγεληθφ ηνπ άξσκα, ε Λεκληψλα κε ην ρξψκα, ηνλ φγθν θαη ην
δηαθξηηηθφ ηνπ άξσκα ζηα εξπζξά.
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. 407350/16.10.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πέιιαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 964/Β/22.11.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278461/28.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
407350/16.10.1995Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πέιιαο » (ΦΔΚ
362/B/5.3.2008).
- 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 Διιεληθψλ νίλσλ» (ΦΔΚ 2323/Β/27.10.2015) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ Κνηλή 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 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5066/117288/27.10.2015
(ΦΔΚ 2322/Β/27.10.2015).
-Νφκνο 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) φπσο
ηζρχεη.
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5042/116548/26.10.2015 «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθψλ
φξσλ εκθηαιψζεσο ησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 2323/Β/27.10.2015)
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο
ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ νίλσλ»(ΦΔΚ
420/Β/20.4.1999).
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 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.»
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 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».
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) Παπαδοζιακέρ Δνδείξειρ
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 235309/7-2-2002 Τπνπξγηθή
Απφθαζε «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ
νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε.

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Πέιια 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. 407350/16.10.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πέιιαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 964/Β/22.11.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278461/28.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
407350/16.10.1995Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πέιιαο » (ΦΔΚ
362/B/5.3.2008).
- 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 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5066/117288/27.10.2015
(ΦΔΚ 2322/Β/27.10.2015).
-Νφκνο 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) φπσο
ηζρχεη.
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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 ΠΔ, 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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