ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όλνκα πξνο θαηαρψξεζε: Θάζνο
Ιζνδχλακνο Όξνο: Thasos
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: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Υξψκα ρξπζνθίηξηλν ιακπεξφ θαη αξψκαηα
ηππηθά ησλ πνηθηιηψλ.
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: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg / l ): 150
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα βαζχ εξπζξφ κε αληαχγηεο ηεο παιαίσζεο θαη
αξψκαηα ηππηθά ησλ πνηθηιηψλ πιεζσξηθά.
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: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ εξπζξσπφ θαη ηππηθά αξψκαηα ησλ
πνηθηιηψλ.

Μορφοποιήθηκε: Απιζηεπά: 2,5 εκ.,
Δεξιά: 2,5 εκ., Επάνω: 1,5 εκ., Κάηω:
1,19 εκ., Απόζηαζη κεθαλίδαρ από ηα
άκπα: 1,25 εκ., Απόζηαζη ςποζέλιδος
από ηα άκπα: 1,25 εκ.

*όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 4g/l ιζσύοςν
πποϋποθέζειρ ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ

οι

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.) Θάζνο 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 οίνων:
Λεςκόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Θάζορ
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο επςθπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Θάζορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Θάζορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Η δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Θάζνο θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310941/24.12.2010 (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Θάζνο πεξηιακβάλεη
ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηε Νήζν Θάζν θαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 50
κέηξα.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο
πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα θαη γηα ηηο ιεπθέο
πνηθηιίεο. ζε δεθαηξείο ρηιηάδεο (13,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.

Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 98 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Θάζνο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αζχξηηθν, Μνζράην Αιεμαλδξείαο θαη Chardonnay.

Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Θάζνο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Λεκληφ, Cabernet Sauvignon θαη Merlot.

Ο εξπζξσπφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ Θάζνο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
πνπ παξάγνληαη ν ιεπθφο θαη ν εξπζξφο νίλνο.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο βνξείνπ Διιάδνο φπνπ βξίζθεηαη θαη ε Θάζνο απφ ην
ηέινο ηεο 2εο ρηιηεηεξίδαο έρνπκε θαηαγξαθέο φρη κφλν γηα ζπζηεκαηηθή ακπεινπξγία
αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή ζεκαληηθψλ θξαζηψλ. Η έληαζε ηεο ακπεινπξγίαο θαη
νηλνπνηίαο πάλσ ζην λεζί ηεο Θάζνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. αλ θαη
πην κπξνζηά νη Θάζηνη ζηηο απνηθίεο ηνπο ζηελ απέλαληη ζηεξηά παξάγνπλ γλσζηφ
εμαηξεηηθφ νίλν (βχβιηλν νίλν). Η αλάπηπμε ηεο ακπεινπξγίαο θαη ηεο νηλνπνηίαο ζην
λεζί ηεο Θάζνπ ήηαλ ηφζν έληνλε, πνπ πξνέθπςε ε αλάγθε λα ζεζπηζηνχλ λφκνη.
Έηζη ην 480-460 π.Υ ζπληάρζεθε ην παιαηφηεξν ζηελ Διιάδα λνκνζεηηθφ θείκελν
πνπ βξέζεθε, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηνπο απαηεψλεο
θεξδνζθφπνπο. ηελ αγνξά ηεο πφιεο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ήηαλ ζηεκέλε
επίγξαθε ζηήιε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαλ πξφζηηκα γηα παξάβαζε λφκσλ πεξί
θξαζηνχ θαη μπδηνχ. Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ θξαζηνχ, επεηδή φπσο
γλσξίδνπκε ε γεχζε είλαη θάηη ππνθεηκεληθφ, ν λφκνο ζηεξνχζε ην δηθαίσκα λα
δηακαξηπξεζεί θάπνηνο γηα έλα θαθφ εκπφξεπκα ή γηα κηα κε ηθαλνπνηεηηθή γεχζε,
επηθαινχκελνη άγλνηα ηνπ πξντφληνο. Σν 425-400 π.Υ έλαο δεχηεξνο λφκνο θαζνξίδεη
φηη γηα ηα ζηαθχιηα κέζα ζην ακπέιη δελ κπνξνχζε λα ζπκθσλεζεί ε ηηκή ηνπο πξηλ
ην ηέινο ηνπ κελφο Πιπληεξίσλα (Ινχληνο – Ινχιηνο). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζηαθχιηα
έπξεπε λα είλαη κηζνψξηκα ψζηε ε εθηίκεζε ηεο πξψηεο χιεο θαη ηνπ θξαζηνχ πνπ
ζα πξνέθππηε λα είλαη ζαθήο. Ο ηξίηνο λφκνο αλαθέξεη πσο θαλέλα πινίν δελ
επηηξεπφηαλ λα εηζαγάγεη ζην λεζί μέλν θξαζί. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ φγθνπ ηνπ
αγνξαζζέληνο νίλνπ ππήξραλ ζηελ αγνξά ζε καξκάξηλε ηξάπεδα θπιψκαηα κε
δηάθνξνπο απφιπηνπο φγθνπο (ζηάκλν, ακθνξέα, ππζν, θιπ). Πεξηέθηεο γηα ηνλ
εμαγψγηκν νίλν ήηαλ νη νμππχζκελνη ακθνξείο κε απζηεξά ζπγθεθξηκέλε
ρσξεηηθφηεηα. Η δηαζθάιηζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ηνπ έηνπο παξαγσγήο θαη ηεο
πεξηνρήο παξαγσγήο, γίλνληαλ κε ηελ ζθξάγηζε ησλ ακθνξέσλ φηαλ ήηαλ αθφκε
λσπνί κε ζθξαγίδεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαλ ην φλνκα ηνπ αγγεηνπιάζηε ζηελ
αξρή θαη ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην εκπφξην ηνπ θξαζηνχ αμησκαηνχρνπ ζηε ζπλέρεηα,
θάπνηα ζχκβνια ηνπ εκπφξνπ θαη ηέινο ηελ ιέμε ΘΑΙΩΝ πνπ ζεκαίλεη Θαζίηηθν.
Απφ ηηο ζθξαγίδεο απηέο θαη ηα λνκίζκαηα μέλσλ πεξηνρψλ πνπ βξέζεθαλ ζηε Θάζν
ζπκπεξαίλνπκε φηη ην Θαζίηηθν θξαζί είρε αγνξαζηέο κέρξη ηα βφξεηα παξάιηα ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο, ηεο Αδξηαηηθήο, ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη φισλ ησλ κεγάισλ
αγνξψλ ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ. ηηο αγνξέο ην ζαζίηηθν θξαζί θαηαηαζζφηαλ ζηα
θαιχηεξα (εδχο, επαγσγφο, απζηεξφο, αλζνζκίαο, γελλαίνο, επψδεο, θιπ) ζχκθσλα
κε ηα ζρφιηα ησλ αγνξαζηψλ πνιπηειψλ πξντφλησλ. Οη ηχπνη νίλσλ πνπ
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παιαηνκέλνη,αξσκαηηζκέλνη). Δλδηαθέξνλ είρε έλαο εξπζξφο αξσκαηηζκέλνο κε κέιη
θαη δπκάξη απφ αγξηνζίηαξν πνπ θεξλνχζαλ ζην Πξπηαλείν. Σα λνκίζκαηα ηεο
θιαζζηθήο πεξηφδνπ ζηε Θάζν πνιιέο θνξέο είραλ ζέκαηα απφ γεγνλφηα θαη
ζεφηεηεο ηνπ ακπειηνχ θαη ηνπ θξαζηνχ. Σν 70-19 π.Υ ν Βηξγίιηνο (ιαηίλνο ηζηνξηθφο)
αλαθέξεη μερσξηζηή πνηθηιία ακπέινπ απηφ πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζηε Θάζν σο Θαζία
άκπειν. Αξγφηεξα ν Πιίληνο 23-79 κ.Υ (ιαηίλνο ηζηνξηθφο) αλαθεξφκελνο ζηηο
πνηθηιίεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνπο Ρσκαίνπο ζηελ Ιηαιία γξάθεη πσο θαηά θχξην
ιφγσ ήηαλ απφ ηα λεζηά Θάζν θαη Υίν. Η Θάζνο κέρξη ην 1100 κ.Υ ζπλερίδεη λα
παξάγεη ηα ππέξνρα θξαζηά ηεο. Σελ επνρή απηή θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο
Γελνπάηεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαθηεηψλ ηεο ζηξέθεηαη πξνο ην ειαηφιαδν πνπ
παξάγεηαη επίζεο ζην λεζί. Η νζσκαληθή θαηνρή ζηε ζπλέρεηα απαγνξεχεη ηελ
εληαηηθή ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε Θάζνο κφιηο ηνλ 20ν αηψλα αλαγελλά θαη πάιη ηνλ
ακπειψλα ηεο αιιά ε θπιινμήξα ην 1957 ζα θαηαζηξέςεη φηη δεκηνπξγήζεθε. Οη
πξνζπάζεηεο επαλαθχηεπζεο ήηαλ ζπνξαδηθέο θαη ιηγνζηέο ιφγσ ηεο
κεηαλάζηεπζεο πνπ θαη απηέο θαηαζηξάθεθαλ θαη πάιη απφ ηηο κεγάιεο ππξθαγηέο
ηνπ 1985 θαη 1989. ήκεξα κφλνλ εκείο έρνπκε εγθαηαζηήζεη λέν κεγάιν ακπειψλα
θαη ζε δηάθνξα ζεκεία γίλνληαη δεηιά θάπνηεο πξνζπάζεηεο κε επαγγεικαηηθή
θαηεχζπλζε ζην κέιινλ. Μηθξά νηθνγελεηαθά ακπέιηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηά.
Η ακπεινπξγηθή θαη ε νηληθή ηζηνξία ηνπ λεζηνχ είλαη καθξαίσλε θαη ζπλερίδεηαη έσο
ζήκεξα..
Ιζηνξηθά ην πηζηνπνηεί, ε παιαηφηεξε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα νηληθή
λνκνζεζία (5νο π.Υ αηψλαο) πνπ έρεη βξεζεί ζην λεζί. Παξάιιεια νη ελζθξάγηζηνη
ακθνξείο γηα ηελ δηαθίλεζε ηνπ θξαζηνχ παξαπέκπνπλ ζηα πξψηα νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο θξαζηά. Η θαζεκεξηλή ρξήζε ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο θνίιεο ζέζεηο πνπ
ππήξραλ ζηελ αξραία αγνξά γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζσζηήο πνζφηεηαο πνπ
αγφξαδε ν θαηαλαισηήο. Οη αξραίεο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζηε Θάζν δελ
είλαη αθφκα γλσζηέο εάλ ηαπηίδνληαη κε ηηο ζεκεξηλέο εθηφο κηαο πηζαλψο ,ηεο
‘ιεκλίαο’. Ο Βηξγίιηνο (70-19 π.Υ) κεηαμχ πνιιψλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ αλαθέξεηαη
θαη ζηελ ‘ζαζία άκπειν’ φπσο θαη ν Θεφθξαζηνο. Δπίζεο ν Κνινχκειαο (ξσκαίνο
γεσξγηθφο ζπγγξαθέαο) ζπκπιεξψλεη ηνλ Πιίλην (23-79 π.Υ) ν νπνίνο θαη απηφο
πξνζπαζεί λα απαξηζκίζεη ηηο ειιεληθέο πνηθηιίεο. Απφ απηέο κεηαθέξνπκε ηηο
aegia,aethal, alexandrina, orthampelos, streptos, stefanites, alopecis, graecula,
leptoraga, aminea nigra. Καηά ηνλ Πιίλην νη πεξηζζφηεξνη απφ απηέο εηζήρζεζαλ
ζηελ Ιηαιία απφ ηελ Υίν θαη ηελ Θάζν.
Ο ‘ζάζηνο νίλνο’ δελ είλαη έλα θξαζί. Δίλαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κάιινλ
εξπζξά θξαζηά. Ο Αξρέζηξαηνο θαη ν Αζήλαηνο ηνλ ραξαθηεξίδνπλ γελλαίν θαη
ηδηαίηεξα φηαλ είλαη παιαηνκέλνο. Ο Κιαχδηνο Αηκηιηαλφο, ν Ηξφδνηνο, ν Γηφλπζνο
Πεξζεχο, ν Αξηζηνθάλεο, ν Θεφθξαζηνο αλαθέξνπλ θαη δχν είδε θξαζηνχ. Ο
Πνιπδεχθεο ραξαθηεξίδεη ηνλ ‘ζάζην νίλν’ γιπθφ, απζηεξφ, αλζνζκία. Σνλ 12 ν αηψλα
ζπλαληάκε ην θξαζί ηεο Θάζνπ λα ραξαθηεξίδεηαη σο επψδεο. Καη ε δηαδξνκή ηνπ
θζάλεη κέρξη ην 1950-60 πνπ θαηαζηξέθεηαη φινο ν Θαζίηηθνο ακπειψλαο απφ ηελ
θπιινμήξα. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή απηή έγηλαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο
εγθαηάζηαζεο λέσλ ακπειψλσλ ζε φιν ην λεζί θαη ήδε έρνπλ μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο
κε επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Β. Πολιηιζηικόρ κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Οη δψλεο ησλ ακπειηψλ γχξσ απφ θάζε ρσξηφ είλαη θαηαθαλείο απφ ηνπο ηνίρνπο
πνπ θαηαζθεχαδαλ ζηα ακπέιηα ζην παξειζφλ. ρεδφλ ζε θάζε παιηφ ζπίηη ζπλαληά
θαλείο παηεηήξη (ιελφ). Γηαθαίλεηαη επνκέλσο φηη ην ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη
άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο
πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.. Αλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ
πιεζπζκνχ επαγγεικαηηθά είλαη πξνο ηνλ ηνπξηζκφ πνιινί είλαη απηνί πνπ
θαιιηεξγνχλ έλα κηθξφ ακπέιη γηα ην θξαζί ηεο ρξνληάο

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ πνπ
πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ. ηε δηάδνζε ηεο
θήκεο ηνπ ελ ιφγσ νίλνπ ζπκβάιιεη ην γεγνλφο φηη ε Θάζνο απνηειεί ζεκαληηθφ
ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.
Δπηπιένλ ε επηηπρία ησλ εθδειψζεσλ θαη γεπζηηθψλ δνθηκψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη
ζην λεζί απνδεηθλχνπλ φηη ν «Θάζηνο νίλνο» έρεη δηαηεξήζεη ηε θήκε πνπ θαηείρε
απφ ηελ αξραηφηεηα. Οη βξαβεχζεηο ησλ πξντφλησλ ζε δηαγσληζκνχο νίλσλ
ζπληέιεζαλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο θήκεο ηνπ ΠΓΔ Θάζνο. Σέινο, νη επελδχζεηο πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλαβίσζε ηεο θήκεο ηνπ Θάζηνπ νίλνπ απνηεινχλ ηε βάζε
ηεο πξνζέιθπζεο κειινληηθψλ επελδχζεσλ.
. νβαξή επαγγεικαηηθή επέλδπζε είλαη ε δηθή καο κε ζπλερή αλάπηπμε. Λεηηνπξγεί
πηινηηθά γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ακπεινπξγίαο ζην λεζί.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ θαιχπηεηαη απφ έλα νξεηλφ φγθν πνπ απφηνκα
πςψλεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη πνιχ νκαιά ζηηο άιιεο πιεπξέο θηάλνληαο ηα
1100 κέηξα. Οη ακπειψλεο ζήκεξα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηε δψλε ησλ 350-450
κέηξσλ. Απηή ε δψλε απέρνληαο ιίγν ή πνιχ απφ ηελ ζάιαζζα (ζηελ πεξίπησζή
καο 3 ρηιηφκεηξα) απνηειείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ αλαβαζκίδεο κε
πέηξηλνπο ηνίρνπο ιφγσ ηεο ακπεινπξγίαο πνπ αλαπηχρζεθε εθεί. Απηέο νη εθηάζεηο
πεξηβάιινληαη απφ δάζε θνλσθφξσλ κε πιεζψξα απφ αξσκαηηθνχο ζάκλνπο
(ξίγαλε, θαζθφκειν, βαιζακφρνξην, ιάδαλν, αγξηανηξηαληαθπιηά, κέληα ,
κειηζζφρνξην, ζπκάξη, θαζθφκειν, θ.α). Η ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο είλαη
αξγηινπειψδε θαη ακκνπειψδε κε θαιή ζηξάγγηζε πάλσ ζε έλα βαζχ ππέδαθνο κε
αζβεζηφιηζνπο θαη ζηδεξνκεηαιεχκαηα. Σν ΡΗ θπκαίλεηαη ζην 7-7,5 κε νιηθφ CaCO3
2,2-2,3% θαη νξγαληθή νπζία πνπ θηάλεη ζην 3% ιφγσ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ
πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Σν λεζί δέρεηαη 400-600 ρηιηνζηά βξνρήο
θαηαλεκεκέλα ζην πξψην θπξίσο εμάκελν ηνπ έηνπο. Οη άλεκνη πνπ θπζνχλ είλαη
θπξίσο βφξηνη ην θαινθαίξη θαη απξεο απφ θαη πξνο ηελ ζάιαζζα. Η επνρή ηεο
αλζνθνξίαο είλαη πάληνηε ηνπιάρηζηνλ ζηνπο +15 βαζκνχο. Η Άλνημε ζπλήζσο είλαη
πγξή. Οη κπφξεο πνπ απνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ Ινχιην δεκηνπξγνχλ
θάπνην πξφβιεκα ζα ιέγακε γηα έλα φςηκν ηξχγν, αιιά ην δάζνο εμηζνξξνπεί
ηθαλνπνηεηηθά ηελ θαηάζηαζε γηα έλαλ πην πξψηκν ηξχγν.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ηξνθνδνηείηαη κε πγξαζία ε
ακπεινπξγηθή απηή δψλε θαη πσο θηάλνπλ ηα ζηαθχιηα ζε νκαιή σξίκαλζε θαζψο
θαη ην πφζν επεξξεάδεη ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ
νίλνπ θαζηζηψληαο ην ΠΓΔ Θάζνο κνλαδηθφ.
Η ακπεινπξγηθή δψλε θαηαιακβάλεη πεξηκεηξηθά ην λεζί ζε κεγάιεο θαη κηθξφηεξεο
επηθάλεηεο κεηαμχ ησλ 100 θαη 500 κέηξσλ πςφκεηξν ζηηο πιαγηέο ηνπ κνλαδηθνχ
βνπλνχ πνπ θηάλεη ηα 1100 κέηξα. ηα επηθιηλή απηά εδάθε δηακνξθψζεθαλ
παηάξηα κε ςεινχο θαη ρακειφηεξνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο. Όια θνηηάδνπλ πξνο ηελ
ζάιαζζα. Σν έδαθνο είλαη θαηά θχξην ιφγν αζβεζηνχρν θαη ζπάληα αξγηιψδεο.
Πεξηβάιινληαη απφ ππθλφ δάζνο θσλνθφξσλ ρσξίο λα ιείπνπλ θέδξνη, πνπξλάξηα,
θαξπδηέο, αγξηνζπθηέο, ιαδαληέο, αγξηνηξηαληαθπιιηέο, θηέξεο, θ.α.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη.
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Θάζνο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (έδαθνο,
ην ήπην θιίκα ιφγσ ζαιάζζεο, νη αλαηνιηθνί δξνζεξνί άλεκνη ηνπ θαινθαηξηνχ, θαη ην
κεγάιν δάζνο θσλνθφξσλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο (Η θαιιηέξγεηα αθνινπζείηαη αθφκα, φπσο ν
Θεφθξαζηνο απφ ηνλ 5ν π.Υ αηψλα ζπληζηά).
Σν έδαθνο, ην ήπην θιίκα ιφγσ ζαιάζζεο, νη αλαηνιηθνί δξνζεξνί άλεκνη ηνπ
θαινθαηξηνχ, θαη ην κεγάιν δάζνο θσλνθφξσλ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ

ην παξαγφκελν ζηαθχιη ζηε Θάζν. Οη ζεξκνθξαζίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ
πέθηνπλ θάησ ησλ -5 βαζκψλ, θαη πνηέ δελ μεπεξλνχλ ηνπο +30 βαζκνχο θειζίνπ. Η
επνρή ηεο αλζνθνξίαο είλαη πάληνηε ηνπιάρηζηνλ ζηνπο +15 βαζκνχο. Η Άλνημε
ζπλήζσο είλαη πγξή. Οη κπφξεο πνπ απνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ Ινχιην
δεκηνπξγνχλ θάπνην πξφβιεκα ζα ιέγακε γηα έλα φςηκν ηξχγν, αιιά ην δάζνο
εμηζνξξνπεί ηθαλνπνηεηηθά ηελ θαηάζηαζε γηα έλαλ πην πξψηκν ηξχγν. Σν χςνο
βξνρφπησζεο πξνο ζηηγκή είλαη πεξίπνπ 550 ρηιηνζηά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ σηήξα
(ηελ κεγαιχηεξε ακπεινπξγηθή πεξηνρή) πνιχ ρακειφηεξν γηα ην λφηην κέξνο ηνπ
λεζηνχ θαη αξθεηά πςειφηεξν γηα ην βφξεην κέξνο ηνπ. ηα εδάθε απηά είλαη
αδηαλφεηε ε απφιεςε πεξηζζφηεξσλ ζηαθπιηψλ απφ 8000 θηιψλ αλά εθηάξην. Η
κέζνδνο θαιιηέξγεηαο παξαπέκπεη ζε βηνδπλακηθέο κεζφδνπο.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
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 ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ»
-«ΩΡΙΜΑΝΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»

-«ΠΑΛΑΙΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΩΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΗ
Δ ΒΑΡΔΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ» 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.) Θάζνο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΙΑ / Blanc de blancs, ΚΟΚΚΙΝΔΛΙ / kokineli, ΟΙΝΟ
ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΙΝΩΝ
ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ Ή ΑΠΟ ΟΡΔΙΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles Montageux , ΑΠΟ
ΝΗΙΩΣΙΚΟ(OΤ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de vignoble(s) Insulaire(s).
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. 310941/24.12.2010 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Θάζνο»» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
- 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 ΘΑ, 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

Αλλαγή κωδικού πεδίου
Αλλαγή κωδικού πεδίου

β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

Αλλαγή κωδικού πεδίου

