ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: ηεπεά Δλλάδα

Ιζοδύναμορ Όπορ: Sterea Ellada
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 ( gr/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη
δσεξά αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα
κε θξνπηψδε θξεζθάδα θαη επράξηζηε δξνζηά.

2. Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο:10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr /l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L ***

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη δσεξά
αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα κε θξνπηψδε
θξεζθάδα θαη επράξηζηε δξνζεξή γιπθχηεηα.
3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L.

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη δσεξά
αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα κε θξνπηψδε
θξεζθάδα, επράξηζηε δξνζηά θαη γιπθηά επίγεπζε.
4. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη δσεξά
αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα γιπθφ κε
θξνπηψδε θξεζθάδα, επράξηζηε δξνζηά θαη καθξά γιπθηά επίγεπζε.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίνορ Δπςθπόρ 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 ( gr/l ) ]: Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ πνξθπξφ ρξψκα. Αξψκαηα γιπθψλ
κπαραξηθψλ, δακάζθελνπ θαη θξαγθνζηάθπινπ. ηξνγγπιφ ηζνξξνπεκέλν ζηφκα
κε δσληάληα θαη θξνχην.

2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 4,5-Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L ***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ πνξθπξφ ρξψκα. Αξψκαηα γιπθψλ
κπαραξηθψλ, δακάζθελνπ θαη θξαγθνζηάθπινπ. ηξνγγπιφ ηζνξξνπεκέλν ζηφκα
κε δσληάληα, θξνχην θαη επράξηζηε γιπθχηεηα.

3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ πνξθπξφ ρξψκα. Αξψκαηα γιπθψλ
κπαραξηθψλ, δακάζθελνπ θαη θξαγθνζηάθπινπ. ηξνγγπιφ ηζνξξνπεκέλν ζηφκα
κε δσληάληα θαη θξνχην. Μαθξά γιπθηά επίγεπζε.
4. Οίνορ Δπςθπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ πνξθπξφ ρξψκα. Αξψκαηα γιπθψλ
κπαραξηθψλ, δακάζθελνπ θαη θξαγθνζηάθπινπ. ηξνγγπιφ ηζνξξνπεκέλν θαη γιπθφ
ζηφκα κε δσληάληα θαη θξνχην. Μαθξά επίγεπζε.

Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ 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 ( gr/l ) : Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ) : Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο θα θξνχησλ.
2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (gr/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή, δξνζηζηηθή γιπθχηεηα θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο
θα θξνχησλ.

3. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο θα θξνχησλ. Μαθξά
γιπθηά επίγεπζε.
4. Οίνορ Δπςθπωπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο θα θξνχησλ. Μαθξά
γιπθηά επίγεπζε.
Γ. ΟΙΝΟ ΛΙΚΔΡ
1. Οίνορ Λικέπ Λεςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22,0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.8
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ θίηξηλν ρξψκα κε ρξπζαθί αληαχγεηεο, πνπ
κπνξνχλ λα γίλνπλ πνξηνθαιί κε ηελ παιαίσζε. χλζεηε θαη έληνλε κχηε κε λφηεο
απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε, γιπθηά, κε γεκάην ζηφκα θαη
αξσκαηηθή επίγεπζε κε δηάξθεηα.

2. Οίνορ Λικέπ Δπςθπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22,0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.8
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο πνπ
κπνξεί λα γίλνπλ θεξακηδί κεηά απφ παιαίσζε. χλζεηε θαη έληνλε κχηε μεξψλ
θφθθηλσλ θξνχησλ. Εσεξφ ζην ζηφκα, πιεζσξηθφ θαη γεκάην, κε ηζνξξνπεκέλε
γιπθηά γεχζε. Γηαθξίλνληαη αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη καξκειάδα
θεξάζη.
Δ. ΟΙΝΟ ΛΙΑΣΟ
1. Οίνορ Λιαζηόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 16.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ) : Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ) : Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ εξπζξφ ρξψκα κε θαθέ αληαχγεηεο.
χλζεηε θαη έληνλε κχηε κε λφηεο απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε,
γιπθηά, κε γεκάην ζηφκα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε κε δηάξθεηα.
*όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 4g/l
ιζσύοςν οι
πποϋποθέζειρ ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
**όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 12g/l
ιζσύοςν οι
πποϋποθέζειρ ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
*** φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l

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.) ηεπεά Δλλάδα 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, Δπηινγή ή Δπηιεγκέλνο Κάβα,
Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο, Οξεηλνί Ακπειψλεο, Οξεηλφ Κηήκα,
Ληαζηφο.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ

Ωρ ππορ ηιρ ππακηικέρ οινοποίηζηρ ακολοςθούνηαι ηα κάηωθι:
χκθσλα κε ηελ εζληθή Ννκνζεζία ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ φξνπ Σοπικόρ Οίνορ
ηεπεά Δλλάδα ή ηεπεοελλαδίηικορ Σοπικόρ Οίνορ αλαγλσξίδεηαη γηα νίλν ν
νπνίνο πξνέξρεηαη απφ :
α) Σνπηθφ νίλν κε έλδεημε Ννκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ή
κεγαιχηεξεο ηνπ Ννκνχ πνπ επξίζθεηαη κέζα ζην δηακέξηζκα ηεο ηεξεάο Διιάδαο,
β) Αλάκεημε ησλ αλσηέξσ ηνπηθψλ νίλσλ,
γ) Αλάκημε ησλ αλσηέξσ ηνπηθψλ νίλσλ κε νίλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο νίλνη Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο.
δ) Οηλνπνίεζε ζηαθπιψλ ή θαη γιεπθψλ απφ ακπεινπξγηθέο δψλεο νίλσλ ΠΟΠ ηεο
ηεξεάο Διιάδαο.
Οη νίλνη ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα παξάγνληαη κφλν ζε νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ
εμνπιηζκφ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.
Ο Λεςκόρ οίνορ ΠΓΔ ηεπεά Δλλάδα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C. Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο
αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο
ηεο ηεξεάο Διιάδαο.
Ο επςθπόρ οίνορ ΠΓΔ ηεπεά Δλλάδα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ. Οη πνηθηιίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα πξέπεη λα
θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο.
Ο επςθπωπόρ οίνορ ΠΓΔ ηεπεά Δλλάδα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C. Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο
αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο
ηεο ηεξεάο Διιάδαο.
Ο οίνορ Λιαζηόρ: παξάγεηαη απφ γιεχθε ζηαθπιηψλ πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή
ζηε ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε. Σα γιεχθε απηά νηλνπνηνχληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε
πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε, γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ
αλαθαζαξηζκέλνπ γιεχθνπο ή αιθνφιεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ή πξντφλησλ
απφζηαμεο θαζψο θαη ρσξίο λα έρεη γίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπκπχθλσζε ηνπ
γιεχθνπο απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα. Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζην
ηειηθφ πξντφλ, πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ίδηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ.
Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ απφ ιηαζκέλα
ζηαθχιηα ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο
αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο
(Αηηηθή) φπνπ παξάγεηαη ν ελ ιφγσ νίλνο.

Ο οίνορ Λικέπ παξάγεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ, πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε,
κε ειάρηζην θπζηθφ θαη’ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ12% Vol. ή νίλν ή κείγκα
ησλ παξαπάλσ ζηα νπνία έρεη πξνζηεζεί κεκνλσκέλα ή ζε κείγκα νπδέηεξε
αιθνφιε ακπειννηληθήο 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. Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ
Ληθέξ ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο
αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο
(Αηηηθή) φπνπ παξάγεηαη ν ελ ιφγσ νίλνο.
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).
Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. ηεπεά Δλλάδα
θαζνξίζηεθε κε
ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330505/24.5.1996 (ΦΔΚ 548/Β/9.7.1996 ) ε νπνία
ζηε
ζπλέρεηα
ηξνπνπνηήζεθε
απφ
ηελ
αξηζ.
380238/31.7.2000
(ΦΔΚ1012/Β/10.8.2000).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. ηεπεά Δλλάδα
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
αλαγλσξηζζεί νη νίλνη ΠΓΔ: ΠΓΔ Αηηηθή, Αλάβπζζνο, Μαξθφπνπιν, Γεξάλεηα, Ίιηνλ,
Παιιήλε, πάηα, Πιαγηέο Πεληειηθνχ, Πιαγηέο Πάξλεζαο, Θήβα, Πιαγηέο
Κηζαηξψλα, Ρηηζψλα, Κάξπζηνο, Λειάληην Πεδίν, Δχβνηα, Παξλαζζφο, Κνηιάδα
Αηαιάληεο, Μαξηίλν, Οπνχληηα Λνθξίδαο, Πιαγηέο Κλεκίδαο θαη Φζηψηηδα
θαη πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηηο αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
πγθεθξηκέλα νη νίλνη κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε ηεξεά Διιάδα
παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ πνπ βξίζθνληαη:
1) ζην Ννκφ Αηηηθήο θαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 30 κέηξα ,
2) ζην Ννκφ Δπβνίαο θαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα,
3) ζην Ννκφ Φζηψηηδαο θαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 20 κέηξα,
4) ζε πςφκεηξν 350−650 κέηξσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γ.Γ. Καζηειίνπ,
Γξαβηάο θαη Μαξηνιάηαο ηνπ Γήκνπ Γξαβηάο, ησλ Γ.Γ. Πνιπδξφζνπ, Ληιαίαο, θαη
Δπηαιφθνπ ηνπ Γήκνπ Παξλαζζνχ ηνπ Ν. Φσθίδαο
5) ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ δήκσλ Θεζπηέσλ, Θίζβεο, Βαγίσλ, Θεβαίσλ,
ρεκαηαξίνπ θαη Σαλάγξαο, ζηηο πεξηνρέο ησλ Πιαγηψλ ηνπ φξνπο Κηζαηξψλα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Πιαηαηψλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Πιαηαηψλ, ζηηο πεξηνρέο ησλ πιαγηψλ ηνπ φξνπο Πάξλεζα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γ.Γ. Πχιεο, θνχξησλ θαη ηεθάλεο ηνπ
Γήκνπ Γεξβελνρσξίσλ ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο.».
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ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) ζε ρηιηφγξακκα ζηαθπιηψλ θαη ζε ηειηθφ πξντφλ
πνπ επηηξέπεηαη γηα θάζε πνηθηιία θαη θάζε ηχπν νίλνπ αλαθέξεηαη επαθξηβψο ζηηο
αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π θαη Π.Γ.Δ ηνπ
δηακεξίζκαηνο ηεξεάο Διιάδαο .
Μέγιζηη απόδοζη ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή
ησλ νίλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πνπ παξάγνληαη ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο ηεξεάο
Διιάδαο
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. ηεξεάο Διιάδαο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αεδάλη Άζπξν, Αζήξη,
Αζχξηηθν, Κνληνθιάδη, Μαιαγνπδηά, Μνλεκβαζηά,
Μνζρνθίιεξν, Ρνδίηεο, Ρνκπφια, αββαηηαλφ, Chardonnay, Sauvignon blanc,
Verdicchio Bianco, Grenache Blanc, Semillon θαη Ugni blanc. Οη πνηθηιίεο απηέο
ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. ηεξεάο Διιάδαο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αγησξγίηηθν, Βξαδπαλφ, Καξακπξατκεο, Λεκληφ, Λεκληψλα, Μαλδειαξηά, Μαπξνχδη,
Μνπρηάξν, Ξηλφκαπξν, Ρεηηλφ, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Grenache
rouge, Merlot, Carignan, Syrah, Aglianico, Refosco θαη Schoppettino. Οη πνηθηιίεο
απηέο ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ ηεξεάο Διιάδαο παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξνχο νίλνπο.
.
Όλερ οι ανωηέπω ποικιλίερ για να σπηζιμοποιηθούν ζηη παπαζκεςή ηος οίνος
ΠΓΔ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ππέπει να καλλιεπγούνηαι ζηιρ αναθεπόμενερ από
ηιρ ανηίζηοισερ Τποςπγικέρ Αποθάζειρ αμπελοςπγικέρ πεπιοσέρ ηηρ ηεπεάρ
Δλλάδαρ όπος πποβλέπεηαι η παπαγωγή ηων ανωηέπω ηύπων οίνων.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΛΔΤΚΟ, ΔΡΤΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΔΡΤΘΡΟ ΟΙΝΟ.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Οη ιζηοπικοί αμπελώνερ κενηπικήρ Δλλάδαρ βξίζθνπλ ηελ ζπλέρεηα ηνπο ζηε
ηεξεάο Διιάδαο. Ο Ζζίνδνο έπηλε εθεί βίβιηλν νίλν, πνπ πξνεξρφηαλ απφ θιήκαηα
ηεο βηβιίαο ακπέινπ, φπσο θαη ζην Παγγαίν (ηζηνξηθνί ακπειψλεο Βφξεηαο Διιάδαο).
Αθφκα πην θάησ, ζηνλ ακπειψλα ζηελ Αηηηθή (θαη ζηελ Δχβνηα), ην ακπέιη
θαιιηεξγείηαη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ηξνθνδνηνχζε ηελ Αζήλα θαη άιιεο πεξηνρέο.
Σνπο ηειεπηαίνπο
αηψλεο δεκηνπξγήζεθε κεγάιε παξάδνζε ζηελ παξαγσγή
ξεηζίλαο.
Όηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, ν ζεφο ηνπ θξαζηνχ Γηφλπζνο πεξηπιαλψκελνο ζηελ
Αηηηθή βξέζεθε ζηελ Ηθαξία, έγηλε δεθηφο απφ ηνλ Ηθάξην κε πνιιέο ηηκέο. Απφ
επγλσκνζχλε γηα ηε θηινμελία ηνπ άξρνληα ν Γηφλπζνο ηνπ έκαζε ηελ ηέρλε ηεο
ακπεινπξγίαο θαη ηεο νηλνπνηίαο. Απφ ηφηε φινη νη θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο έκαζαλ πψο
λα θαιιηεξγνχλ ηα ακπέιηα θαη λα παξάγνπλ θξαζί.
Οη Αζελαίνη ζηνλ θαηξφ ηνπ Δπξηπίδε δελ είραλ ρεηκσληάηηθεο ηειεηέο ρξφλν παξά
ρξφλν, νχηε ρνξνχο ζηα βνπλά, νχηε ωμοθαγίερ ηνπο έθηαλε λα ζηέιλνπλ κηα
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πξεζβεία γπλαηθψλ γηα λα ηνπο αληηπξνζσπεχζεη ζηε δηνλπζηαθή ηπιεηηπίδα. Όζν
μέξνπκε, ηα δηθά ηνπο δηνλπζηαθά παλεγχξηα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά: επθαηξίεο γηα
θάηη παιαηηθέο αγξνηηθέο γεηεηέο, φπσο ζηα “θαη' αγξνχο Γηνλχζηα”· είηε γηα επιαβηθφ
θαη θαηδξφ κεζχζη, φπσο ζηνπο “Φόερ”· είηε γηα επίδεημε ηνπ πνιηηηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ κεγαιείνπ ηεο Αζήλαο, φπσο ζηα “εv άζηει Γιονύζια”.
Ο Πεηξαηάο ζηελ αξραηφηεηα, φπσο θαη ζήκεξα, ήηαλ θπξίσο εηζαγσγηθφ ιηκάλη, κε
κεγάιε λαπηηιηαθή θαη εκπνξεπκαηηθή θίλεζε, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Οθηψβξην έσο ηνλ
Απξίιην, πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δηεπθφιπλαλ ηα ηαμίδηα ησλ ηζηηνθφξσλ. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνξηίσλ πξνεξρφηαλ απφ ηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηδηαίηεξα ηεο θπζίαο. απφ ηελ νπνία εηζάγνληαλ ζηηεξά. Σν
εμαγσγηθφ εκπφξην ήηαλ πεξηνξηζκέλν, κε θνξηψζεηο νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηεο
Αηηηθήο (φπσο ιάδη, θξαζί, κέιη) θαη εηδψλ αγγεηνπιαζηηθήο.
Οη Αζελαίνη πνπινχζαλ ιάδη, ηδίσο ζηελ Κξηκαία ζην βφξεην Δχμεηλν Πφλην, θαζψο
θαη ζηελ Αίγππην, φπνπ δελ ππήξραλ ειηέο. Πνπινχζαλ επίζεο θξαζί ζε δηάθνξα
κέξε, φπσο ζηελ Αίγππην, θαη έθαλαλ εμαγσγή αγγείσλ, πνπ έρνπλ βξεζεί ζε θάζε
άθξε ηεο Μεζνγείνπ.
Οη αξραίνη Αζελαίνη ήηαλ ηδηαίηεξα ιηηνδίαηηνη. Απηή αθξηβψο ηελ ιηηή δηαηξνθή ηνπο ν
Αξηζηθάλεο ζεσξεί κεγάιν πιενλέθηεκα. Τπνζηήξηδε νηη ε πξφνδνο θαη ε
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ Αζελαίσλ νθείιεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζε απηέο
αθξηβψο ηηο ζηεξήζεηο ηνπο. Ο Αζελαίνο, πξηλ βγεη απφ ην ζπίηη ηνπ κε ην πξψην θσο
ηεο απγήο, έηξσγε θάηη ιηηφ, ην «αθξάηηζκα» πνπ ήηαλ ζπλήζσο ιίγν θξηζαξέλην
ςσκί βνπηεγκέλν ζε αλέξσην θξαζί, ην ιεγφκελν άθξαην νίλν. Μεξηθέο θνξέο ζην
πξψην απηφ γεχκα πξφζζεηαλ ειηέο θαη ζχθα.
Γηα 3000 ρξφληα, ν κεζνγείηηθνο θάκπνο θηινμελεί ην ακπέιη ηνπ Γηνλχζνπ, ε δε
άλζεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ νθείιεη πνιιά ζηελ εκπνξία ησλ
πεξίθεκσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ θαη ηα θξαζηά ησλ Μεζνγείσλ θαηέρνπλ μερσξηζηή
ζέζε.
Σα πάηα ζην επίθεληξν απηήο ηεο πεξηνρήο, κε ηνλ απέξαλην ακπειψλα κε ηα
ζαββαηηαλά ζηαθχιηα, ηα πνιιά κηθξά ή κεγάια, παξαδνζηαθά ή ζχγρξνλα
παηεηήξηα, αλαδεηθλχνληαη ζε κηαλ ηδηαίηεξε πφιε κε νηλνπαξαγσγηθφ ραξαθηήξα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία δηελήξγεζε δηαδνρηθέο αλαζθαθέο
ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
Απφ ηα επξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ρξνλνινγεζνχλ ζηνλ 7ν αη. π.Υ. μερσξίδεη πνιππιεζήο νκάδα πήιηλσλ
αλζξσπφκνξθσλ εηδσιίσλ κε θπιηλδξηθφ θνξκφ, ε νπνία είλαη θνηλή ζε πνιιά
αξραηνινγηθά ζχλνια αλαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Αηηηθήο απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ
παξνπζία ηεο αλαζεκαηηθήο θεξακηθήο είλαη έληνλε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ αη.
π.Υ. Σα θεξακηθά ζρήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πζηεξναξρατθή θαη ζηελ θιαζηθή
πεξίνδν είλαη θπξίσο θχιηθεο θαη ζθχθνη, αγγεία δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πφζε
θξαζηνχ.
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.
Ζ ηνπηθή θνπδίλα θαη ηα παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο παληξεχνληαη
άξηζηα κε ηνπο νίλνπο ΠΓΔ ηεξεάο Διιάδαο.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Κενηπική Δλλάδα

ην δεζηφ θαη μεξφ θιίκα ηεο ηεξεάο Διιάδαο παξάγνληαη 24 ΠΓΔ Οίλνη :, Κνηιάδα
ηεο Αηαιάληεο, Οπνχληηα ηεο Λνθξίδαο, Πιαγηέο Κλεκίδαο, Θήβα, Πιαγηέο
Κηζαηξψλα, Καξχζηνπ, Λειαληίνπ Πεδίνπ, Ρηηζψλα ηεο Απιίδαο Αηηηθήο, Αλάβπζζνο,
Βηιίηζα, Βφξεηεο Πιαγηέο Πεληειηθνχ, Μαξηίλν, Γεξάλεηα, Κνξσπί, Μαξθφπνπιν,
Παηαλία, Παιιήλε, Πιαγηέο Πάξλεζαο, Παξλαζζφο, Φζηψηηδα, Ίιηνλ θαη ηα πάηα.
Αηαλάνηη
Ζ θνηιάδα ηεο Αηαιάληεο, θαιά πξνζηαηεπκέλε απφ ην Δπβντθφ θφιπν θαη ηα βνπλά
Παξλαζζφο, Καιιίδξνκν, Κλεκίδαο θαη Υινκφο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα είλαη έλα
δηάζεκν ακπειψλα, ζηα αξραία ρξφληα. ήκεξα, ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ηα νξεηλά
ακπέιηα, ε ήπηα επηξξνή ηεο ζάιαζζαο θαη ην πξνζηαηεπηηθφ θάζκα ησλ βνπλψλ
δεκηνπξγνχλ ην ηέιεην terroir γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ πνηφηεηαο. Ζ κεγάιε
πνηθηιία ησλ εδαθψλ θαη κηθξνθιηκάησλ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ απίζηεπηε πνηθηιία
ησλ ιεπθψλ θαη εξπζξψλ πνηθηιηψλ.
Δύβοια
ηνλ πεξηνρή ηνπ Λειάληηνπ Πεδίνπ, νη ακπειψλεο βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα 350 κέηξα. Σν θιίκα είλαη δεζηφ θαη μεξφ, αλ θαη ππάξρνπλ αλάζεο
δξνζηάο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Δπβντθφ θφιπν. Δίκαζηε ζε κηα πεξηνρή
αθηεξσκέλε ζηελ ιεπθά ζηαθχιηα.
ην λφηην κέξνο ηνπ λεζηνχ, ζηελ Κάξπζην, ην θπηεχηεθαλ πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ είλαη
θπξίσο ηνπ Αηγαίνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο αλέκνπο θαη ην δεζηφ-μεξφ
θιίκα.
Αηηική
Αηηηθήο είλαη κηα κηθξή πεδηάδα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα φξε Τκεηηφο, Πεληέιε,
Πάξλεζα, Κηζαηξψλαο, ηα Γεξάλεηα θαη Παηέξαο. Σν θιίκα ηεο είλαη θαζαξά
κεζνγεηαθφ, κε ην ζξπιηθφ θσο ηνπ ήιηνπ, ίζσο ην πην ιακπξφ ζηελ Διιάδα. Οη
άλεκνη είλαη αζζελείο θαη κεηξηνπαζείο, νη κέζεο ηηκέο πγξαζίαο ρακειέο θαη ν
παγεηφο αλχπαξθηνη. Δπηπιένλ, ην ραιάδη θαη νη θαηαηγίδεο είλαη ζπάληεο.
Θήβα
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ν ΠΓΔ Θήβα βξίζθεηαη
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Δπαξρίαο Θήβαο (βιέπε Υάξηε πεξηθιπθισκέλν απν ηελ
εξπζξή γξακκή), ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε
έθηαζε κε πνηθηινκνξθία εδαθψλ θαη ηνπνγξαθίαο. Σα εδάθε πνηθίινπλ απφ
ακκψδε, πεινακκψδε, πειψδε, ακκναξγηιψδε, έσο θαη αξγηιψδε. Οη
θαιιηεξγνχκελνη ακπειψλεο μεθηλνχλ ζηα 10m. πςφκεηξν θαη νη πην νξεηλνί είλαη ζηα
700m. ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ βνπλνχ ηνπ Διηθσλα, ζηελ Κνηιάδα ησλ Μνπζψλ.
Παξαδνζηαθά ηα πεξηζζφηεξα ακπέιηα ήηαλ θπηεκέλα ζηηο πην εχθνξεο πεξηνρέο,
αιιά πιένλ αξθεηά θαιιηεξγνχληαη ζε πιαγηέο κε θιίζε ψζηε λα επλνείηαη ε
απνζηξάγγηζε θαη ε θαιχηεξε έθζεζε ζηνλ ήιην. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη
κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο (SL, SCL) θπξίσο κε νπδέηεξν pH.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθφ. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 17,16 °C κε κέζν φξν ειάρηζηε ζεξκνθξαζία
10,94°C θαη κέζε πςειφηεξε 23,41 °C . Ζ κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ην
κήλα Ηνχιην θαη ε ειάρηζηε ην κήλα Ηαλνπάξην.
Σν κέζν κεληαία χςνο βξνρφπησζεο είλαη ζηα 46,33 mm, ε εηήζηα αζξνηζηηθή
βξνρφπησζε είλαη 556 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ησλ
κεζνγεηαθψλ θιηκάησλ δει. κε απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο ηνπο κήλεο Οθηψβξε κέρξη

Απξίιε. Ζ ζεσξεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ
βξνρφπησζε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ππεξέρεη ηελ βιαζηηθή πεξίνδν. Οη άλεκνη
πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα είλαη ηζρπξνί βνξεηαλαηνιηθνί, ελψ
ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη είλαη κηθξήο σο κέηξηαο εληάζεσο.
Παπναζζόρ
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ν ΠΓΔ Παξλαζζφο
βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ πξψελ δήκσλ (πξν Καιιηθξάηε ) Γξαβηάο πνπ
αλήθεη ζηνλ λνκφ Φσθίδνο, Διάηεηαο πνπ αλήθεη ζηνλ λνκφ Φζηψηηδνο, Παξλαζζνχ
πνπ βξίζθεηαη ζηνλ λνκφ Φσθίδνο θαη Ακθίθιεηαο (βιέπε θαη ζηνλ Υάξηε) θαη ζε
πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 350 κέηξα. Πξφθεηηαη γηα νξεηλή ακπεινπξγηθή δψλε κε ηα
ακπέιηα λα θηάλνπλ σο θαη ην πςφκεηξν ησλ 550 κέηξσλ. Οη πεξηζζφηεξνη
ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε
απνζηξάγγηζε θαη λα είλαη επαξθήο ε έθζεζε ζηνλ ήιην, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
εκέξαο . Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη αξγηιψδε , πειψδε κε ph<6 θαη πινχζηα
ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Παξλαζζφο.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθφ κε έληνλεο ηάζεηο επεηξσηηθνχ
θιίκαηνο, κε ηδηαίηεξα ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη δξνζεξά θαινθαίξηα.
Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη 25,5ν C ελψ ηνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο ζπρλά θαηεβαίλεη θάησ απφ ηνπο 0o C (κέζνο αξηζκφο εκεξψλ παγεηνχ 10
κέξεο, εκεξψλ ρηνληνχ 15 κέξεο) . Ζ κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ην κήλα
Ηνχιην θαη ε ειάρηζηε ην κήλα Ηαλνπάξην.
Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη γχξσ ζηα 789,6 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη ε
ραξαθηεξηζηηθή ησλ κεζνγεηαθψλ θιηκάησλ δει. κε απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο ηνπο
κήλεο Οθηψβξε κέρξη Απξίιε. Ζ ζεσξεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή βξίζθεηαη ζηα ίδηα
επίπεδα κε ηελ βξνρφπησζε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ππεξέρεη ηελ βιαζηηθή
πεξίνδν. Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα είλαη ηζρπξνί
βνξεηαλαηνιηθνί, ελψ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη είλαη κηθξήο σο κέηξηαο εληάζεσο.
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. ηεξεάο Διιάδαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Οη νίλνη απφ ηελ ηεξεά Διιάδα ηπγράλνπλ αλαγλψξηζεο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ
θαη ε θήκε ηνπο ζπλερψο δηεπξχλεηαη θεξδίδνληαο βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο
θαη εγθσκηαζηηθά ζρφιηα απφ έγθξηηνπο νίλν-δεκνζηνγξάθνπο θαη αξζξνγξάθνπο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ ηεξεάο Διιάδαο
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.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΛΙΚΔΡ.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Οη ιζηοπικοί αμπελώνερ κενηπικήρ Δλλάδαρ βξίζθνπλ ηελ ζπλέρεηα ηνπο θαη ζηε
ηεξεά Διιάδα. Ο Ζζίνδνο έπηλε εθεί βίβιηλν νίλν, πνπ πξνεξρφηαλ απφ θιήκαηα

ηεο βηβιίαο ακπέινπ, φπσο θαη ζην Παγγαίν (ηζηνξηθνί ακπειψλεο Βφξεηαο Διιάδαο).
Αθφκα πην θάησ, ζηνλ ακπειψλα ζηελ Αηηηθή (θαη ζηελ Δχβνηα), ην ακπέιη
θαιιηεξγείηαη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ηξνθνδνηνχζε ηελ Αζήλα θαη άιιεο πεξηνρέο.
Σνπο ηειεπηαίνπο
αηψλεο δεκηνπξγήζεθε κεγάιε παξάδνζε ζηελ παξαγσγή
ξεηζίλαο.
Όηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, ν ζεφο ηνπ θξαζηνχ Γηφλπζνο πεξηπιαλψκελνο ζηελ
Αηηηθή βξέζεθε ζηελ Ηθαξία, έγηλε δεθηφο απφ ηνλ Ηθάξην κε πνιιέο ηηκέο. Απφ
επγλσκνζχλε γηα ηε θηινμελία ηνπ άξρνληα ν Γηφλπζνο ηνπ έκαζε ηελ ηέρλε ηεο
ακπεινπξγίαο θαη ηεο νηλνπνηίαο. Απφ ηφηε φινη νη θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο έκαζαλ πψο
λα θαιιηεξγνχλ ηα ακπέιηα θαη λα παξάγνπλ θξαζί.
Οη Αζελαίνη ζηνλ θαηξφ ηνπ Δπξηπίδε δελ είραλ ρεηκσληάηηθεο ηειεηέο ρξφλν παξά
ρξφλν, νχηε ρνξνχο ζηα βνπλά, νχηε ωμοθαγίερ ηνπο έθηαλε λα ζηέιλνπλ κηα
πξεζβεία γπλαηθψλ γηα λα ηνπο αληηπξνζσπεχζεη ζηε δηνλπζηαθή ηπιεηηπίδα. Όζν
μέξνπκε, ηα δηθά ηνπο δηνλπζηαθά παλεγχξηα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά: επθαηξίεο γηα
θάηη παιαηηθέο αγξνηηθέο γεηεηέο, φπσο ζηα “θαη' αγξνχο Γηνλχζηα”· είηε γηα επιαβηθφ
θαη θαηδξφ κεζχζη, φπσο ζηνπο “Φόερ”· είηε γηα επίδεημε ηνπ πνιηηηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ κεγαιείνπ ηεο Αζήλαο, φπσο ζηα “εv άζηει Γιονύζια”.
Ο Πεηξαηάο ζηελ αξραηφηεηα, φπσο θαη ζήκεξα, ήηαλ θπξίσο εηζαγσγηθφ ιηκάλη, κε
κεγάιε λαπηηιηαθή θαη εκπνξεπκαηηθή θίλεζε, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Οθηψβξην έσο ηνλ
Απξίιην, πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δηεπθφιπλαλ ηα ηαμίδηα ησλ ηζηηνθφξσλ. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνξηίσλ πξνεξρφηαλ απφ ηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηδηαίηεξα ηεο θπζίαο. απφ ηελ νπνία εηζάγνληαλ ζηηεξά. Σν
εμαγσγηθφ εκπφξην ήηαλ πεξηνξηζκέλν, κε θνξηψζεηο νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηεο
Αηηηθήο (φπσο ιάδη, θξαζί, κέιη) θαη εηδψλ αγγεηνπιαζηηθήο.
Οη Αζελαίνη πνπινχζαλ ιάδη, ηδίσο ζηελ Κξηκαία ζην βφξεην Δχμεηλν Πφλην, θαζψο
θαη ζηελ Αίγππην, φπνπ δελ ππήξραλ ειηέο. Πνπινχζαλ επίζεο θξαζί ζε δηάθνξα
κέξε, φπσο ζηελ Αίγππην, θαη έθαλαλ εμαγσγή αγγείσλ, πνπ έρνπλ βξεζεί ζε θάζε
άθξε ηεο Μεζνγείνπ.
Οη αξραίνη Αζελαίνη ήηαλ ηδηαίηεξα ιηηνδίαηηνη. Απηή αθξηβψο ηελ ιηηή δηαηξνθή ηνπο ν
Αξηζηνθάλεο ζεσξεί κεγάιν πιενλέθηεκα. Τπνζηήξηδε νηη ε πξφνδνο θαη ε
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ Αζελαίσλ νθείιεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζε απηέο
αθξηβψο ηηο ζηεξήζεηο ηνπο. Ο Αζελαίνο, πξηλ βγεη απφ ην ζπίηη ηνπ κε ην πξψην θσο
ηεο απγήο, έηξσγε θάηη ιηηφ, ην «αθξάηηζκα» πνπ ήηαλ ζπλήζσο ιίγν θξηζαξέλην
ςσκί βνπηεγκέλν ζε αλέξσην θξαζί, ην ιεγφκελν άθξαην νίλν. Μεξηθέο θνξέο ζην
πξψην απηφ γεχκα πξφζζεηαλ ειηέο θαη ζχθα.
Γηα 3000 ρξφληα, ν κεζνγείηηθνο θάκπνο θηινμελεί ην ακπέιη ηνπ Γηνλχζνπ, ε δε
άλζεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ νθείιεη πνιιά ζηελ εκπνξία ησλ
πεξίθεκσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ θαη ηα θξαζηά ησλ Μεζνγείσλ θαηέρνπλ μερσξηζηή
ζέζε.
Σα πάηα ζην επίθεληξν απηήο ηεο πεξηνρήο, κε ηνλ απέξαλην ακπειψλα κε ηα
ζαββαηηαλά ζηαθχιηα, ηα πνιιά κηθξά ή κεγάια, παξαδνζηαθά ή ζχγρξνλα
παηεηήξηα, αλαδεηθλχνληαη ζε κηαλ ηδηαίηεξε πφιε κε νηλνπαξαγσγηθφ ραξαθηήξα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία δηελήξγεζε δηαδνρηθέο αλαζθαθέο
ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
Απφ ηα επξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ρξνλνινγεζνχλ ζηνλ 7ν αη. π.Υ. μερσξίδεη πνιππιεζήο νκάδα πήιηλσλ
αλζξσπφκνξθσλ εηδσιίσλ κε θπιηλδξηθφ θνξκφ, ε νπνία είλαη θνηλή ζε πνιιά
αξραηνινγηθά ζχλνια αλαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Αηηηθήο απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ
παξνπζία ηεο αλαζεκαηηθήο θεξακηθήο είλαη έληνλε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ αη.
π.Υ. Σα θεξακηθά ζρήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πζηεξναξρατθή θαη ζηελ θιαζηθή
πεξίνδν είλαη θπξίσο θχιηθεο θαη ζθχθνη, αγγεία δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πφζε
θξαζηνχ.
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.
Ζ ηνπηθή θνπδίλα θαη ηα παξαδνζηαθά γιπθίζκαηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο
παληξεχνληαη άξηζηα κε ηνπο νίλνπο ιηθέξ ΠΓΔ ηεξεάο Διιάδαο.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Κενηπική Δλλάδα-Αηηική
ην δεζηφ θαη μεξφ θιίκα ηεο ηεξεάο Διιάδαο παξάγεηαη νίλνο απφ ιηθέξ κε ηελ
ΠΓΔ Αηηηθή ν νπνίνο κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θέξεη ηελ
ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα.
Ζ Αηηηθή είλαη κηα κηθξή πεδηάδα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα φξε Τκεηηφο, Πεληέιε,
Πάξλεζα, Κηζαηξψλαο, ηα Γεξάλεηα θαη Παηέξαο. Σν θιίκα ηεο είλαη θαζαξά
κεζνγεηαθφ, κε ην ζξπιηθφ θσο ηνπ ήιηνπ, ίζσο ην πην ιακπξφ ζηελ Διιάδα. Οη
άλεκνη είλαη αζζελείο θαη κεηξηνπαζείο, νη κέζεο ηηκέο πγξαζίαο ρακειέο θαη ν
παγεηνί αλχπαξθηνη. Δπηπιένλ, ην ραιάδη θαη νη θαηαηγίδεο είλαη ζπάληεο.
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. ηεξεάο Διιάδαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ ηεξεάο Διιάδαο
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.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΜΔΝΑ
ΣΑΦΤΛΙΑ.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Οη ιζηοπικοί αμπελώνερ κενηπικήρ Δλλάδαρ βξίζθνπλ ηελ ζπλέρεηα ηνπο θαη ζηε
ηεξεά Διιάδα. Ο Ζζίνδνο έπηλε εθεί βίβιηλν νίλν, πνπ πξνεξρφηαλ απφ θιήκαηα
ηεο βηβιίαο ακπέινπ, φπσο θαη ζην Παγγαίν (ηζηνξηθνί ακπειψλεο Βφξεηαο Διιάδαο).
Αθφκα πην θάησ, ζηνλ ακπειψλα ζηελ Αηηηθή (θαη ζηελ Δχβνηα), ην ακπέιη
θαιιηεξγείηαη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ηξνθνδνηνχζε ηελ Αζήλα θαη άιιεο πεξηνρέο.
Σνπο ηειεπηαίνπο
αηψλεο δεκηνπξγήζεθε κεγάιε παξάδνζε ζηελ παξαγσγή
ξεηζίλαο.
Όηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, ν ζεφο ηνπ θξαζηνχ Γηφλπζνο πεξηπιαλψκελνο ζηελ
Αηηηθή βξέζεθε ζηελ Ηθαξία, έγηλε δεθηφο απφ ηνλ Ηθάξην κε πνιιέο ηηκέο. Απφ
επγλσκνζχλε γηα ηε θηινμελία ηνπ άξρνληα ν Γηφλπζνο ηνπ έκαζε ηελ ηέρλε ηεο
ακπεινπξγίαο θαη ηεο νηλνπνηίαο. Απφ ηφηε φινη νη θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο έκαζαλ πψο
λα θαιιηεξγνχλ ηα ακπέιηα θαη λα παξάγνπλ θξαζί.

Οη Αζελαίνη ζηνλ θαηξφ ηνπ Δπξηπίδε δελ είραλ ρεηκσληάηηθεο ηειεηέο ρξφλν παξά
ρξφλν, νχηε ρνξνχο ζηα βνπλά, νχηε ωμοθαγίερ ηνπο έθηαλε λα ζηέιλνπλ κηα
πξεζβεία γπλαηθψλ γηα λα ηνπο αληηπξνζσπεχζεη ζηε δηνλπζηαθή ηπιεηηπίδα. Όζν
μέξνπκε, ηα δηθά ηνπο δηνλπζηαθά παλεγχξηα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά: επθαηξίεο γηα
θάηη παιαηηθέο αγξνηηθέο γεηεηέο, φπσο ζηα “θαη' αγξνχο Γηνλχζηα”· είηε γηα επιαβηθφ
θαη θαηδξφ κεζχζη, φπσο ζηνπο “Φόερ”· είηε γηα επίδεημε ηνπ πνιηηηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ κεγαιείνπ ηεο Αζήλαο, φπσο ζηα “εv άζηει Γιονύζια”.
Ο Πεηξαηάο ζηελ αξραηφηεηα, φπσο θαη ζήκεξα, ήηαλ θπξίσο εηζαγσγηθφ ιηκάλη, κε
κεγάιε λαπηηιηαθή θαη εκπνξεπκαηηθή θίλεζε, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Οθηψβξην έσο ηνλ
Απξίιην, πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δηεπθφιπλαλ ηα ηαμίδηα ησλ ηζηηνθφξσλ. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνξηίσλ πξνεξρφηαλ απφ ηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηδηαίηεξα ηεο θπζίαο. απφ ηελ νπνία εηζάγνληαλ ζηηεξά. Σν
εμαγσγηθφ εκπφξην ήηαλ πεξηνξηζκέλν, κε θνξηψζεηο νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηεο
Αηηηθήο (φπσο ιάδη, θξαζί, κέιη) θαη εηδψλ αγγεηνπιαζηηθήο.
Οη Αζελαίνη πνπινχζαλ ιάδη, ηδίσο ζηελ Κξηκαία ζην βφξεην Δχμεηλν Πφλην, θαζψο
θαη ζηελ Αίγππην, φπνπ δελ ππήξραλ ειηέο. Πνπινχζαλ επίζεο θξαζί ζε δηάθνξα
κέξε, φπσο ζηελ Αίγππην, θαη έθαλαλ εμαγσγή αγγείσλ, πνπ έρνπλ βξεζεί ζε θάζε
άθξε ηεο Μεζνγείνπ.
Οη αξραίνη Αζελαίνη ήηαλ ηδηαίηεξα ιηηνδίαηηνη. Απηή αθξηβψο ηελ ιηηή δηαηξνθή ηνπο ν
Αξηζηνθάλεο ζεσξεί κεγάιν πιενλέθηεκα. Τπνζηήξηδε νηη ε πξφνδνο θαη ε
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ Αζελαίσλ νθείιεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζε απηέο
αθξηβψο ηηο ζηεξήζεηο ηνπο. Ο Αζελαίνο, πξηλ βγεη απφ ην ζπίηη ηνπ κε ην πξψην θσο
ηεο απγήο, έηξσγε θάηη ιηηφ, ην «αθξάηηζκα» πνπ ήηαλ ζπλήζσο ιίγν θξηζαξέλην
ςσκί βνπηεγκέλν ζε αλέξσην θξαζί, ην ιεγφκελν άθξαην νίλν. Μεξηθέο θνξέο ζην
πξψην απηφ γεχκα πξφζζεηαλ ειηέο θαη ζχθα.
Γηα 3000 ρξφληα, ν κεζνγείηηθνο θάκπνο θηινμελεί ην ακπέιη ηνπ Γηνλχζνπ, ε δε
άλζεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ νθείιεη πνιιά ζηελ εκπνξία ησλ
πεξίθεκσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ θαη ηα θξαζηά ησλ Μεζνγείσλ θαηέρνπλ μερσξηζηή
ζέζε.
Σα πάηα ζην επίθεληξν απηήο ηεο πεξηνρήο, κε ηνλ απέξαλην ακπειψλα κε ηα
ζαββαηηαλά ζηαθχιηα, ηα πνιιά κηθξά ή κεγάια, παξαδνζηαθά ή ζχγρξνλα
παηεηήξηα, αλαδεηθλχνληαη ζε κηαλ ηδηαίηεξε πφιε κε νηλνπαξαγσγηθφ ραξαθηήξα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία δηελήξγεζε δηαδνρηθέο αλαζθαθέο
ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
Απφ ηα επξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ρξνλνινγεζνχλ ζηνλ 7ν αη. π.Υ. μερσξίδεη πνιππιεζήο νκάδα πήιηλσλ
αλζξσπφκνξθσλ εηδσιίσλ κε θπιηλδξηθφ θνξκφ, ε νπνία είλαη θνηλή ζε πνιιά
αξραηνινγηθά ζχλνια αλαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Αηηηθήο απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ
παξνπζία ηεο αλαζεκαηηθήο θεξακηθήο είλαη έληνλε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ αη.
π.Υ. Σα θεξακηθά ζρήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πζηεξναξρατθή θαη ζηελ θιαζηθή
πεξίνδν είλαη θπξίσο θχιηθεο θαη ζθχθνη, αγγεία δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πφζε
θξαζηνχ.
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.
Ζ ηνπηθή θνπδίλα θαη ηα παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο παληξεχνληαη
άξηζηα κε ηνπο νίλνπο ΠΓΔ ηεξεάο Διιάδαο.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Κενηπική Δλλάδα

ην δεζηφ θαη μεξφ θιίκα ηεο ηεξεάο Διιάδαο παξάγεηαη νίλνο απφ ιηαζκέλα
ζηαθχιηα ΠΓΔ Αηηηθή ν νπνίνο κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία έρεη ην δηθαίσκα λα
θέξεη ηελ ΠΓΔ ηεξεά Διιάδα.
Ζ Αηηηθή είλαη κηα κηθξή πεδηάδα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα φξε Τκεηηφο, Πεληέιε,
Πάξλεζα, Κηζαηξψλαο, ηα Γεξάλεηα θαη Παηέξαο. Σν θιίκα ηεο είλαη θαζαξά
κεζνγεηαθφ, κε ην ζξπιηθφ θσο ηνπ ήιηνπ, ίζσο ην πην ιακπξφ ζηελ Διιάδα. Οη
άλεκνη είλαη αζζελείο θαη κεηξηνπαζείο, νη κέζεο ηηκέο πγξαζίαο ρακειέο θαη ν
παγεηνί αλχπαξθηνη. Δπηπιένλ, ην ραιάδη θαη νη θαηαηγίδεο είλαη ζπάληεο.
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. ηεξεάο Διιάδαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ ηεξεάο Διιάδαο
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.
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και 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. 277562/ 28-2-1991 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αλαβχζζνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 177/Β/ 27-3-1991).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 372557/ 5-7-2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. 277562/
28-2-1991 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αλαβχζζνπ» (ΦΔΚ 941/Β/
28-7-2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397722/1.10.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αηηηθήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 623/Β/22.10.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 197873 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Αηηηθή» (ΦΔΚ 2781/Β/2.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351778/12.06.1992
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γεξαλείσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 417/B/01.07.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235261/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351778/12.06.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γεξαλείσλ» (ΦΔΚ
190/Β/20.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311498/10.7.2009 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Δχβνηαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1493/B/23.7.2009).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387428/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θήβαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280929/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
387428/11.9.2000 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Θήβαο» (ΦΔΚ
ΦΔΚ1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 259742/19.2.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ηιίνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313011/20.9.2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
259742/19.2.1997
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ηιίνπ» (ΦΔΚ
1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/01-09-1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κάξπζηνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378960/20.7.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καξχζηνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 684/Β/4.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311502/10.7.2009 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378960/20.7.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Καξχζηνπ» (ΦΔΚ
1493/Β/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 259744/19.2.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνξσπίνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235256/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
259744/19.2.1997 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Κνξσπίνπ» (ΦΔΚ
168/Β/14.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 317166/3.5.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνηιάδα Αηαιάληεο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 383/Β/24.5.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 344698/14.9.1998 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
317166/3.5.1996 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Κνηιάδα Αηαιάληεο»
(ΦΔΚ 1008/Β/25.9.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316854/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
344698/14.9.1998 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Κνηιάδα Αηαιάληεο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1850/Β/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 201567 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή
Έλδεημε
Κνηιάδα
Αηαιάληεο»
(ΦΔΚ
2899/Β/20.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 426568/2.12.1994 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λειάληην Πεδίνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 921/Β/14.12.1994).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311499/10.7.2009 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
426568/2.12.1994 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Λειάληην Πεδίνπ»
(ΦΔΚ 1493/Β/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 443786/22.12.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαξθφπνπινπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 955/Β/31.12.1993).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235299/14.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
443786/22.12.1993 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Μαξθφπνπινπ»
(ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316858/29.11.2004 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαξηίλνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1850/B/14.12.2004).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ
201565 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Μαξηίλν» (ΦΔΚ 2781/Β/2.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378985/2.8.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Οπνχληηα Λνθξίδνο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 709/Β/17.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316853/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378985/2.8.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Οπνχληηα Λνθξίδνο»
(ΦΔΚ 1850/Β/14.12.2004).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 201566 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή
Έλδεημε
Οπνχληηα
Λνθξίδνο»
(ΦΔΚ
2899/Β/20.12.2011).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 197873 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Αηηηθή» (ΦΔΚ 2781/Β/2.12.2011).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351763/26.5.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Κηζαηξψλα σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 402/Β/19.6.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235297/14.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351763/26.5.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο Κηζαηξψλα
» (ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002 )
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280930/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
235297/14.2.2002 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Πιαγηέο Κηζαηξψλα σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 344699/14.9.1998 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Κλεκίδνο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1008/Β/25.9.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316850/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
344699/14.9.1998 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο Κλεκίδνο »
(ΦΔΚ 1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351759/26.5.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Πάξλεζαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 402/Β/19.6.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 35296/14.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351759/26.5.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο Πάξλεζαο»
(ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 443785/22.12.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Πεληειηθνχ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 946/Β/30.12.1993).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/01-09-1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ρηηζψλαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313010/20-09-2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340588/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ρηηζψλαο» (ΦΔΚ
1436/Β/29.09.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 443787/22.12.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο πάησλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 946/Β/30.12.1993).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235255/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
443787/22.12.1993 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ πάησλ » (ΦΔΚ
190/Β/20.2.2002 ).
- Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε 197874/2-12-2011 γηα ηελ Αλαγλψξηζε ΠΓΔ Φζηψηηδα.
Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε 351759/26-5-1992 γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο «Σνπηθφο νίλνο ηεξεάο Διιάδαο» σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 380238/31-7-2011 (ΦΔΚ 1012/10-82000

- Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε 297686/20-9-2006 γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο «Σνπηθφο νίλνο Παξλαζζνχ» σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ.
- 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.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
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.) ηεξεάο Διιάδαο 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, ΟΡΔΗΝΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux, ΠΑΛΑΗΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή
ΑΠΟ ΠΑΛΗΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vieux vignobles ή Vin de vielles vignes,
ΛΗΑΣΟ/ Liastos/ Vin de paille.
Γ) Πεπιοπιζμοί ζηην αναγπαθή ποικιλίαρ
Α) Γελ επηηξέπεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε, κε ηελ έλλνηα πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 118θγ ηνπ Καλ(ΔΚ)1234/2007, ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ησλ

πνηθηιηψλ «Ρνκπφια» «Μνλεκβαζηά» ζηνπο αλσηέξσ νίλνπο ζχκθσλα κε ηα άξζξα
118ηγ ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/2007 θαη 3 ηνπ Ν. 427/1976 θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 70 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο.
Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ε αλαγξαθή ηνπ
νλφκαηνο ηεο πνηθηιίαο «Verdicchio Bianco» ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 παξ.4 ηνπ
Καλ(ΔΚ) αξηζκ. 607/2009.
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. 277562/ 28-2-1991 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αλαβχζζνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 177/Β/ 27-3-1991).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 372557/ 5-7-2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. 277562/
28-2-1991 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αλαβχζζνπ» (ΦΔΚ 941/Β/
28-7-2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397722/1.10.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αηηηθήο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 623/Β/22.10.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 197873 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Αηηηθή» (ΦΔΚ 2781/Β/2.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351778/12.06.1992
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γεξαλείσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 417/B/01.07.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235261/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351778/12.06.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γεξαλείσλ» (ΦΔΚ
190/Β/20.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311498/10.7.2009 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Δχβνηαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1493/B/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387428/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θήβαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280929/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
387428/11.9.2000 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Θήβαο» (ΦΔΚ
ΦΔΚ1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 259742/19.2.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ηιίνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313011/20.9.2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
259742/19.2.1997
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ηιίνπ» (ΦΔΚ
1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/01-09-1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κάξπζηνοο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378960/20.7.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καξχζηνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 684/Β/4.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311502/10.7.2009 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378960/20.7.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Καξχζηνπ» (ΦΔΚ
1493/Β/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 259744/19.2.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνξσπίνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235256/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
259744/19.2.1997 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Κνξσπίνπ» (ΦΔΚ
168/Β/14.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 317166/3.5.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνηιάδα Αηαιάληεο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 383/Β/24.5.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 344698/14.9.1998 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
317166/3.5.1996 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Κνηιάδα Αηαιάληεο»
(ΦΔΚ 1008/Β/25.9.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316854/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
344698/14.9.1998 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Κνηιάδα Αηαιάληεο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1850/Β/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 201567 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή
Έλδεημε
Κνηιάδα
Αηαιάληεο»
(ΦΔΚ
2899/Β/20.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 426568/2.12.1994 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λειάληην Πεδίνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 921/Β/14.12.1994).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311499/10.7.2009 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
426568/2.12.1994 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Λειάληην Πεδίνπ»
(ΦΔΚ 1493/Β/23.7.2009).
-Υποςπγική Απόθαζη απιθ. 443786/22.12.1993 «Καθοπιζμόρ Πποϋποθέζεων
σπηζιμοποίηζηρ ηηρ ένδειξηρ Τοπικόρ οίνορ Μαπκόποςλος ωρ πεπιγπαθικού
ζηοισείος οίνος» (ΦΔΚ 955/Β/31.12.1993).
-Υποςπγική Απόθαζη απιθ. 235299/14.2.2002 «Τποποποίηζη ηηρ ςπ΄ απιθ.
443786/22.12.1993 Υπ. Απόθαζηρ αναγνώπιζηρ Τοπικού Οίνος Μαπκόποςλος»
(ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316858/29.11.2004 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαξηίλνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ
201565 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Μαξηίλν» (ΦΔΚ 2781/Β/2.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378985/2.8.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Οπνχληηα Λνθξίδνο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 709/Β/17.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316853/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378985/2.8.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Οπνχληηα Λνθξίδνο»
(ΦΔΚ 1850/Β/14.12.2004).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 201566 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή
Έλδεημε
Οπνχληηα
Λνθξίδνο»
(ΦΔΚ
2899/Β/20.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351763/26.5.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Κηζαηξψλα σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 402/Β/19.6.1992).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235297/14.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351763/26.5.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο Κηζαηξψλα
» (ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002 )
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280930/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
235297/14.2.2002 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Πιαγηέο Κηζαηξψλα σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 344699/14.9.1998 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Κλεκίδνο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1008/Β/25.9.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316850/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
344699/14.9.1998 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο Κλεκίδνο »
(ΦΔΚ 1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351759/26.5.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Πάξλεζαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 402/Β/19.6.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 35296/14.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351759/26.5.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο Πάξλεζαο»
(ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 443785/22.12.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Πεληειηθνχο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 946/Β/30.12.1993).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/01-09-1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ρηηζψλαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313010/20-09-2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340588/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ρηηζψλαο» (ΦΔΚ
1436/Β/29.09.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 443787/22.12.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο πάησλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 946/Β/30.12.1993).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235255/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
443787/22.12.1993 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ πάησλ » (ΦΔΚ
190/Β/20.2.2002 ).
- 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).
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 Δ, 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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