ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Σξηθπιία - ΣΡΗΦΤΛΗΑ /Trifilia - TRIFILIA
Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,9
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ θξπζηάιιηλν
ιεπθνθίηξηλν ρξψκα. Πινχζην ζηφκα κε κηα πνιχ δξνζεξή νμχηεηα, ραξαθηεξίδεηαη
απφ γεπζηηθή αξκνλία. ην κπνπθέην
ηνπ κπιέθνληαη επράξηζηα αξψκαηα
πεπνληνχ, αλαλά, αριαδηνχ, ιεκνληνχ θαη εμσηηθψλ θξνχησλ θαη ζπλζέηνπλ έλα
κνλαδηθφ αξσκαηηθφ ιεπθφ θξαζί. Μαθξηά αξσκαηηθή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ. Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C.
2. Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,9
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο ιεπθφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ θξπζηάιιηλν
ιεπθνθίηξηλν ρξψκα. Πινχζην ζηφκα κε κηα πνιχ δξνζεξή νμχηεηα, ραξαθηεξίδεηαη
απφ γεπζηηθή αξκνλία. ην κπνπθέην ηνπ κπιέθνληαη επράξηζηα αξψκαηα πεπνληνχ,
αλαλά, αριαδηνχ, ιεκνληνχ θαη εμσηηθψλ θξνχησλ θαη ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ
αξσκαηηθφ ιεπθφ θξαζί. Μαθξηά αξσκαηηθή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ο ιεπθφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν
παξαγσγήο ησλ ιεπθψλ εκίμεξσλ νίλσλ. Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C .

3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,9
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο ιεπθφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ θξπζηάιιηλν
ιεπθνθίηξηλν ρξψκα. Πινχζην ζηφκα κε κηα πνιχ δξνζεξή νμχηεηα, ραξαθηεξίδεηαη
απφ γεπζηηθή αξκνλία. ην κπνπθέην ηνπ κπιέθνληαη επράξηζηα αξψκαηα πεπνληνχ,
αλαλά, αριαδηνχ, ιεκνληνχ θαη εμσηηθψλ θξνχησλ θαη ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ
αξσκαηηθφ ιεπθφ θξαζί. Μαθξηά αξσκαηηθή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ο ιεπθφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν
παξαγσγήο ησλ ιεπθψλ εκίγιπθσλ νίλσλ. Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C .
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 (g/l): Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,1
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l):150
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην βαζχ πνξθπξφ
βεινχδηλν ρξψκα. Καιή δνκή, κε ζηξφγγπιν θαη πινχζην ζψκα, ζηξνγγπιεκέλεο θαη
καιαθηέο ηαλλίλεο, ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα. Γεκάην άξσκα βαηφκνπξνπ, κπαραξηθψλ,
θέδξνπ θαη ζνθνιάηαο. Μαθξηά θαη απαιή επίγεπζε. Μεγάιε δπλαηφηεηα παιαίσζεο.
Οινοποίηζη:
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ μεξψλ νίλσλ.
2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,1
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 200***

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην βαζχ πνξθπξφ
βεινχδηλν ρξψκα. Καιή δνκή, κε ζηξφγγπιν θαη πινχζην ζψκα, ζηξνγγπιεκέλεο θαη
καιαθηέο ηαλλίλεο, ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα. Γεκάην άξσκα βαηφκνπξνπ, κπαραξηθψλ,
θέδξνπ θαη ζνθνιάηαο. Μαθξηά θαη απαιή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ο εξπζξφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ εκίμεξσλ νίλσλ.
3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,1
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην βαζχ πνξθπξφ
βεινχδηλν ρξψκα. Καιή δνκή, κε ζηξφγγπιν θαη πινχζην ζψκα, ζηξνγγπιεκέλεο θαη
καιαθηέο ηαλλίλεο, ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα. Γεκάην άξσκα βαηφκνπξνπ, κπαραξηθψλ,
θέδξνπ θαη ζνθνιάηαο. Μαθξηά θαη απαιή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ο εξπζξφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ εκίγιπθσλ νίλσλ.
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 (g/l) : Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,0
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξσπφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην δσεξφ θαη έληνλν
ρξψκα ξνδηνχ. Έληνλα θξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη
θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. Καινδνκεκέλε νμχηεηα, πινχζην ζψκα, γεχζε κε
ζαπκαζηή πνιππινθφηεηα θαη καθξηά αξσκαηηθή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ο εξπζξσπφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C.

2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,0
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξσπφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην δσεξφ θαη έληνλν
ρξψκα ξνδηνχ. Έληνλα θξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα θεξαζηνχ, θξάνπιαο θαη
θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. Καινδνκεκέλε νμχηεηα, πινχζην ζψκα, γεχζε κε
ζαπκαζηή πνιππινθφηεηα θαη καθξηά αξσκαηηθή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ο εξπζξσπφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C.
3. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,0
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg / l): 250
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξσπφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία δηαθξίλεηαη γηα ην δσεξφ θαη
έληνλν ρξψκα ξνδηνχ. Έληνλα θξνπηψδεο νίλνο κε αξψκαηα θεξαζηνχ, θξάνπιαο
θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. Καινδνκεκέλε νμχηεηα, πινχζην ζψκα, γεχζε κε
ζαπκαζηή πνιππινθφηεηα θαη καθξηά αξσκαηηθή επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ο εξπζξσπφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C.
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο
XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
**φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο
XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
*** φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l

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 ζηελ επηζήκαλζε ησλ
νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Σξηθπιία θαη κε ηελ

πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο Ακπειψλαο, Πχξγνο.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών ξηπών, ημίξηπων και ημίγλςκων οίνων:
Λεςκόρ ξηπόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ. Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C.
Ο λεςκόρ ημίξηπορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ ιεπθψλ εκίμεξσλ νίλσλ ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C.
Ο λεςκόρ ημίγλςκορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ ιεπθψλ εκίγιπθσλ νίλσλ ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20° C.
Οινοποίηζη επςθπών ξηπών, ημίξηπων και ημίγλςκων οίνων:
Ο επςθπόρ ξηπόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ μεξψλ νίλσλ.
Ο επςθπόρ ημίξηπορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ εκίμεξσλ νίλσλ.
Ο επςθπόρ ημίγλςκορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ εκίγιπθσλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών ξηπών, ημίξηπων και ημίγλςκων οίνων:
Ο επςθπωπόρ ξηπόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C.
Ο επςθπωπόρ ημίξηπορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C .
Ο επςθπωπόρ ημίγλςκορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Σπιθςλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C .
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Καηά ηελ νηλνπνίεζε ηνπ Π.Γ.Δ. Σξηθπιία Σξηθπιία δχλαηαη λα γίλεη ρξήζε ηεο
πξνδπκσηηθήο θξπνεθρχιηζεο ζηε ιεπθή αιιά θαη ζηελ εξπζξά νηλνπνίεζε. Δπίζεο
γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο επίπιεπζεο αιιά θαη ηεο ζηαηηθήο κε ςχμε γηα ηελ
απνιάζπσζε ησλ ιεπθψλ γιεπθψλ. Γίλεηαη ρξήζε επηιεγκέλσλ δπκνκπθήησλ αιιά
θαη ρξήζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ φπσο ζεηακίλεο, θπηηαξίλεο, φμηλνπ θσζθνξηθνχ
ακκσλίνπ ή ζεηïθνχ ακκσλίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπκνκπθήησλ. Γίλεηαη ρξήζε
ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ αιιά θαη δηνξζσκέλνπ (αλαθαζαξηζκέλνπ)
ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ γηα ηελ γιχθαλζε ησλ νίλσλ. Γίλεηαη ρξήζε
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αξγνχ θαη αδψηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία αδξαλνχο
αηκφζθαηξαο ζηνπο νίλνπο. Δπίζεο γίλεηαη ρξήζε νμπγφλσζεο κε αέξην νμπγφλν
(micro – macro) γηα ηελ σξίκαλζε ησλ νίλσλ. Γίλεηαη ςχμε θαη κεηά δηήζεζε ή
θπγνθέληξεζε γηα ηελ ηξπγηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ νίλσλ. Γίλεηαη ρξήζε δξχηλσλ

βαξειηψλ γηα ηελ δχκσζε επηιεγκέλσλ ιεπθψλ νίλσλ αιιά θπξίσο γηα ηελ σξίκαλζε
θαη παιαίσζε ησλ εξπζξψλ νίλσλ.
β) Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε ζηαθπινπνιηφ, γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε
νίλν γίλεηαη ζε νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα
εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο νίλσλ πνηφηεηνο.
γ) Σα ζπζηήκαηα κφξθσζεο ησλ ακπειψλσλ είλαη γξακκηθά θαη ηα θιαδέκαηα
δηακφξθσζεο ησλ πξέκλσλ πνπ ζπλαληάκε είλαη: θππειινεηδέο, ακθίπιεπξν Royat,
κνλφπιεπξν Royat, κνλφπιεπξν Guyot. Ζ ζπθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ γίλεηαη ζε
αγξνηηθά ηειάξα ησλ 20 θηιψλ.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/01-09-1989 (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989) ε νπνία
ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 313010/20-09-2006 (ΦΔΚ 1436/Β/29-092006).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ Νέζηνξνο, Γαξγαιηάλσλ, Φηιηαηξψλ,
Κππαξηζζίαο, Απιψλνο, Αεηνχ, Γσξίνπ, Δίξαο θαη ηελ θνηλφηεηα Σξηπχιαο ηνπ λνκνχ
Μεζζελίαο. Οη ακπειψλεο απφ ηα ζηαθχιηα ησλ νπνίσλ παξάγνληαη νη ελ ιφγσ νίλνη
βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν απφ 50 έσο 300 κέηξα.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη : α) γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο ζε δέθα
ρηιηάδεο (10.000 ) kg ζηαθχιηα ή 75hl ηειηθνχ πξντφληνο θαη β) γηα ηνπο ιεπθνχο θαη
εξπζξσπνχο νίλνπο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) kg ζηαθχιηα ή 90hl ηειηθνχ
πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη κφλν
απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ρνδίηεο, Φηιέξη, Chardonnay, Grenache blanc θαη Ugni
blanc.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία παξάγεηαη κφλν
απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αγησξγίηηθν, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc,
Carignan, Grenache rouge, Merlot, Syrah θαη Tempranillo.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο κε Π.Γ.Δ Σξηθπιία παξάγεηαη
κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ρνδίηεο, Φηιέξη, Grenache rouge θαη Syrah.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ Μεζζελία, φπσο θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ήηαλ γλσζηή
απφ ηελ αξραηφηεηα. ηα έπε ηνπ Οκήξνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Μεζζελίαο, νη νπνίεο καξηπξνχλ παξάδνζε ζηελ παξαγσγή θξαζηνχ.
πγθεθξηκέλα ηελ πεξηνρή Μεζψλεο Μεζζελίαο (παιαηά Πήδαζν) ραξαθηεξίδεη
θαηάθπηε απφ ακπέιηα: «……..θαιήλ η΄ Αίπεηαλ θαη Πήδαζνλ ακπειφεζζαλ» (Η ζηηρ.
152 θαη 294 ). Αθφκε, ζην γεχκα, πνπ παξέζεζε ν βαζηιηάο ηεο Πχινπ Νέζηνξαο
ζηνλ Σειέκαρν, ν Όκεξνο αλαθέξεη φηη νη θαιεζκέλνη ήπηαλ θξαζί κέζα ζε ρξπζά
θχπειια: «….ελ δ΄νίλνλ έρεπελ ρξπζείσ δέπαη…» (γ ζηηρ. 41). Ο Παπζαλίαο επίζεο,

ζηα «Μεζζεληαθά» αλαθέξεη φηη ην βνπλφ Δχα πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην Βαθρηθφ
επηθψλεκα «επνί», πνπ πξψηνο εδψ είπε ν Γηφλπζνο θαη νη γπλαίθεο, πνπ ηνλ
αθνινπζνχζαλ.
Ζ δηνλπζηαθή ιαηξεία ήηαλ γλσζηή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηέιε ηεο
2εο ρηιηεηίαο π.Υ. ην γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεί θαη ε αλαθάιπςε φηη ην φλνκα ηνπ ζενχ
καξηπξείηαη ζε πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β΄απφ ηελ Πχιν, ίζσο κάιηζηα ζε ζχλδεζε
κε ηνλ νίλν θη απνδεηθλχεη φηη ν Γηφλπζνο ήηαλ γλσζηφο ήδε απφ ηνλ 13 ν αηψλα π. Υ,
(Otto 1969, ζει. 152). Σν φλνκα ηνπ (Di-wo-nu-so-jo) καξηπξείηαη θαη ζε πηλαθίδεο
ηεο Γξακκηθήο Β΄απφ ηελ Πχιν (13νο αη. π. Υ.) απφ ηνπο Chadwick θαη Ventri.
Έλα απφ ηα βαζίιεηα πνπ άθκαζαλ ζηελ Διιάδα ηνλ 14 ν θαη 13ν αηψλα π. Υ. ήηαλ ε
Πχινο, κε ηνλ ζνθφ βαζηιηά ηεο Νέζηνξα λα δηεθδηθεί κία απφ ηηο πιένλ ζεβαζηέο
ζέζεηο ζηα νκεξηθά έπε, ελψ ζηα λεφηεξα ρξφληα νη αλαζθαθέο ζην αλάθηνξν
θέξλνπλ ζην θψο πεξί ηηο ρίιηεο πηλαθίδεο κε Γξακκηθή Β΄γξαθή θαη πξνζθέξνπλ
πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ κπθελατθή επνρή. Πξψηνη αλαζθαθείο ηεο αξραίαο
Πχινπ ζηνλ απάλσ Δγθιηαλφ, νη Ακεξηθαλνί Καξι Μπιέγθελ – πξσηνπφξνο ηεο
αξραηνινγίαο ζηελ Διιάδα- θαη Μάξηνλ Ρφνπζνλ, είλαη νη ζπγγξαθείο ηνπ κηθξνχ
νδεγνχ « ην αλάθηνξν ηνπ Νέζηνξα », φπνπ ζην Γσκάηην Αλακνλήο ππήξραλ δχν
κεγάινη πίζνη κε θξαζί γηα ηνπο επηζθέπηεο. Σν δηπιαλφ δσκάηην ήηαλ απνζήθε
ηξνθίκσλ κε εθαηνληάδεο θχιηθεο πάλσ ζε μχιηλα ξάθηα φπνπ απνζήθεπαλ ην ιάδη
θαη ην θξαζί.
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.
ηελ επαξρία Σξηθπιίαο ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο, ζε κηα πεξηνρή πνπ άιινηε ήηαλ
θαηάθπηε απφ ακπέιηα θαη ζηαθίδεο βξίζθεηαη ην ρσξηφ Ακπειφθπην. Όπσο είλαη
πξνθαλέο, ην ρσξηφ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηα πνιιά ακπέιηα.
Απφ ηα κηθξά ιηκάληα ηεο Αγίαο Κπξηαθήο θαη ηνπ Αγξηιηνχ γηλφηαλ εμαγσγή ησλ
θπξηνηέξσλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο: ιάδηα, θξαζηά, ζηαθίδεο. Σν εκπφξην γηλφηαλ
απεπζείαο ρσξίο κεζάδνληεο κε ηελ Σεξγέζηε, ηε Νεάπνιε, ην Ληβφξλν θαη ην
Λνλδίλν.
Μεηά ηνλ ηξχγν νδεγνχζαλ ηα ζηαθχιηα ζηα πέηξηλα παηεηήξηα ή ζηηο θάδεο. Ο
ηξχγνο ήηαλ κεγάιε γηνξηή, ηνλ Άί-Γεκήηξε πξνο ην ηέινο Οθησβξίνπ δνθίκαδαλ ηα
θξαζηά θαη ν λνηθνθχξεο πξηλ δνθηκάζεη ρχλεη ιίγν θξαζί απφ ην πνηήξη φπσο νη
αξραίνη πνπ θάλαλε ρνέο ζηνπο ζενχο θαη ηελ γαία, γηα λα ηελ επραξηζηήζνπλ γηα ηα
αγαζά πνπ ηνπο πξφζθεξε θαη αθνχ εχρεηαη λα είλαη θαιά ηα ακπέιηα ηνπ, πίλεη θαη
πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη κε ηελ γεχζε εάλ ην θξαζί έρεη πεηχρεη θαη αλ έρεη θαιφ
ρξψκα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ
φπσο, νη <<Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ Σξηθπιίαο>>.
Ζ κεγάιε επηηπρία ησλ εθδειψζεσλ << Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ Σξηθπιίαο>>
απνδεηθλχεη φηη ην πξντφλ έρεη απνθηήζεη θήκε θαη νη νηλφθηινη ην επηιέγνπλ δηφηη
πξνέξρεηαη απφ ην ραξηζκαηηθφ ακπεινηφπη ηεο Σξηθπιίαο. Οη πνιιαπιέο θαη
ζπλερείο βξαβεχζεηο ησλ πξνïφλησλ ζε παλειιήληνπο αιιά θαη δηεζλείο
δηαγσληζκνχο νίλσλ ζπλεηέιεζαλ ζηελ απφθηεζε θήκεο ηεο Π.Γ.Δ. Σξηθπιία. Σν
ζπλερψο απμαλφκελν κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη αιιά θαη ν φγθνο ησλ
εμαγσγψλ απνδεηθλχεη φηη ε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία ζηελ εηθνζαεηή πνξεία ηεο έρεη
θαηαθηήζεη ηελ εθηίκεζε θαη πξνηίκεζε απφ ηνπο νηλφθηινπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο ηα
15 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα επξψ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο
ζηελ πεξηνρή γηα ηελ ρξήζε θαη πξνψζεζε ηεο νλνκαζίαο Π.Γ.Δ. Σξηθπιία
απνδεηθλχνπλ ηελ δπλακηθή ηεο νλνκαζίαο.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.

Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Σξηθπιία απιψλεηαη ζηελ
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ηεο Σξηθπιίαο θαη ζε πςφκεηξν απφ 50 – 300 κέηξα.
Ζ λνηηνδπηηθή έθζεζε ηνπ ακπειψλα, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ε
γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ
κεζνγεηαθνχ κηθξνθιίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ
θαινθαίξη. 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. Σξηθπιίαο.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ακπειψλαο ηεο Σξηθπιίαο νπζηαζηηθά είλαη έλα «κπαιθφλη» ζην Ηφλην πέιαγνο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ν βνξεηνδπηηθφο άλεκνο (Μαΐζηξνο) δελ επηηξέπεη
ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ
ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ, ζηελ θαιιίηεξε ζχζηαζε απηψλ
ζην ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο» (νμχηεηα, ρξψκα, αξσκαηηθέο νπζίεο,
ζάθραξα, θ.ι.π.) πνπ δίλνπλ νίλνπο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο.
Δπηπιένλ ν 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.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Σξηθπιία, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (έδαθνο,
θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
1.Κοινοηική Νομοθεζία
-Καλ (ΔΚ) αξηζ. 1234/07 (ΔΔ L 299 ηεο 19.11.2007) γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο
νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά
πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»).
-Καλ (ΔΚ) αξηζ. 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» φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
-Καλ(ΔΚ) αξηζ.606/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Ηνπιίνπ 2009 γηα θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.479/2008 φζνλ
αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ακπειννηληθψλ πξντφλησλ, ηηο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη.
-Καλ(ΔΚ)αξηζ.436/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26εο Μαΐνπ 2009 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην
ακπεινπξγηθφ κεηξψν, ηηο ππνρξεσηηθέο δειψζεηο θαη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ
πξντφλησλ θαη ηα βηβιία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα.

2. Δθνική Νομοθεζία
- 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 αξηζ. 321813/ 29-082007 ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/01-09-1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Σξηθπιίαο 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 Σξηθπιίαο» (ΦΔΚ
1436/Β/29.09.2006).
- 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
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 «ΠΑΛΑΗΩΔ 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.) Σξηθπιία είλαη νη παξαθάησ:

ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux,
ΔΛΔΓΥΟΙ
1. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«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. 313010/20-09-2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340588/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Σξηθπιίαο» (ΦΔΚ
1436/Β/29.09.2006).
- 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 ΣΡ, 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.
ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
α)Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε: Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
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) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

