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

Ιζοδύναμορ Όπορ: Thessalia

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 ): 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
- 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: 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 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /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: 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 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/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: 10.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/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 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 ( 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
- 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 ( g/l ): Διάρηζηε 4,5-Μέγηζηε 17,5**
- 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
- 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 ( g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- 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
- 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 ( g/l ): Διάρηζηε 45,0
- 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
- 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 : 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 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/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: 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 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/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: 10,5 % 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 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/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: 10,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 45,0
- 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
- 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 ΗΜΙΑΦΡΩΓΗ
1. Οίνορ επςθπωπόρ ημιαθπώδηρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l):Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 200mg/L
- Τπεξπίεζε ζε θιεηζηά δνρεία ηνπιάρηζηνλ 1 bar θαη φρη αλψηεξε απφ 2,5 bar ζηνπο 20oC
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Έλα bubbly θξαζί κε ειθπζηηθφ ξνδέ ρξψκα,
γνεηεπηηθά αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ θαη ηξηαληάθπιινπ. Απαιφ ζηφκα κε δνκή
θαη ηδηαίηεξε γεχζε θαξακέιαο θαη θξνχησλ
2. Οίνορ επςθπωπόρ ημιαθπώδηρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**

- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l ):Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
- Τπεξπίεζε ζε θιεηζηά δνρεία ηνπιάρηζηνλ 1 bar θαη φρη αλψηεξε απφ 2,5 bar ζηνπο 20oC
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Έλα bubbly θξαζί κε ειθπζηηθφ ξνδέ ρξψκα,
γνεηεπηηθά αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ θαη ηξηαληάθπιινπ. Απαιφ ζηφκα κε δνκή θαη
ηδηαίηεξε γεχζε θαξακέιαο θαη θξνχησλ

Δ. ΑΦΡΩΓΗ ΟΙΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
1. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- 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
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 235 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, κέηξην ιεκνλί κε πξάζηλεο αληαχγεηεο θαη
παξνπζία κεηξίνπ κεγέζνπο απαιψλ θπζαιίδσλ. Έληνλε θαη επράξηζηε κχηε κε θξέζθα
θξνπηψδε θαη αλζηθά αξψκαηα κε βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο,
ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. Ζκίγιπθνο, κε ραξαθηεξηζηηθή
δξνζεξή νμχηεηα, ρακειφ αιθνφι, καιαθφ ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη ηε
ζπηξηάδα πνπ πξνζθέξνπλ νη θπζηθέο θπζαιίδεο.
2. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- 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
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 235 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, κέηξην ιεκνλί κε πξάζηλεο αληαχγεηεο θαη
παξνπζία κεηξίνπ κεγέζνπο απαιψλ θπζαιίδσλ. Έληνλε θαη επράξηζηε κχηε κε θξέζθα
θξνπηψδε θαη αλζηθά αξψκαηα κε βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο,
ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. Ζκίγιπθνο, κε ραξαθηεξηζηηθή
δξνζεξή νμχηεηα, ρακειφ αιθνφι, καιαθφ ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη ηε
ζπηξηάδα πνπ πξνζθέξνπλ νη θπζηθέο θπζαιίδεο.

Σ. ΟΙΝΟ ΑΦΡΩΓΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
1. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ ποιόηηηαρ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.

- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): 17.0 – 32.0
- 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
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Πινχζηεο ιεπηέο θπζαιίδεο πνπ παξαζέξλνπλ ζηνλ
ρνξφ ηνπο αξψκαηα βεξίθνθνπ θαη θξεζθνςεκέλνπ κπξηφο, πνιχ ηζνξξνπεκέλν ζηφκα
κε ζσζηέο δφζεηο θξνχηνπ, νμχηεηαο θαη αιθνφι.
2. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ ποιόηηηαρ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- 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
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Πινχζηεο ιεπηέο θπζαιίδεο πνπ παξαζέξλνπλ ζηνλ
ρνξφ ηνπο αξψκαηα βεξίθνθνπ θαη θξεζθνςεκέλνπ κπξηφο, πνιχ ηζνξξνπεκέλν ζηφκα
κε ζσζηέο δφζεηο θξνχηνπ, νμχηεηαο θαη αιθνφι.
3. Οίνορ Δπςθπωπόρ αθπώδηρ ποιόηηηαρ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- 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
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε, γεκάηε κε ληειηθάηα αξψκαηα
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη πξαιηλέ ακπγδάινπ θαη κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε απφ ηηο ιεπηέο
θπζαιίδεο ηεο πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
4. Οίνορ Δπςθπωπόρ αθπώδηρ ποιόηηηαρ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- 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
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε, γεκάηε κε ληειηθάηα αξψκαηα
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη πξαιηλέ ακπγδάινπ θαη κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε απφ ηηο ιεπηέο
θπζαιίδεο ηεο πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
*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 θαη λα πξνζηαηεχνληαη
γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Θεζζαλία 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, Οξεηλνί Ακπειψλεο, Πχξγνο,
χκθσλα κε ηελ εζληθή Ννκνζεζία (Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.321813/29-8-2007
(ΦΔΚ 1723/Β29-8-2007) ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ φξνπ ΠΓΔ
Θεζζαλία
αλαγλσξίδεηαη γηα νίλν ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ :
α) Οίλν κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (ΠΓΔ) πνπ παξάγεηαη ζην
ακπεινπξγηθφ δηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο
α) Αλάκημε νίλσλ κε ΠΓΔ λνκνχ ή πεξηνρήο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο λνκνχ πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Θεζζαιίαο.
γ) Αλάκεημε ησλ αλσηέξσ νίλσλ κε νίλνπο απφ πνηθηιίεο ακπέινπ θαη πεξηνρέο πνπ
κπνξνχλ λα δψζνπλ νίλνπο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΠΟΠ θαη επξίζθνληαη κέζα ζηελ
ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Θεζζαιίαο
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλάκεημε ησλ νίλσλ λα γίλεηαη κέζα ζην
ακπεινπξγηθφ δηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο, είηε ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο είηε ζην
ζηάδην ηεο εκπνξίαο,
δ) πλνηλνπνίεζε ζηαθπιψλ ή θαη γιεπθψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ακπεινπξγηθέο
πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο πνπ δίλνπλ νίλνπο Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο
θαη απφ ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Θεζζαιίαο πνπ δίλνπλ νίλνπο ΠΟΠ θαη
ε) Οηλνπνίεζε ζηαθπιψλ ή θαη γιεπθψλ απφ ακπεινπξγηθέο δψλεο νίλσλ ΠΟΠ ηεο
Θεζζαιίαο.
1. Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ ΠΓΔ Θεζζαλία
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 Θεζζαιία
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΓΔ Θεζζαιία.
2. Οινοποίηζη επςθπών οίνων:

Ο επςθπόρ οίνορ ΠΓΔ Θεζζαλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ Θεζζαιία
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΓΔ Θεζζαιία.
3. Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ ΠΓΔ Θεζζαλία 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 Θεζζαιία
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΓΔ Θεζζαιία.
4. Οινοποίηζη ημιαθπωδών οίνων
Ο εκηαθξψδεο εξπζξσπφο μεξφο θαη εκίμεξνο παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ
απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ
Θεζζαιία θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο. Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή
ηνπηθή ηερληθή, ην CO2 είλαη ελδνγελψο δηαιπκέλν ζηνλ νίλν.
5. Οινοποίηζη αθπωδών οίνων ποιόηηηαρ
Οη ιεπθνί αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο παξάγνληαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ απηέο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Θεζζαιία. θαη
θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΓΔ Θεζζαιία
Οη εξπζξσπνί αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ
απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Θεζζαιία.
θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΓΔ Θεζζαιία..
Οη Αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο δχλαληαη λα παξάγνληαη είηε κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
παξαγσγήο αθξψδνπο νίλνπ κε δεχηεξε δχκσζε εληφο ηεο θηάιεο, είηε κε δχκσζε
εληφο θιεηζηήο δεμακελήο. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ πεξηέρεη ν αθξψδεο νίλνο
πνηφηεηαο πξνέξρεηαη κφλν απφ ηελ αιθννιηθή δχκσζε ηνπ πξντφληνο βάζεο απφ ην
νπνίν παξαζθεπάδεηαη ν εθάζηνηε νίλνο.
8. Οινοποίηζη αθπωδών οίνων ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος
Παξαζθεπάδνληαη κφλν κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε, γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο
βάζεο, γιεχθνπο ζηαθπιηψλ ή γιεχθνπο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε
πξνεξρφκελν απφ ηηο πνηθηιίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ ΠΓΔ
Θεζζαιία θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ ΠΓΔ Θεζζαιία. Ζ ξχζκηζε ηεο δηεξγαζίαο
δχκσζεο πξηλ θαη κεηά ηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο βάζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί
αθξψδεο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κφλν κε ςχμε ή άιιεο θπζηθέο κεζφδνπο.
Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε liqueur d’expedition. Ζ δηεξγαζία παξαζθεπήο ηνπ
αθξψδε νίλνπ πνηφηεηαο αξσκαηηθνχ ηχπνπ πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έλα (1)
κήλα
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ, εκίγιπθσλ θαη γιπθψλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε
γιχθαλζε ησλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009
Παξάξηεκα ΗΓ)
β) Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Θεζζαλία θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378500/3.9.1990 (ΦΔΚ 608/Β/21.9.1990 ) ε νπνία
ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 380238/31.7.2000 (ΦΔΚ
1012/Β/10.8.2000 ).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Θεζζαλία
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο πνπ πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηηο
αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη γηα θάζε πνηθηιία αλαθέξεηαη
επαθξηβψο ζηηο αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ησλ νίλσλ ΠΟΠ θαη
ΠΓΔ ηεο Θεζζαιίαο.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε ζε εθαηφιηηξα ηειηθνχ πξντφληνο αλά εθηάξην (ha) πνπ
επηηξέπεηαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ νίλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πνπ παξάγνληαη
ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Θεζζαιίαο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Θεζζαιία παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζπξνχδεο,
Αζχξηηθν, Μαιαγνπδηά, Μνζράην Ακβνχξγνπ, Μπαηίθη, Νηεκπίλα, Ρνδίηεο,
αββαηηαλφ, Chardonnay, Sauvignon blanc, Maccabeau θαη Ugni blanc.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Θεζζαιία παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Βιάρηθν,
Βξαδηαλφ, Εαινβίηηθν, Λεκληφ, Λεκληψλα, Μαπξνχδη, Μνζράην Ακβνχξγνπ, Μνζράην
Μαχξν, Ξηλφκαπξν, πθηψηεο Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Genache rouge, Merlot
θαη Syrah.
Ο εξπζξσπφο νίλνο κε Π.Γ.Δ Θεζζαιία παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξνχο νίλνπο.
Όιεο νη αλσηέξσ πνηθηιίεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε παξαζθεπή ηνπ ΠΓΔ
ΘΔΑΛΗΑ νίλνπ πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
''Ζ Θεζζαιία, µέζσ ηεο παηξφηεηαο ηνπ ζενχ ∆ηφλπζνπ, ζα κπνξνχζε άλεηα λα
δηεθδηθήζεη ηελ παηξφηεηα ηνπ αµπειηνχ ζηελ Διιάδα, αθνχ απφ ηνλ Όιπµπν, ηελ
θαηνηθία ησλ ζεψλ, ν ∆ηφλπζνο, πξνθεηµέλνπ λα απνθχγεη ηηο θαηάξεο ηεο Ήξαο –σο
θαξπφο παξάλνµνπ δεζµνχ ηνπ ∆ία θαη ηεο εµέιεο– μεθίλεζε ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζπέξλνληαο αµπέιηα ζην πέξαζµά ηνπ. Αθφµα φµσο θαη εάλ
αµθηζβεηνχµε ηνπο µχζνπο, εθείλα πνπ δελ αµθηζβεηνχληαη είλαη ε πινχζηα νηληθή
παξάδνζε θαη ε ζεµαληηθή ζέζε πνπ θαηείρε ην αµπέιη ζηελ νηθνλνµηθή δσή ηεο
Θεζζαιίαο θαηά ην παξειζφλ.''
ην Θεζζαιηθφ λεζί θφπεινο (αξραία Πεπάξεζνο), απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο
κέρξη ην 19ν αη., ππήξρε έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη θεκηζκέλνπο ακπειψλεο
ηεο Διιάδαο, κε κεγάιε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
Οη ιζηοπικοί αμπελώνερ κενηπικήρ Δλλάδαρ μεθηλνχλ βφξεηα απφ ηε Θεζζαιία, νη
θάηνηθνη ηεο νπνίαο θαιιηεξγνχζαλ εμαηξεηηθνχο ακπειψλεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία,
ζηηο πιαγηέο δχζβαησλ βνπλψλ (Άγξαθα, Πήιην, Όζζα, Όιπκπνο –ην «βνπλφ ησλ
ζεψλ»), θαζψο θαη γχξσ απφ ηνπο βξάρνπο ησλ κνλαζηεξηψλ ζηα Μεηέσξα.

Ολνκαζηά ακπεινπξγηθά ρσξηά ήηαλ θαηά ην 19ν αη. ε Ραςάλε (ακπειψλαο ζηε
Ραςάλε), ηα Ακπειάθηα, ν Μεζεληθφιαο (ακπειψλαο ζην Μεζεληθφια) θαη ν
Σχξλαβνο, νλνκαζηφο θαη γηα ην ηζίπνπξφ ηνπ, φπσο θαη ζήκεξα.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Σν έδαθνο, σο πξνο ηε δηακφξθσζή ηνπ, είλαη 50% νξεηλφ-εκηνξεηλφ θαη 50% πεδηλφ
θαη ζηα φξηά ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε πεδηάδα ηεο Θεζζαιίαο. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο
πεξηιακβάλνληαη ν Όιπκπνο, ην λφηην ηκήκα ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, ην βφξεην
ηκήκα ησλ Αγξάθσλ, ε Όζζα, ην Πήιην θαη ε Όζξπο. Σν θιίκα ηεο Θεζζαιίαο είλαη
επεηξσηηθφ Η
Σν θιίκα είλαη επεηξσηηθφ. Οη ρεηκψλεο είλαη θξχνη θαη ηα θαινθαίξηα δεζηά θαη ε
δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηηο δχν επνρέο είλαη κεγάιεο. Έλα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ηεο πεδηάδαο ηεο Θεζζαιίαο είλαη ζπρλέο
βξνρνπηψζεηο ην θαινθαίξη.
Αληίζεηα νη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο επεξεάδνληαη απφ ηνπο
πγξνχο αλέκνπο πνπ θπζνχλ απφ ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
ηεο πεξηνρήο ηα δξνζεξά θαινθαίξηα θαη ηνπο ήπηνπο ρεηκψλεο ελψ ν θχξηνο φγθνο
ηνπο εθηείλεηαη ζε ρακεινχο ιφθνπο θαη πιαγηέο. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη
15-16°C, θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 400-500 mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ
είλαη αξγηινπειψδε θαη κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα
αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Θεζζαιία
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Θεζζαιία νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ)
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
2. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηοςρ αθπώδειρ οίνοςρ
ποιόηηηαρ και ηοςρ αθπώδειρ οίνοςρ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Οη νίλνη παξάγνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο, φηαλ
εξεπλεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη εθηφο απφ νίλνπο ε ακπεινπξγηθή απηή δψλε, κε ηηο
πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη ηδηαίηεξα νη πνηθηιίεο Ξηλφκαπξν, Μαιαγνπδηά θαη
Αζχξηηθν θαζψο θαη ηηο επλντθέο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα
δψζνπλ αθξψδεηο νίλνπο κε πνιχ θαιή πνηφηεηα θαη ηδηαίηεξνπο νξγαλνιεπηηθνχο
ραξαθηήξεο.
Απφ ηφηε παξάγνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηα νξγαλσκέλα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο θαη
απέθηεζαλ θήκε πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή
θαηαγσγήο ηνπο. Δίλαη νίλνη κε ηππηθφηεηα θαη ηδηαίηεξνπο πνηνηηθνχο ραξαθηήξεο.

Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηεο δψλεο παξαγσγήο ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Θεζζαιία
παξνπζηάδεη έληνλε πνηθηινκνξθία θαη θαιχπηεη εθηάζεηο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο. Ζ
πεξηνρή απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή αθξσδψλ νίλσλ.
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 αθξσδψλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Μεηέσξα.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη αθξψδεηο νίλνη πνπ παξάγνληαη ζηε Θεζζαιία είλαη κνλαδηθνί θαη ε κνλαδηθφηεηά
ηνπο νθείιεηαη ζηνλ εμαηξεηηθφ ζπλδπαζκφ εδάθνπο, θιίκαηνο θαζψο θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ζηελ πνηθηιηαθή ηνπο ζχλζεζε ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν θαη Αζχξηηθν.
ήκεξα ε παξαγσγή ηνπο αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο
παξαγσγήο νίλσλ ηεο πεξηνρήο θαη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο νινέλα
απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Οη νίλνη απηνί ιακβάλνπλ κέξνο ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλσλ θαη
πνιιέο θνξέο έρνπλ απνζπάζεη βξαβεία θαη δηαθξίζεηο
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. 358770/1981 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νίλσλ Αγρίαινο σο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 724/B/1.12.1981).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 257/30.7.1998 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 150) θαη ηνπ Β.Γ. 539/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 159)» (ΦΔΚ 190/A/12.8.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387432/11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Αγρίαινο» (ΦΔΚ 1177/B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 176354/15.7.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Αγρίαινο» (ΦΔΚ 1627/19.7.2011).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 16/8.2.1994 «Αλαγλψξηζε νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ» (ΦΔΚ 17/A/14.2.1994).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 332176/18.3.1994 «Αλαγλψξηζε νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ
σο νλνκαζία πξνέιεπζεο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 214/B/1.4.1994).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 337758/28.7.1998 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α
332176/18.3.1994 Αλαγλψξηζε νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ σο νλνκαζία πξνέιεπζεο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 845/B/12.08.1998).
- Γηφξζσζε θαικάησλ ( ΦΔΚ 967/B/1998 ).

- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 285853/27.8.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α
332176/18.3.1994 Αλαγλψξηζε νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ σο νλνκαζία πξνέιεπζεο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1366/B/06.09.2004).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 169198/16.6.2011 «Παξαγσγή νίλνπ Π.Ο.Π.
ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ ζε νηλνπνηείν εθηφο ηεο δψλεο Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ 1452/Β/17.6.2011 ).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄ αξηζ. 539/4-8-1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 378022/11016/15-9-1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 773/Β/27-9-1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 45/14-2-2001 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ.
539/1971 πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ(Α΄159)» (ΦΔΚ
33/Α/22-2-2001).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300448/5.6.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καξδίηζαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235259/6.2.2002 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κξαληάο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 190/Β/20.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297685/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κξαλλψλαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297688/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μεηέσξσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006) .
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201641 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Μεηέσξα» (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310944/24.12.2010
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Διαζζφλαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300445/5.6.2008
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαγλεζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378501/3.9.1990 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Σχξλαβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 608/Β/21.9.1990).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 317165/3.5.1996 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378501/3.9.1990 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Σχξλαβνπ» (ΦΔΚ
383/Β/24.5.1996 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316847/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
317165/3.5.1996 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Σχξλαβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320079/28.7.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
316847/29.11.2004 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Σχξλαβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1559/Β/5.8.2008 ).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15.06.2005).

- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ
νίλσλ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
512/Β/22.9.1987) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
«πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη
«GANDE 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)
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.) Θεζζαιία 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 gis, 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 vigneο.
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. 358770/1981 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νίλσλ Αγρίαινο σο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 724/B/1.12.1981).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 257/30.7.1998 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 150) θαη ηνπ Β.Γ. 539/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 159)» (ΦΔΚ 190/A/12.8.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387432/11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Αγρίαινο» (ΦΔΚ 1177/B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 176354/15.7.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Αγρίαινο» (ΦΔΚ 1627/19.7.2011).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 16/8.2.1994 «Αλαγλψξηζε νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ» (ΦΔΚ 17/A/14.2.1994).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 332176/18.3.1994 «Αλαγλψξηζε νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ
σο νλνκαζία πξνειεχζεο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 214/B/1.4.1994).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 337758/28.7.1998 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α
332176/18.3.1994 Αλαγλψξηζε νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ σο νλνκαζία πξνέιεπζεο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 845/B/12.08.1998).
- Γηφξζσζε θαικάησλ ( ΦΔΚ 967/B/1998 ).

- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 285853/27.8.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α
332176/18.3.1994 Αλαγλψξηζε νίλσλ ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ σο νλνκαζία πξνέιεπζεο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1366/B/06.09.2004).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 169198/16.6.2011 «Παξαγσγή νίλνπ Π.Ο.Π.
ΜΔΔΝΗΚΟΛΑ ζε νηλνπνηείν εθηφο ηεο δψλεο Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ 1452/Β/17.6.2011 ).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄ αξηζ. 539/4-8-1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 378022/11016/15-9-1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 773/Β/27-9-1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 45/14-2-2001 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ.
539/1971 πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ(Α΄159)» (ΦΔΚ
33/Α/22-2-2001).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300448/5.6.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καξδίηζαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235259/6.2.2002 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κξαληάο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 190/Β/20.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297685/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κξαλλψλαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297688/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μεηέσξσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006) .
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201641 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Μεηέσξα» (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310944/24.12.2010
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Διαζζφλαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300445/5.6.2008
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαγλεζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378501/3.9.1990 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Σχξλαβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 608/Β/21.9.1990 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 317165/3.5.1996 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378501/3.9.1990 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Σχξλαβνπ» (ΦΔΚ
383/Β/24.5.1996 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316847/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
317165/3.5.1996 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Σχξλαβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320079/28.7.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
316847/29.11.2004 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Σχξλαβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1559/Β/5.8.2008 ).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).

- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
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 ΘΔ, 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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