ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
άμορ – (ΑΜΟ) / Samos - (SAMOS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Οη νίλνη Π.Ο.Π. άκνο (Samos) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15
ησλ ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007.
Οίνορ Γλςκύρ Φςζικόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 - 22,0 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε :Υξψκα αλνηρηνθίηξηλν.

2.

Οζκή :κχηε κε αξψκαηα απφ ινπινχδηα, κπαλάλα, κέιη

3.
Γεχζε :γιπθηά αιιά ηζνξξνπεκέλε κε ηελ νμχηεηα.
Αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνζράηνπ, ηα νπνία
δίλνπλ επράξηζηεο λφηεο. Ζ επίγεπζε είλαη κέηξηα.

Οίνορ Γλςκύρ Φςζικόρ από διαλεσηούρ αμπελώνερ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14,8 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 - 22,0 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 4,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1.

Όςε : Υξψκα αρπξνθίηξηλν κε πξαζηλσπέο αληαχγεηεο.

2.
Οζκή : χλζεηε κχηε κε
ηξηαληάθπιιν, κπαλάλα, κέιη, ζχθν..

αξψκαηα

απφ

ινπινχδηα,

3.
Γεχζε :Γιπθηά, αιιά ηζνξξνπεκέλε ιφγσ νμχηεηαο. Φξεζθάδα.
Αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνζράηνπ ηα νπνία
δίλνπλ επράξηζηεο λφηεο. Μαθξά επίγεπζε.
Οίνορ Γλςκύρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17.5 % vol.
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22.0 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : Υξψκα ρξπζφρξνπ.

2.

Οζκή : Αξψκαηα ινπινπδηψλ, θξνχησλ, κειηνχ, κπαλάλαο.

3.
Γεχζε : Γεχζε γιπθηά αιιά ηζνξξνπεκέλε κε ηελ νμχηεηα. Γίλεη
ηελ αίζζεζε ηνπ κνζράηνπ ζηαθπιηνχ. Φξεζθάδα. Μαθξηά θξνπηψδε
επίγεπζε.

Οίνορ Φςζικώρ Γλςκύρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ:
14,80 % vol.

Διαγράφηκε: ζηαθπιψλ

- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο κεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ:
17,6 % vol.

Διαγράφηκε: ζηαθπιψλ

- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Σνπιάρηζην 17,6% vol.
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: Σνπιάρηζην 12 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 5,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,6
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Υξπζαθί ρξψκα κε θαζηαλέο αληαχγεηεο.
2. Οζκή: έληνλε κε πιήζνο αξσκάησλ ινπινπδηψλ, κπαραξηθψλ,
μεξψλ θξνχησλ, θαξπψλ, κειηνχ.
3. Γεχζε: γιπθηά αιιά ηζνξξνπεκέλε, κε θξνπηψδεο θαη γεκάην
ζηφκα. Ο κνζράηνο ραξαθηήξαο έληνλνο. Μαθξά επίγεπζε.
Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθωνα με
παπάγπαθορ 1, οι οποίερ ζςνδέονηαι
πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική ένδειξη.

ηο
με

άπθπο 118κα
ηην ονομαζία

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 ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) άκνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Διεγρφκελε (ΟΠΔ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο,
Δπηινγή ή Δπηιεγκέλνο, Απφ δηαιερηνχο ακπειψλεο, Κάζηξν, Κηήκα,
Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο.
Οινολογικέρ ππακηικέρ

Οη νίλνη γιπθχο θπζηθφο (Vin doux Naturel) θαη γιπθχο θπζηθφο απφ
δηαιερηνχο ακπειψλεο (Vin doux Naturel-Grand Cru) παξάγνληαη
κε ηελ πξνζζήθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο αιθνφιεο
ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζην 95% vol
ζε αλαινγία 5% θαη’ ειάρηζην θαη 10% θαηά κέγηζην ηνπ φγθνπ ηνπ
ρξεζηκνπνηεκέλνπ γιεχθνπο, ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Ο νίλνο γιπθχο (Vin doux) παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο αιθννιηθήο δπκψζεσο ζην γιεχθνο αιθνφιεο
ακπειννηληθήο πξνειεχζεσο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ 95%
vol., ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα έρεη ην λνκνζεηεκέλν θηεζέληα θαη
νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν. Ο νίλνο ηνπ ηχπνπ απηνχ πεξηέρεη ην ζχλνιν
ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο. Παξαηαχηα είλαη αλεθηή γηα ηα γιεχθε
βάζεο είλαη αλεθηή πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζπιηθή αιθνφιε ηνπιάρηζην
1% λνΗ. Απηφο ν ηχπνο νίλνπ δχλαηαη λα παιαηψζεη γηα πέληε ρξφληα
ζε δξχηλα βαξέιηα.
Δθηφο απφ ηελ πξνζζήθε αιθνφιεο θάζε άιινο ηξφπνο απμήζεσο
ηνπ αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηεο
ζε ζάθραξα ησλ πξψησλ πιψλ παξαγσγήο ηνπο δελ επηηξέπεηαη.

Ο νίλνο ΠΟΠ άκνο θπζηθψο γιπθχο (Vin Νaturellement Doux)
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ππφ ζθηάλ
πξνο κεξηθή αθπδάησζε. Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαθχιηα πνπ
νηλνπνηήζεθαλ ρσξίο λα έρεη πξνζηεζεί πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ
αιθννιηθή δχκσζε γιεχθνο, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε ή
απφζηαγκα.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Οη νίλνη ΠΟΠ άκνο πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ
κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα. Οη ακπειψλεο
έρνπλ ειηθία κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ρξνλνινγία εκβνιηαζκνχ
ηνπο θαη δελ αξδεχνληαη.

Διαγράφηκε: ή γξακκηθά
Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. άκνο θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ
Γηάηαγκα αξηζ. 680/20.10.1970 (ΦΔΚ 229/A/29.10.1970 ) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 212/3.3.1982
(ΦΔΚ
32/A/12.3.1982). ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 165/612-2013 (ΦΔΚ 270/Α/12.12.2013). Ωο εθ ηνχηνπ, ε δψλε παξαγσγήο ησλ νίλσλ
«άκνο» έρεη σο εμήο:

Διαγράφηκε: ηξνπνπνηήζεθε
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
Διαγράφηκε: Μ
Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση

Απφ ην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ ηηο περιοχζσ των Τοπικών Κοινοτιτων Κοκκαρίου,
Βουρλιωτών, Αγίου Κωνςταντίνου, Μανολατών, Σταυρινιδων, Αμπζλου τθσ Δθμοτικισ
Ενότθτασ Βακζοσ, τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Καρλοβαςίων και των Τοπικών Κοινοτιτων
Κοντακαιίκων, Υδροφςςθσ, Κονταιίκων, Αγίων Θεοδώρων, Πλατάνου, Λζκασ, Καςτανζασ και
Κοςμαδαίων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Καρλοβαςίων.

Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση

Απφ ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ ηηο περιοχζσ των Τοπικών Κοινοτιτων Πφργου,
Μεςογείου, Πανδρόςου, Κουμαραδαίων και Μαυρατηαίων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ
Πυκαγορείου.

Διαγράφηκε: .

Απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ ηηο περιοχζσ των Δθμοτικών Κοινοτιτων Σαμίων και
Βακζοσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Βακζοσ και των Δθμοτικών Κοινοτιτων Παγώνδου, Χώρασ και
Μυτιλθνιών τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Πυκαγορείου.
Απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ:
Δθμοτικισ Ενότθτασ Πυκαγορείου.

περιοχι τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Σπακαραίων τθσ

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο ( 10000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 80HL γιεχθνπο
ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΟΠ ΑΜΟ ΟΗΝΟ ΓΛΤΚΤ ΦΤΗΚΟ ΑΠΟ ΓΗΑΛΔΥΣΟΤ
ΑΜΠΔΛΩΝΔ ( VIN DOUX NATUREL – GRAND CRU) ε κέγηζηε απφδνζε δελ
ππεξβαίλεη ηα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ( 5300) ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα αλά
εθηάξην ή 40HL γιεχθνπο.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ηελικού πποϊόνηορ
Οι μέγιζηερ αποδόζειρ - ανά πποϊόν - και ανά εκηάπιο ηελικού πποϊόνηορ

Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση
Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση
Διαγράφηκε: ηξνπνπνηήζεθε
Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση

Διαγράφηκε: Ζ ακπεινπξγηθή δψλε
ηεο άκνπ πεξηιακβάλεη:¶
Διαγράφηκε: α
Διαγράφηκε:
Διαγράφηκε: ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ
Καξινβαζίνπ θαη ησλ θνηλνηήησλ
Κνθθαξίνπ, Βνπξιησηψλ, Αγίνπ
Κσλζηαληίλνπ, Μαλσιαηψλ,
ηαπξηλίδσλ, Ακπέινπ, Κνληαθέτθσλ,
Τδξνχζεο, Κνληαίτθσλ, Άγηνη Θεφδσξνη
, Πιαηάλνπ, Λέθαο, Καζηαλέαο θαη
Κνζκαδαίσλ
Διαγράφηκε:
Διαγράφηκε: ηηο πεξηνρέο ησλ
θνηλνηήησλ Πχξγνπ, Μεζνγείνπ,
Παλδξφζνπ, Κνπκαξαδαίνη θαη
Μαπξαηδαίσλ.
Διαγράφηκε:
Διαγράφηκε: ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ
ακίσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ Παγψλδαο,
Υψξαο, Μπηηιελψλ, Βαζέσο
Διαγράφηκε: ε πεξηνρή ηεο
Κνηλφηεηαο παζαξαίσλ γηα έθηαζε
ακπειψλσλ 100 ζηξεκκάησλ

αναθέπονηαι ζηον παπακάηω πίνακα:
ΣΤΠΟ ΟΙΝΟΤ

ΣΑΦΤΛΙΑ/KG/HA

ΓΛΕΤΚΟ HL/HA

ΟΙΝΟ HL/HA

VIN DOUX

10.000

75

88,88 MIN - 95,37 MAX

VDN

10.000

75

78,75 MIN - 82,5 MAX

VND

10.000

63-47

63 MIN - 47 MAX

VDN GRAND CRU

5.300

40

42 MIN - 44 MAX

Γηεπθξηλίζεηο
Α) Vin doux: Ο αιθννιηθφο ηίηινο κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 15 θαη 22% vol. Με βάζε
απηφ ην εχξνο θαη κε αηζπιηθή αιθνφιε 96%, έρνπκε min θαη max φξην ηα
αλαγξαθφκελα.
Β) VDN και VDN GRAND CRU: Πάιη κε αηζπιηθή αιθνφιε 96% vol. Μπνξεί λα
πξνζηεζεί αιθνφιε 5% έσο 10% ηνπ φγθνπ ηνπ γιεχθνπο θαη κε βάζε απηφ,
βγάδνπλ min θαη max φξην. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιινη πεξηνξηζκνί (ν πξφζζεηνο
αιθννιηθφο ηίηινο πξέπεη λα είλαη θαηά κέγηζην κέρξη ηνπ 40% νιηθνχ αιθννιηθνχ
ηίηινπ ζην ηειηθφ πξντφλ).
Γ) VND: Μεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ, έρνπκε δπλαηφηεηα λα ηα ζπιιέμνπκε
αθνχ μεπεξάζνπλ ηα 300 gr/lt ηα ζάθραξα. Γη΄ απηφ θαη εδψ ζέηνπκε δχν αθξαία
Be.
Δπιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ζ θχξηα πνηθηιία ηνπ λεζηνχ ην Μνζράην ιεπθφ απφ ηελ νπνία παξάγνληαη θαηά 100% νη
νίλνη ΠΟΠ άκνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Mεζφγεην.
Aλ θαη απαληάηαη θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδνο, φπνπ επίζεο παξάγεη γιπθνχο νίλνπο,
κφλν ζηε άκν δίλεη νίλνπο απαξάκηιιεο πνηφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

1. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηοςρ θςζικώρ γλςκείρ οίνοςρ
(vin Naturellment doux)
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε άκν μεθίλεζε πξηλ ηελ 1ε ρηιηεηία π.ρ. Ο βαζηιηάο

Αγθαίνο ζεσξείηαη απφ ηνπο πξψηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο ζηε άκν.
ηα λνκίζκαηα ηνπ 5νπ π.ρ. αηψλα, εκθαλίδνληαη ακθνξείο, θξαηήξεο θάλζαξνη,
ηζακπηά ζηαθχιηα.
Ο Ζζχρηνο αλαθέξεη ηελ ακία ζηαθπιή σο πνιχ γιπθηά θαη αξσκαηηθή. Όπσο
ιέγεη δε, ηέηνην ζηαθχιη δελ βξίζθεηαη ζε θαλέλα άιιν λεζί, νχηε θαη ζηε γεηηνληθή
Αζία.
ηα λεφηεξα ρξφληα απφ ηνλ 16 αηψλα ππάξρνπλ καξηπξίεο γηα θαιιηέξγεηα ηνπ
κνζράηνπ ζηε άκν, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα, έλα απφ ηα βαζηθά είδε
εκπνξίνπ είλαη ν αλζνζκίαο νίλνο ηνπο άκνπ.
Σν ακηψηηθν θξαζί ζρνιηάδεηαη απφ ηνπο πεξηεγεηέο ηεο επνρήο. Σν 1702 ε
παξαγσγή αλέξρνληαλ ζε 3.000 βαξέιηα, ζχκθσλα κε ηνλ Γάιιν Σνπξλεθνξ. ηα
κέζα ηνπ 18νπ αηψλα μεθηλά ε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ηνπ ακηψηηθνπ
θξαζηνχ. Σν θξαζί αξρηθά δελ ππνβάιινληαλ ζε θαλέλα δαζκφ. Όκσο ε
Οζσκαληθή Κπβέξλεζε φηαλ καζαίλεη φηη ε άκνο παξάγεη πνιχ θξαζί, ζηέιλεη ηελ
άλνημε ηνπ 1770, κνπκπαζίξε γηα λα δηαπηζηψζεη ην χςνο ηεο παξαγσγήο.
Μεηά ηνπο Ρσζνηνπξθηθνχο πνιέκνπο (1770-1774), αλαπηχζζεηαη ζηε άκν
εκπνξηθφο ζηφινο πνπ θέξλεη ηα ακηψηηθα θξαζηά ζηε Ρσζία θαη ηε ινηπή
Δπξψπε. Γχξσ ζηα 1820 μεθηλνχλ θαη νη ζπλαιιαγέο κε ηελ Ακεξηθή.
ε έλα πίλαθα παξαγσγήο ηνπ 1828 θαηαγξάθεηαη παξαγσγή 47.395 (γνπκάξηα)
θξαζηνχ.
ηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ Λνλδίλνπ 1862, παίξλνπλ ηηκεηηθά κεηάιιηα ηα θξαζηά
ηεο άκνπ. Δπίζεο ην 1867 ζην Παξίζη, ην 1873 ζηε Βηέλλε, ην 1875 ζηελ Αζήλα.
Σελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 1865 ηδξχεηαη ζηε άκν κε πξσηνβνπιία ηνπ εγεκφλα Μ.
Αξηζηάξρε, ε πξψηε Οηλνπνηεηηθή εηαηξεία κε ηελ κνξθή Α.Δ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαη εγθαζίζηαηαη Γάιινο ηερληθφο ζην λεζί.
Σν 1934 ηδξχεηαη ε ΄Δλσζε Οηλνπνηεηηθψλ πλεηαηξηζκψλ άκνπ.
Απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, ε παξαζθεπή ησλ γιπθψλ θξαζηψλ
γηλφηαλ θπξίσο κε ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιψλ. Απφ ηελ πίεζε ησλ ιηαζκέλσλ
ζηαθπιψλ πξνέθππηε γιεχθνο κε πςειφ πνζνζηφ ζαθράξσλ. Μεηά ηελ δχκσζε
απηνχ ηνπ γιεχθνπο, παξέκελε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζαθράξσλ. ην κνπζείν ηεο
άκνπ βξίζθνπκε ζήκεξα ζεκαληηθφ αξηζκφ αγγείσλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο
θξαζηψλ, θπξίσο νμππχζκελνη ακθνξείο. Κάζε ακθνξέαο έθεξε ζθξαγίδα
απφδεημε ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο. Σέηνηεο ελζθξάγηζηεο ιαβέο ζακηαθψλ
ακθνξέσλ βξέζεθαλ θαη ηαπηίζηεθαλ εθηφο θπζηθά απφ ηε άκν, ζηε Μέκθηδα,
Αιεμάλδξεηα, Κσ, Πέιια, αιακίλα Κχπξνπ θαη αιινχ. Δπίζεο βξίζθνπκε
ζεκαληηθφ αξηζκφ αγγείσλ πνηψλ αλάκημεο θαη ςχμεο θξαζηνχ.
Σνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο απφ ηνλ 16ν αηψλα θαη κεηά, ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο νίλνπ
αλαγξάθεηαη ζηα ηζηνξηθά θείκελα σο «αλζνζκίαο νίλνο». χκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ηνπ 1702 ε παξαγσγή αλζνζκία νίλνπ ήηαλ 3.000 βαξέιηα. Ο νίλνο απηφο
εμάγνληαλ ζ΄ φιε ηελ Δπξψπε θαη γη΄ απηφ είραλ δεκηνπξγεζεί πξνμελεία ζηε άκν.

Γχξσ ζηα 1820 μεθηλνχλ νη εμαγσγέο θαη ζηελ Ακεξηθή.
ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ν αλζνζκίαο νίλνο ηεο άκνπ
ήηαλ βαζηθφ είδνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ. Τπάξρνπλ επηζηνιέο
πνπ αληαιιάζζνληαλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ πινηάξρσλ φπνπ
θαίλεηαη φηη ήηαλ είδνο ζε πξψηε δήηεζε. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ην λεζί
παξήγαγε πάλσ απφ νγδφληα ρηιηάδεο εθαηφιηηξα θξαζηνχ κε ηνλ «αλζνζκία νίλν»
έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο νίλνπ. Οη πξψηεο βξαβεχζεηο αθνξνχζαλ ιηαζηά
θξαζηά (Λνλδίλν 1862, Παξίζη 1867, Βηέλλε 1873, Αζήλα 1875).
ηελ Αζήλα ην 1875 ε Διιαλφδηθνο Δπηηξνπή έγξαθε πνιχ θνιαθεπηηθά ζρφιηα γηα
ηνλ αλζνζκία νίλν. Σνλ ίδην ρξφλν ζηελ έθζεζε ηεο Φηιαδειθείαο ζηελ Ακεξηθή,
πάιη ηηκήζεθαλ. Δπίζεο ζην Μπνξληψ ην 1882. Οη βξαβεχζεηο απηέο ζπλερίδνληαη
αδηάιεηπηα κέρξη ζήκεξα. (νη βξαβεχζεηο ησλ νίλσλ ΠΟΠ άκνο πεξηιακβάλνληαη
ζε μερσξηζηφ έγγξαθν ζηα άιια δηθαηνινγεηηθά)
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
H Έλσζε Οηλνπνηεηηθψλ πλεηαηξηζκψλ άκνπ (ΔΟ) ηδξχζεθε ην 1934, κε ηε
ζπκκεηνρή 25 ηνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φινπο ηνπο
θαιιηεξγεηέο ακπέινπ ηνπ λεζηνχ.
Απφ ηελ αξρή ζηάζεθε νπζηαζηηθφο αξσγφο πξνο ηνπο αγξφηεο, γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απέλαληη ζηνπο εκπφξνπο.
Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, έσο θαη ζήκεξα, ε ΔΟ ζπιιέγεη ην ζηαθχιη θαη παξάγεη ην
θξαζί, ζηα δχν νηλνπνηεία ηεο ζην Μαιαγάξη θαη ζην Καξιφβαζη. ηε ζπλέρεηα ην
δηαζέηεη, ρχκα ή εκθηαισκέλν, ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν.
Οη εμαγσγέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη θαιχπηνπλ ην 80% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο,
πνπ είλαη πεξίπνπ 7.000 ηφλνη θξαζί. H Γαιιία απφ κφλε ηεο εηζάγεη ην 50% ηεο
παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ, ελψ άιιεο ρψξεο πνπ εηζάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο
ζακηαθψλ νίλσλ είλαη ε Αγγιία, ε Απζηξαιία ,ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε
Γεξκαλία, ε Γαλία, ε Διβεηία, νη ΖΠΑ, ε Ηηαιία, ν Καλαδάο, ε Οιιαλδία, ε
ηγθαπνχξε, ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη, πξνζθάησο,
ρψξεο ηεο Άπσ Aλαηνιήο
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Οη ακπειψλεο θαιχπηνπλ ηηο πιαγηέο ηνπ φξνπο Άκπεινο θαη ηηο παξπθέο ηνπ
φξνπο Κεξθεηέαο θαη μεθηλνχλ απφ ην πςφκεηξν ηεο ζάιαζζαο θαη θηάλνπλ κέρξη
ηα 900 κέηξα. Δίλαη θπηεκέλνη ζε αλαβαζκίδεο κε ρηηζηέο πέηξηλεο πεδνχιεο,
μεξηθνί θαη δηακνξθσκέλνη ζε ρακειφ θχπειιν. Ζ βαζηθή εδαθνινγηθή ζχζηαζε
ηεο δψλεο είλαη ζρηζηνιηζηθήο πθήο, ραιηθψδεο, κέηξηαο γνληκφηεηαο θαη κε θαιή
ζηξάγγηζε. Σα εδάθε είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο φμηλεο ζχζηαζεο ( ειιεηπή ζε
αζβέζηην) θαη πινχζηα ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία ( Fe, Mg, Mn Cu, Zn). Ζ κέζε εηήζηα

ζεξκνθξαζία είλαη 20,3 βαζκνχο Κειζίνπ. Σν εηήζην χςνο βξνρήο είλαη 750 mm κε
ηηο βξνρνπηψζεηο θαηαλεκεκέλεο απφ ηέιε επηεκβξίνπ κέρξη κέζα Μαΐνπ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Tα θξαζηά ηεο Ένωζηρ Ονοποιηηικών ςνεηαιπιζμών άμος δηαθξίλνληαη, γηα
ηελ πνηφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο, απν ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα.
Γελ είλαη ηπραίν πνπ έρνπλ βξαβεπζεί επαλεηιεκκέλσο ζε έγθξηηνπο δηεζλείο
δηαγσληζκνχο θαη ζπλερίδνπλ αθάζεθηα.
Γηαηεξνχλ, φκσο, κηα δηαθξηηή ζέζε θαη ζηε ζπλείδεζε θαη ζηελ θαξδηά ηφζν ησλ
Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, φζν θαη νηλφθηισλ άιισλ ρσξψλ. Σν γιπθφ ζακηαθφ
θξαζί ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θνξπθαία ηνπ είδνπο ηνπ, παγθνζκίσο, ελψ, αλάκεζα
ζηηο πνιιέο δηαθξίζεηο ηνπ, δηαηεξεί ην πξνλφκην λα είλαη ην θξαζί πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Θεία Δπραξηζηία ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο.
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.Ο.Π. άκνο .
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. άκνο 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.
2. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ ηοςρ οίνοςρ λικέπ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε άκν μεθίλεζε πξηλ ηελ 1ε ρηιηεηία π.ρ. Ο βαζηιηάο
Αγθαίνο ζεσξείηαη απφ ηνπο πξψηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο ζηε άκν.
ηα λνκίζκαηα ηνπ 5νπ π.ρ. αηψλα, εκθαλίδνληαη ακθνξείο, θξαηήξεο θάλζαξνη,
ηζακπηά ζηαθχιηα.
Ο Ζζχρηνο αλαθέξεη ηελ ακία ζηαθπιή σο πνιχ γιπθηά θαη αξσκαηηθή. Όπσο
ιέγεη δε, ηέηνην ζηαθχιη δελ βξίζθεηαη ζε θαλέλα άιιν λεζί, νχηε θαη ζηε γεηηνληθή
Αζία.
ηα λεφηεξα ρξφληα απφ ηνλ 16 αηψλα ππάξρνπλ καξηπξίεο γηα θαιιηέξγεηα ηνπ
κνζράηνπ ζηε άκν, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα, έλα απφ ηα βαζηθά είδε
εκπνξίνπ είλαη ν αλζνζκίαο νίλνο ηνπο άκνπ.
Σν ακηψηηθν θξαζί ζρνιηάδεηαη απφ ηνπο πεξηεγεηέο ηεο επνρήο. Σν 1702 ε
παξαγσγή αλέξρνληαλ ζε 3.000 βαξέιηα, ζχκθσλα κε ηνλ Γάιιν Σνπξλεθνξ. ηα
κέζα ηνπ 18νπ αηψλα μεθηλά ε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ηνπ ακηψηηθνπ
θξαζηνχ. Σν θξαζί αξρηθά δελ ππνβάιινληαλ ζε θαλέλα δαζκφ. Όκσο ε
Οζσκαληθή Κπβέξλεζε φηαλ καζαίλεη φηη ε άκνο παξάγεη πνιχ θξαζί, ζηέιλεη ηελ

άλνημε ηνπ 1770, κνπκπαζίξε γηα λα δηαπηζηψζεη ην χςνο ηεο παξαγσγήο.
Μεηά ηνπο Ρσζνηνπξθηθνχο πνιέκνπο (1770-1774), αλαπηχζζεηαη ζηε άκν
εκπνξηθφο ζηφινο πνπ θέξλεη ηα ακηψηηθα θξαζηά ζηε Ρσζία θαη ηε ινηπή
Δπξψπε. Γχξσ ζηα 1820 μεθηλνχλ θαη νη ζπλαιιαγέο κε ηελ Ακεξηθή.
ε έλα πίλαθα παξαγσγήο ηνπ 1828 θαηαγξάθεηαη παξαγσγή 47.395 (γνπκάξηα)
θξαζηνχ.
ηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ Λνλδίλνπ 1862, παίξλνπλ ηηκεηηθά κεηάιιηα ηα θξαζηά
ηεο άκνπ. Δπίζεο ην 1867 ζην Παξίζη, ην 1873 ζηε Βηέλλε, ην 1875 ζηελ Αζήλα.
Σελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 1865 ηδξχεηαη ζηε άκν κε πξσηνβνπιία ηνπ εγεκφλα Μ.
Αξηζηάξρε, ε πξψηε Οηλνπνηεηηθή εηαηξεία κε ηελ κνξθή Α.Δ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαη εγθαζίζηαηαη Γάιινο ηερληθφο ζην λεζί.
Γχξσ ζηα 1865 κε πξσηνβνπιία ηνπ εγεκφλα ηεο άκνπ Μ. Αξηζηάξρε, μεθηλά
πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξαζηνχ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο
πξνζπάζεηαο, απνζηέιινληαη ακηψηεο ζηελ Γαιιία γηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε.
Παξάιιεια, Γάιινη ηερληθνί πξνζθαινχληαη ζηε άκν. ΄Δηζη μεθηλά ε παξαζθεπή
γιπθψλ νίλσλ κε πξνζζήθε αηζπιηθήο αιθνφιεο. Οη νίλνη απηνί θπξίσο εμάγνληαη.
Πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, θαηαθζάλνπλ ζηε άκν κέιε ηεο Καζνιηθήο
Απνζηνιήο ηνπ Σάγκαηνο ηεο Λπψλ θαη νηθνδνκνχλ θαζνιηθή εθθιεζία θαη κεγάιν
νηλνπνηείν κε εμνπιηζκφ. Παξαζθεχαδαλ θπξίσο Vins de Messe κε ηελ δηαδηθαζία
νηλνπνίεζεο ησλ VDN.
To 1934 ηδξχεηαη ε ΄Δλσζε Οηλνπνηεηηθψλ πλεηαηξηζκψλ άκνπ θαη νπζηαζηηθά ν
κεγαιχηεξνο φγθνο θξαζηψλ πνπ νηλνπνηεί, είλαη κε πξνζζήθε αηζπιηθήο αιθνφιεο.
Οη νίλνη απηνί θπξίσο εμάγνληαη θαη είλαη πνιιψλ ηχπσλ: 10/14, 5/15, 9/18, 10/15,
9/15, 6/18, 5/16, 6/16, 3/22, 2/22, 8/15 θ.ι.π. (ν πξψηνο αξηζκφο εθθξάδεη ην Be
θαη ν δεχηεξνο ηνλ αιθννιηθφ ηίηιν).
Σν 1955 έξρεηαη ζεκαληηθή αλαγλψξηζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ ησλ νίλσλ απφ ην
εμσηεξηθφ. Ζ Γαιιία κε Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 26/5/1955 αλαγλσξίδεη γηα ην VDL
SAMOS, φ,ηη πξνβιέπεη ν Γαιιηθφο λφκνο ηεο 6/5/1919 γηα ηα αληίζηνηρα Γαιιηθά
VDL ΟΠΔ. Σνχην ζεκαίλεη φηη ην «SAMOS» έγηλε ην πξψην θαη κφλν ειιεληθφ
θξαζί πνπ κπνξνχζε λα εηζαρζεί ζηε Γαιιία εθηφο πνζνζηψζεσο
(CONTINGENT). εκαληηθφηεξε φκσο ζπλέπεηα απηήο αλαγλψξηζεο ήηαλ φηη ζηε
πκθσλία ησλ Αζελψλ (1962) γηα ηελ ζχλδεζε Διιάδαο-ΔΟΚ ζην πξσηφθνιιν 14
απηήο, πνπ ξπζκίδεη ηα ηνπ νηληθνχ ηνκέα, πεξηειήθζε εηδηθή δηάηαμε γηα ηηο
εηζαγσγέο ησλ γιπθψλ θξαζηψλ «SAMOS» ζηελ Γαιιία, κε αληίζηνηρε απνδνρή
ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ απφ ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν. Απηφ
έδσζε ηε βάζε γηα λα πεξηιεθζεί ην SAMOS ζηα έμη εμσθνηλνηηθά θξαζηά πνπ
απαιιάζζνληαλ απφ ηελ «αληηζηαζκηζηηθή εηζθνξά» πνπ πξνέβιεπε ν νηληθφο
ηνκέαο ηεο ΚΑΠ γηα ηα εηζαγφκελα ζηηο ρψξεο ηεο ηφηε ΔΟΚ, εμσθνηλνηηθά θξαζηά
(PORTO- MADERE- XERES TOKAY-ΜΟΥΑΣΟ-SEUBAL).

Ζ βξαβεχζεηο ησλ νίλσλ ΠΟΠ άκνο πεξηιακβάλνληαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν ζηα
άιια δηθαηνινγεηηθά
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
H Έλσζε Οηλνπνηεηηθψλ πλεηαηξηζκψλ άκνπ (ΔΟ) ηδξχζεθε ην 1934, κε ηε
ζπκκεηνρή 25 ηνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φινπο ηνπο
θαιιηεξγεηέο ακπέινπ ηνπ λεζηνχ.
Απφ ηελ αξρή ζηάζεθε νπζηαζηηθφο αξσγφο πξνο ηνπο αγξφηεο, γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απέλαληη ζηνπο εκπφξνπο.
Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, έσο θαη ζήκεξα, ε ΔΟ ζπιιέγεη ην ζηαθχιη θαη παξάγεη ην
θξαζί, ζηα δχν νηλνπνηεία ηεο ζην Μαιαγάξη θαη ζην Καξιφβαζη. ηε ζπλέρεηα ην
δηαζέηεη, ρχκα ή εκθηαισκέλν, ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν.
Οη εμαγσγέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη θαιχπηνπλ ην 80% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο,
πνπ είλαη πεξίπνπ 7.000 ηφλνη θξαζί. H Γαιιία απφ κφλε ηεο εηζάγεη ην 50% ηεο
παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ, ελψ άιιεο ρψξεο πνπ εηζάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο
ζακηαθψλ νίλσλ είλαη ε Αγγιία, ε Απζηξαιία ,ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε
Γεξκαλία, ε Γαλία, ε Διβεηία, νη ΖΠΑ, ε Ηηαιία, ν Καλαδάο, ε Οιιαλδία, ε
ηγθαπνχξε, ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη, πξνζθάησο,
ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Οη ακπειψλεο θαιχπηνπλ ηηο πιαγηέο ηνπ φξνπο Άκπεινο θαη ηηο παξπθέο ηνπ
φξνπο Κεξθεηέαο θαη μεθηλνχλ απφ ην πςφκεηξν ηεο ζάιαζζαο θαη θηάλνπλ κέρξη
ηα 900 κέηξα. Δίλαη θπηεκέλνη ζε αλαβαζκίδεο κε ρηηζηέο πέηξηλεο πεδνχιεο,
μεξηθνί θαη δηακνξθσκέλνη ζε ρακειφ θχπειιν. Ζ βαζηθή εδαθνινγηθή ζχζηαζε
ηεο δψλεο είλαη ζρηζηνιηζηθήο πθήο, ραιηθψδεο, κέηξηαο γνληκφηεηαο θαη κε θαιή
ζηξάγγηζε. Σα εδάθε είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο φμηλεο ζχζηαζεο ( ειιεηπή ζε
αζβέζηην) θαη πινχζηα ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία ( Fe, Mg, Mn Cu, Zn). Ζ κέζε εηήζηα
ζεξκνθξαζία είλαη 20,3 βαζκνχο Κειζίνπ. Σν εηήζην χςνο βξνρήο είλαη 750 mm κε
ηηο βξνρνπηψζεηο θαηαλεκεκέλεο απφ ηέιε επηεκβξίνπ κέρξη κέζα Μαΐνπ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Tα θξαζηά ηεο Ένωζηρ Ονοποιηηικών ςνεηαιπιζμών άμος δηαθξίλνληαη, γηα
ηελ πνηφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο, απν ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα.
Γελ είλαη ηπραίν πνπ έρνπλ βξαβεπζεί επαλεηιεκκέλσο ζε έγθξηηνπο δηεζλείο
δηαγσληζκνχο θαη ζπλερίδνπλ αθάζεθηα.
Γηαηεξνχλ, φκσο, κηα δηαθξηηή ζέζε θαη ζηε ζπλείδεζε θαη ζηελ θαξδηά ηφζν ησλ
Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, φζν θαη νηλφθηισλ άιισλ ρσξψλ. Σν γιπθφ ζακηαθφ
θξαζί ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θνξπθαία ηνπ είδνπο ηνπ, παγθνζκίσο, ελψ, αλάκεζα
ζηηο πνιιέο δηαθξίζεηο ηνπ, δηαηεξεί ην πξνλφκην λα είλαη ην θξαζί πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Θεία Δπραξηζηία ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο.

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.Ο.Π. άκνο .
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. άκνο 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.
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α 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
Με βάζε ηελ αξηζ. 386323/3803/10.11.1976 (ΦΔΚ 1407/Β/25.11.1976) παξέρεηαη ην
δηθαίσκα γιεπθνπνίεζεο ησλ ζηαθπιψλ θαη νηλνπνηήζεσο ηνπ γιεχθνπο πξνο
παξαζθεπήλ ηνπ ΠΟΠ ΑΜΟ, ζε φια ηα νηλνπνηεία ηεο λήζνπ άκνπ, εθ φζνλ απηά
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξαζθεπήο νίλσλ ΠΟΠ.
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
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».
Παπαδοζιακέρ Δνδείξειρ
1) Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
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 818/Β/15-62005), ζην άξζξν 1 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:

- «ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
- «ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
2) 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 Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο άκνο είλαη νη παξαθάησ:
ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟΤ
ΑΜΠΔΛΩΝΔS/ Vin de vignobles isulaires, ΑΠΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ/ Vin de
vignobles en terrasses
3) Πεπιοπιζμόρ ζηην κςκλοθοπία ηων οίνων
χκθσλα κε ην Π.Γ. αξηζ. 2 /22-12-1995 (ΦΔΚ 3/Α/12-1-1996) νη θπζηθψο γιπθείο νίλνη δε
κπνξνχλ λα εμέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαγσγνχ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε
δηκήλνπ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξπγεηνχ ελψ νη γιπθείο νίλνη, νη γιπθείο θπζηθνί απφ δηαιερηνχο
ακπειψλεο θαη νη γιπθείο νίλνη δε κπνξεί λα εμέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
παξαγσγνχ πξηλ απφ ηε παξέιεπζε δηκήλνπ απφ ηελ πξνζζήθε ηεο αιθνφιεο.
Δθαπμοζηέερ απαιηήζειρ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ

Δθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)

αλαγλσξίζεσο

νλνκαζηψλ

- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ
νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 680/20.10.1970
«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ άκνο» (ΦΔΚ 229/A/29.10.1970 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 212/3.3.1982 « Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο
αλσηέξαο
πνηφηεηαο
άκνο
ειεγρφκελεο»
(ΦΔΚ
32/A/17.3.1982).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 407346/13.11.1995 «Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο άκνο ειεγρφκελεο » (ΦΔΚ
954/B/20.11.1995 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 2/22.12.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 212/1982
Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο άκνο
ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 3/A/12.1.1996).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/9-6-2005 « Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ,
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ νίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζε ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο
πνηφηεηαο πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- 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.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)

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΕΛΕΓΥΟΤ
Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηω διαηάξειρ:
- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- 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. 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. 398549/21-9-2001 «Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο
πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
Γιαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ ΑΜΟ
πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αλαιπηηθέο θαη
νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία
θαηάηαμήο ηνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ εμεηάζεσλ ιακβάλεηαη
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ησλ επίζεκσλ αλαιχζεσλ ζην ηνκέα ηνπ νίλνπ.
Λακβάλεηαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη έγγξαθν αίηεκα ζηελ
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε θαη λα πηζηνπνηεζεί αλ ν ελ ιφγσ νίλνο
έρεη ηα ελδεδεηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα – δηαχγεηα – νζκή - γεχζε) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ άκνο.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην δείγκα θαη λα γλσκνδνηήζεη
γηα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ.
Ο παξαγσγφο ηνπ νίλνπ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο επίζεκα αληίγξαθα ηεο δήισζεο παξαγσγήο ή
ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν νίλνο
έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΟΠ ν νπνίνο
πξννξίδεηαη λα θαηαηαρζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ νίλνπ.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν παξαγσγφο θαη απνθαζίδεη αλ ν νίλνο ζα
θαηαηαρζεί.

Γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ νίλνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ρνξεγεί αλάινγν αξηζκφ ηαηληψλ ειέγρνπ. Οη
ηαηλίεο ειέγρνπ είλαη εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη θέξνπλ έλα θσδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη: Σα γξάκκαηα Α πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ άκνο, ηα δπν ηειεπηαία
ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.
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Σκήκα:

Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ

Γηεχζπλζε:

Αραξλψλ 2, Αζήλα, Σ.Κ. GR-101 76

Σει.:

210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax:

210 - 52 38 337

e-mail:
ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

Β. Γιεςθύνζειρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ και Κηηνιαηπικήρ

Γ. Πεπιθεπειακά Κένηπα Πποζηαζίαρ Φςηών και
Δλέγσος.

Πεπιθεπειακού

