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

Ιζοδύναμορ Όπορ: Thrace

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: 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 7,0
- 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: 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 7,0
- 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: 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 7,0
- 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: 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 7,0
- 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 ΛΙΚΔΡ
1. Οίνορ λεςκόρ λικέπ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – max 22.0 % Vol
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 17.5 % 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): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα θίηξηλν έσο πνξηνθαιφρξνπλ αλάινγα κε ηελ
πνηθηιηαθή ζχλζεζε. Αξψκαηα ιεπθφζαξθσλ θξέζθσλ θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ, κειηνχ
θαη μεξψλ θαξπψλ. Πινχζην ζηφκα κε καθξά επράξηζηε επίγεπζε.
2. Οίνορ Δπςθπόρ λικέπ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – max 22.0 % Vol
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 17.5 % 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 1.2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ξνπκπηλί έσο βαζχ εξπζξφ αλάινγα κε ηελ
πνηθηιηαθή ζχλζεζε. χλζεην κπνπθέην ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ θαη
γιπθψλ κπαραξηθψλ. ην ζηφκα είλαη ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν κε καιαθέο ηαλλίλεο θαη
κεγάιε αληνρή ζηελ παιαίσζε. Ζ επίγεπζε είλαη πινχζηα θαη καθξά.
*όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 4g/l
ιζσύοςν οι
πποϋποθέζειρ ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
**όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 12g/l
ιζσύοςν οι
πποϋποθέζειρ ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
*** όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα είναι ηοςλάσιζηον ίζη με 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.) Θπάκη
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, Πχξγνο,.

χκθσλα κε ηελ εζληθή Ννκνζεζία ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ φξνπ Σοπικόρ Οίνορ
Θπάκη ή Θπακικόρ Σοπικόρ Οίνορ αλαγλσξίδεηαη γηα νίλν ν νπνίνο πξνέξρεηαη
απφ :
α) Σνπηθφ νίλν κε έλδεημε Ννκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ή
κεγαιχηεξεο ηνπ Ννκνχ πνπ επξίζθεηαη κέζα ζην δηακέξηζκα ηεο Θξάθεο,
β) Αλάκεημε ησλ αλσηέξσ ηνπηθψλ νίλσλ,
Διδικόηεπα ωρ ππορ ηιρ ππακηικέρ οινοποίηζηρ ακολοςθούνηαι ηα κάηωθι:
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ ΠΓΔ Θπάκη
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 ΘΡΑΚΖ
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο.
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο επςθπόρ οίνορ ΠΓΔ Θπάκη παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο
νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.

Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ ΘΡΑΚΖ
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ ΠΓΔ Θπάκη 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 ΘΡΑΚΖ
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο.
Οινοποίηζη λεςκών και επςθπών οίνων λικέπ
Παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ιεπθψλ θαη εξπζξψλ πνηθηιηψλ ακπέινπ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ ΠΓΔ Έβξνπ ζε νπνηνδήπνηε
πνζνζηφ. Οη νίλνη Ληθέξ παξάγνληαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ, πνπ έρεη ππνζηεί
κεξηθή δχκσζε, κε ειάρηζην θπζηθφ θαη‟ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ12% Vol. ή
νίλν ή κείγκα ησλ παξαπάλσ ζηα νπνία έρεη πξνζηεζεί κεκνλσκέλα ή ζε κείγκα
νπδέηεξε αιθνφιε ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιθνφιεο
απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% Vol. ή
απφζηαγκα νίλνπ ή ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52% Vol.
θαη κέρξη 86% Vol.
Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ ΘΡΑΚΖ
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο.
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. Θπάκη θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 259741/19.2.1997 (ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997 ) ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 419/Β/20.4.1999) θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
πεξηνρέο ηεο Θξάθεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί νίλνη κε Π.Γ.Δ θαη
πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηηο αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
πγθεθξηκέλα νη νίλνη κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Θξάθε παξάγνληαη
απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ πνπ βξίζθνληαη:
1) ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ Αβδήξσλ , Μάλδξαο , Μπξoδάηνπ ηνπ
Γήκνπ Αβδήξσλ θαη ηνπ Γ.Γ. Μαγγάλσλ ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ ηνπ Ν. Ξάλζεο θαη ζε
πςφκεηξν έσο 300 κέηξα,
2) ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ λνκνχ Έβξνπ ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 20 κέηξα.
θαη
3) ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ Μαξψλεηαο, Ξπιαγαλήο θαη
Πξνζθπλεηψλ ηνπ Γήκνπ Μαξψλεηαο θαη ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ Κξνβχιεο,
ηξχκεο, απψλ ηνπ Γήκνπ απψλ ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο.

Διαγράφηκε: .¶
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ
παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Θπάκη
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο
Θξάθεο 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 ΠΓΔ ηεο
Θξάθεο.
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 Θξάθεο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Θξάθε παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζήξη,
Αζχξηηθν, Ενπκηάηηθν, Μαιαγνπδηά, Μνζράην Αιεμαλδξείαο, Πακίδη,
Ρνδίηεο,
Chardonnay, Sauvignon blanc θαη Ugni blanc.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Θξάθε
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Καξλαραιάδεο, Κεξαηζνχδα, Λεκληφ, Μαπξνχδη, Μνζρφκαπξν, Μπνγηαιακάδεο,
Πακίδη, έθθα, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Carignan, Mourverde, Grenache
rouge, Merlot θαη Syrah.
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ Θξάθε παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξνχο νίλνπο.
ιεο νη αλσηέξσ πνηθηιίεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε παξαζθεπή ηνπ ΠΓΔ ΘΡΑΚΖ
νίλνπ πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
1. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ -οίνορ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, φρη
κφλνλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Πεινπφλλεζν, αιιά θαη ζηα λεζηά, ζηε Μαθεδνλία θαη ηε
Θξάθε. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί έρεη κεγάιε ηζηνξία.
χκθσλα κε ηνλ Κιέαξρν ηνλ νιέα, ν πξψηνο πνπ αλαθάιπςε ηελ ηέρλε ηεο
νηλνπνηίαο ήηαλ ν Μάξσλ, ν γηνο ηνπ Δπάλζε, πνπ ηνλ ηηκνχζαλ ζηε Μαξψλεηα ηεο
Θξάθεο.
ηελ Ηιηάδα, νη Θξάθεο αλαθέξνληαη σο ζχκκαρνη ησλ Σξψσλ. Δπίζεο ζηελ Ηιηάδα
θαη ηελ Οδχζζεηα, νη Έιιελεο παξνπζηάδνληαη λα αλαδεηνχλ ζηε Θξάθε θξαζί,
καθξηά μίθε, πνιχηηκα αγγεία, γεγνλφο πνπ καξηπξά επηθνηλσλία θαη εκπνξηθέο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Θξάθεο.
ηε θσκσδία ν Οδξχζεο βαζηιηάο Μεδφθεο απνθεξχζζεηαη γηα ηελ αθφξεζηε δίςα
ηνπ, ν Πιάησλαο δε «δσγξαθίδεη» κηα απσζεηηθή εηθφλα ησλ Θξαθψλ θαη ησλ δχν
θχισλ φηαλ πίλνπλ θξαζί θαη απηφ ζηάδεη πάλσ ζηα ξνχρα ηνπο.
ην Λαγθαδά, ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, αθφκε θαη ζήκεξα νη
πξφζθπγεο απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο Μαχξεο
ζάιαζζαο ζηηο 21 Μάηνπ, γηνξηή ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο ηεινχλ ηα

αλαζηελάξηα, έλα έζηκν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα βαθρηθά φξγηα ηεο αξραηφηεηαο.
Αλάκεζα ζηηο άιιεο εθδειψζεηο πεξηιακβάλνληαη ε άκεηξε νηλνπνζία θαη ε
ππξνβαζία, δπν ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ
ζηε Θξάθε.
ηε Θπάκη ηέινο θάζε ζπίηη είρε ην δηθφ ηνπ θξαζνκάγαδν, δειαδή κηα απνζήθε
φπνπ ζε μχιηλα ηθξηψκαηα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ηα βαξέιηα αιιά θαη άιια κεγάια
δνρεία απφ ζαλίδεο πνπ ιέγνληαλ ηίλεο, κέζα ζηα νπνία έβαδαλ ηα κηζνζπαζκέλα
ζηαθχιηα φηαλ ηα κεηέθεξαλ απφ ηνλ ακπειψλα κέζα ζην ιελφ. Σελ ψξα ηνπ ηξχγνπ
θξεκνχζαλ αξκαζηέο απφ ζηαθχιηα γχξσ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θξαζνκάγαδνπ.
Κάξθσλαλ θαξθηά ζε απφζηαζε πεξίπνπ κηαο πηζακήο θαη ζε θάζε θαξθί έβαδαλ κηα
αξκαζηά. Κπξίσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα κνξινχθηα, πνηθηιία κε αληνρή. Ζ κέζνδνο
ήηαλ απιντθή θαη έηζη αξθεηά ζάπηδαλ θαη ηα έξηρλαλ ζηα ηζίπνπξα. Σα θεξλνχζαλ
ζπλήζσο καδί κε ζηαθπινηνπξζή.
ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ν Θεφο παξνπζηάδεηαη σο ακπεινπξγφο, θαη ε Δθθιεζία σο
άκπεινο. Οη ρξηζηηαλνί ζηε Θεία Κνηλσλία ρξεζηκνπνηνχλ ην θξαζί σο αίκα ηνπ
Θενχ. Μάιηζηα ε Οξζφδνμε Δθθιεζία έρεη θαζηεξψζεη θαη πξνζηάηε ησλ ακπειηψλ
θαη ησλ ακπεινπξγψλ, ηνλ Άγην Σξχθσλα, ελζσκαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν
παλάξραηεο αληηιήςεηο γηα ηε βιάζηεζε θαη ηε γνληκφηεηα. Ο Άγηνο απηφο ήηαλ
ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη ζεβαζηφο ζηηο ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο αηψλεο. κσο ε εγθαηάζηαζε ζηε Μαθεδνλία κεηά ην 1924 ησλ
Διιήλσλ ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Πφληνπ είρε σο
ζπλέπεηα ηελ έληαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ εζίκσλ ζε εηήζηα
βάζε.
ε δηάθνξα κέξε ηεο Θξάθε ηελ Μεγάιε Πέκπηε θαη ηηο δχν επφκελεο Πέκπηεο
ηεξνχζαλ αξγία, αιιηψο ζα θαηαζηξέθνληαλ ηα ακπέιηα. Σν άββαην ηεο
Πεληεθνζηήο ην ιέγαλε ζηε Θξάθε θαη ηνπ Ρνπζαιηνχ, φπσο ηα ιαηηληθά Rνsalia, ε
ξσκατθή ζπλέρεηα ησλ ειιεληθψλ Αλζεζηεξίσλ. Έιιελεο θαη Ρσκαίνη πίζηεπαλ πσο
νη ςπρέο θάπνηεο κέξεο ηνπ ρξφλνπ επηζηξέθνπλ ζηνλ επάλσ θφζκν θαη γηα λα ηηο
εμεπκελίζνπλ, ηνπο αθηέξσλαλ έλα ενξηαζηηθφ ηξηήκεξν πνπ θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο
ρξφλνπο πεξηνξίζηεθε ζηνλ ενξηαζκφ ηνπ Μεγάινπ Φπρνζάββαηνπ. Έηζη ζηε Θξάθε
δελ έθνβαλ βιαζηάξηα απφ ηα ακπέιηα εθείλε ηε κέξα γηαηί πίζηεπαλ πσο νη ςπρέο
γπξίδνπλ γηα ηειεπηαία κέξα έμσ θαη θάζνληαη ζηα δέληξα θαη ζηα βιαζηάξηα ησλ
ακπειηψλ. Έθαλαλ θαη πξνζθνξέο γηα ηηο ςπρέο κε θφιιπβα, ξπδφγαιν, θνπιίθηα,
ιηβάλη θαη ρνέο θξαζηνχ ζηα κλήκαηα. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ε Αγία Παξαζθεπή,
αγαπεκέλε αγία ζηε Θξάθε, παξαθάιεζε ην ζεφ λα θάλεη ην ακπέιη θαη ν Θεφο ηελ
άθνπζε, ηεο έδσζε κηα θιεκαηζίδα πνπ ηελ θχηεςε θαη πξφθνςε. Απφ ηφηε πίζηεπαλ
πσο ε Αγία ζηε γηνξηή ηεο καδεχεη ζηαθχιηα θαη ηα κνηξάδεη ζηελ εθθιεζία θαη έηζη
έθαλαλ θαη εθείλνη ην ίδην.
Έβξνο
Οη Κίθνλεο, ε αξραία απηή ζξαθηθή θπιή, ήηαλ θαη ε πξψηε πνπ αζρνιήζεθε κε ην
θξαζί ζηε γε ηεο Θξάθεο.
Γηα ην πεξίθεκν θξαζί, πνπ παξήγαγαλ νη Κίθνλεο, έρνπκε ηηο πξψηεο αλαθνξέο απφ
ηνλ κεξν θαη ζηα δχν έπε ηνπ. Γεηλνί ηππείο νη αξραίνη Κίθνλεο είραλ σο πνιχηηκν
βνεζφ ηνπο ζηε κάρε αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο ην άινγν.
Γλψζηεο θαη παξαηεξεηέο ησλ νπξάλησλ θαηλνκέλσλ, νη Κίθνλεο ακπεινπξγνί
ζπλέδεζαλ άκεζα ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Χξηψλα. ηαλ θάζε ρξφλν,
ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ ν Χξίσλ αλέηειιε ηα κεζάλπρηα ζηνλ νπξάλην ζφιν, ηνπο
έδηλε ην ζχλζεκα θαη ε γηνξηηλή πεξίνδνο ηνπ ηξπγεηνχ μεθηλνχζε.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ νπθιίνπ ηνπ Ν. Έβξνπ είλαη αλαπηπγκέλε
φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πιήζνο ηζηνξηθψλ βηβιίσλ θαη θεηκέλσλ ηνπ 19 ν αηψλα θαη
20ν αηψλα θαη δίλνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πνηθηιίεο, γηα ηνλ ηξφπν θχηεπζεο, γηα ηελ

θαιιηέξγεηα, ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο. Ζ κέζε απφδνζε ησλ
ακπειψλσλ ήηαλ γχξσ ζηνπο 600 νθάδεο. Ζ έθηαζε ησλ ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή
ηνπ νπθιίνπ πξηλ ηελ θπιινμήξα ε νπνία ρηχπεζε ηελ πεξηνρή ζηηο αξρέο ηνπ 20ν
αηψλα ήηαλ γχξσ ζηα 7000 ρηι. ζηξέκκαηα. Παξαγφηαλ 2.000.000 νθάδεο νίλνο,
2.000.000 νθάδεο ηζίπνπξν θαη 80 ηφλνη ηξπγίαο . Μεηά ην 1920 θπηεχηεθαλ νη
ακπειψλεο ζην νπθιί κε αληηθπιινμεξηθά ππνθείκελα θαη ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ηελ ζπκβαηφηεηα αλά πνηθηιία ζε θάζε κηθξνπεξηνρή ηεο
πεξηνρήο. Βέβαηα ε έθηαζε ησλ ζηξεκκάησλ απφ ηφηε σο ζήκεξα δελ μεπέξαζε ηηο
2,500 έσο 3000 ζηξ. ππάξρεη πνιχ κεγάιε παλζπεξκία πνηθηιηψλ ζηελ πεξηνρή νη
νπνίεο είλαη θαη θαηαγεγξακκέλεο ζηνλ άηιαληα πνηθηιηψλ ηνπ Κνηίλε.
Ίζκαξνο
Ζ πεξηνρή ηεο Μαξψλεηαο θαη γεληθφηεξα ηνπ Ίζκαξνπ είλαη γλσζηή γηα ηα θεκηζκέλα
θξαζηά ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα. Οη αξραίνη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηα πην γλσζηά
θξαζηά θαη ζρνιηάδνπλ εθηεηακέλα κφλν ηα πνηνηηθά, δειαδή απηά ηεο Μαξψλεηαο,
ηεο Ηζκάξνπ, ηεο Θάζνπ, ηεο Αθάλζνπ θαη ηεο Μέλδεο. Φεκηζκέλνη νίλνη ηεο
αξραηφηεηαο ήηαλ απηφο ηεο Θάζνπ, Υίνπ, Αξηνχζηνπ, Μελδαίν, Μελδήζην, Ηζκαξηθφ,
Λέζβην, Πεπαξήζην, Υαιπβψλην, Πξάκλεην θαη Μαξσλίηε (Πνιπδεχθεο, Ονομαζηικόν,
Σ‟, ζ. 15-16).
Απφ ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ αθφκε ππάξρνπλ νη πξψηεο αλαθνξέο ζηνλ νίλν ηεο
πεξηνρήο. ηελ Οδχζζεηα (Ρας Η) πεξηγξάθεηαη ζαλ “γιπθφ, άδνιν ζείν πνηφ” πνπ
γηα λα ην πηνχλ έπξεπε λα αξαησζεί κε είθνζη κέξε λεξνχ. Σφηε ην ρξψκα ηνπ απφ
καχξν γηλφηαλ εξπζξφ θαη κηα ζεζπέζηα νζκή αλέβαηλε απφ ηνλ θξαηήξα. Σν
θνθθηλφκαπξν θξαζί απηφ πξνεξρφηαλ απφ ην κεγαιφθαξπν ζηαθχιη πνπ παξαγφηαλ
ζε αθζνλία ζηνλ ηφπν απηφ(«Οίλνο νηλνηζηάθπινο», Οδχζζεηα, η, ζη. 208, 211, πνπ
ζεκαίλεη ν νίλνο πνπ παξάγεηαη απφ κεγάια θαη σξαία ζηαθχιηα. «ν κεγαζηάθπινο
θαξπφο, φπσο ηνλ βξέρεη ν Γίαο», Οδχζζεηα, η, 358. ν καξψληνο νίλνο ιέγνληαλ θαη
«αθεξάζηνο», δειαδή γλήζηνο ρσξίο παξεκβάζεηο θαη δέρνληαλ θξάζε κε λεξφ
α
(Αζήλ., Α 26 ). ηαλ ινηπφλ ν Οδπζζέαο έθηαζε ζηνλ Ίζκαξν ν Μάξσλ ν νπνίνο
ήηαλ γηφο ηνπ Οηλνπνίσλα θαη εγγνλφο ηνπ Γηφλπζνπ (ζενχ ηνπ θξαζηνχ), ηνπ έδσζε
εθηφο απφ ηα ππφινηπα δψξα δψδεθα κεγάινπο ακθνξείο γεκάηνπο κε άξηζηεο
πνηφηεηαο εξπζξφ νίλν ηνλ νπνίν θαη ρξεζηκνπνίεζε γηα λα κεζχζεη ηνλ θχθισπα
Πνιχθεκν.
Κι είτα αζκόν με μαύρον οίνο
Γλσκό ποσ έδωζε ο Μάρων, ηοσ Εσάνθοσ ο γιός,
Ιερέας ηοσ Απόλλωνα, ποσ ηην Ίζμαρο προζηάηεσε. (Οδ, η, ζη. 196-198)
Ακέηξεηα είλαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο πεξηνρήο φπνπ νη παξαζηάζεηο
απεηθνλίδνπλ ηφζν ηελ άκπειν φζν θαη ηνλ νίλν ηφζν ζε λνκίζκαηα φζν θαη ζε
θεξακηθά ζθεχε.
ψδνληαη κέρξη θαη ηεο κέξεο καο ηα πέηξηλα ιαμεπηά παηεηήξηα ζθαξθαιψλνληαο
ζην φξνο Ίζκνξαο θαζψο θαη λεφηεξα πνπ βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ηα ίρλε ηεο
Μαξψλεηαο απνδεηθλχνληαο έηζη κε έλαλ αθφκε ηξφπν φηη ε παξαγσγή νίλνπ είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πεξηνρή.
Άβδεξα
Σα Άβδεξα, ε παηξίδα ηνπ Γεκφθξηηνπ θαη ηνπ Πξσηαγφξα, έλαο ηφπνο πινχζηνο ζε ηζηνξία
θαη κε κεγάιε ακπειννηληθή παξάδνζε. ηηο ινθψδεηο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο, γηλφηαλ απφ
ηελ αξραηφηεηα ε ακπεινθαιιηέξγεηα, γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζε παηάλα ηνπ Πηλδάξνπ.
Τα Άβδεξα Κηηζκέλα κεηαμχ Πφξην Λάγνπο θαη Δθβνιψλ ηνπ Νέζηνπ Πνηακνχ (παξαιία
Ξάλζεο), ε ζπνπδαηφηεξε πφιε ηεο Αξραίαο Θξάθεο. Πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηνλ Άβδεξν,
θίιν ηνπ Ζξαθιή. Πηζαλφλ λα είλαη θαη Απνηθία ησλ Φνηλίθσλ .Ηζηνξηθά θέξεηαη ηδξπηήο ηεο ν
εθ Κιαδνκελψλ ηεο Μ. Αζίαο Σηκήζηνο ην 656 π.ρ. Δίλαη ε παηξίδα ησλ ηδξπηψλ ηεο αηνκηθήο

ζεσξίαο ηνπ Γεκφθξηηνπ θαη ηνπ Λεχθηππνπ, ηνπ ζνθηζηή Πξσηαγφξα, ησλ θηινζφθσλ
Αλάμαξρνπ θαη ηνπ Δθαηαίνπ, ηνπ πνηεηή Νηθαηλέηνπ θαη άιισλ.
Οη Αβδεξίηεο είραλ εκπνξηθέο επαθέο θαη κε θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, φπσο ν
Δχμεηλνο Πφληνο, ην Αηγαίν θαη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο. Σν απνδεηθλχνπλ ηα λνκίζκαηα, ηα
αγγεία θαη νη ακθνξείο κεηαθνξάο θξαζηνχ θαη ιαδηνχ απφ ηηο πφιεηο απηέο πνπ βξέζεθαλ
ζηα Άβδεξα, θαζψο θαη ε επξεία θπθινθνξία ησλ λνκηζκάησλ ησλ Αβδήξσλ ζε πνιιέο
πεξηνρέο.
ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ηα Άβδεξα απνηεινχζαλ, καδί κε ηελ πεξηνρή ηεο Μαξψλεηαο,
έλαλ απφ ηνπο ακπειψλεο ηνπ Βπδαληίνπ. Δδψ παξαγφηαλ ν πεξίθεκνο «Πακίηηο Οίλνο»,
παξάθξαζε ηνπ αξραίνπ Παλ-κέζε πνπ πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηηο ζεκεξηλέο Θξαθηψηηθεο
πνηθηιίεο ΠΑΜΗΣΗ θαη Θξαθηψηηθν . ηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ν Γάιινο
πξφμελνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνζνκνηάδεη ζε αλαθνξά ηνπ ζην Παξίζη, ηελ πεξηνρή
κε απηή ηνπ Bordeaux ηεο Γαιιίαο. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ν ακπειψλαο θαηαζηξέθεηαη
απφ ηε θπιινμήξα θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζηξέθνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ. Οη
πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή, πξνεξρφκελνη απφ ηελ Αλ. Θξάθε θαη ηε Μ.
Αζία πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „20 , μαλαθχηεςαλ κηθξνχο νηθνγελεηαθνχο
ακπειψλεο θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα έηζη επαλαπξνζδηνξίζηεθε ζηελ πεξηνρή έσο 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.
Πξηλ ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα, ηδξχεηαη ε πνιχ ζεκαληηθή κέρξη ζήκεξα γηα ηνλ
ακπειννηληθφ θιάδν «Ένωζη ηων αμπελοςπγών και οινοποιών ηηρ
Μακεδονίαρ». Ζ έλσζε ζήκεξα έρεη 33 κέιε θαη ιεηηνπξγεί κε ελφηεηα θαη νκνςπρία
πξνο ην θαιφ ηνπ θαη ηνπ Θξαθηθνχ ακπειψλα. Έρεη ήδε ζπκπεξηιάβεη ζηνπο
θφιπνπο ηεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη έρεη κεηνλνκαζηεί ζε
“Οίλνη Βνξείνπ Διιάδνο”.
Με πξσηνβνπιία θαη απνθιεηζηηθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο έλσζεο
δεκηνπξγήζεθαλ:
¨Οη Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο¨, έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα
νηλνηνπξηζκνχ. Οη ¨Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ¨ απνηειεί κία εθδξνκηθή πξφηαζε πξνο ηνλ
ζχγρξνλν πεξηεγεηή. ήκεξα, ηα 33 κέιε ηεο Έλσζεο πξνηείλνπλ 37 επηζθέςηκα
νηλνπνηεία ζε 8 δηαδξνκέο πνπ δηαζρίδνπλ απ‟ άθξε ζε άθξε ηε Βφξεηα Διιάδα,
θάλνληαο ζηάζεηο ζηνπο ζεκαληηθνχο ακπεινηφπνπο ηεο Θξάθεο, ηεο Μαθεδνλίαο,
ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Ζπείξνπ. Πηλαθίδεο δείρλνπλ ηνλ δξφκν γηα ακπειψλεο θαη
νηλνπνηεία. Ο ράξηεο ζπκπιεξψλεηαη κε αμηφινγα εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, μελψλεο θαη
μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα κε παξαδνζηαθά πξντφληα θαη ρψξνπο κε ελαιιαθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φια ζπλεξγαδφκελα κέιε ησλ ¨Γξφκσλ ηνπ Κξαζηνχ ηεο Βνξείνπ
Διιάδνο¨ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί βάζεη θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θέξνπλ ην
αληίζηνηρν εηδηθφ ζήκα.
ην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ απηψλ ε γεπζηηθή δνθηκή θαη ε πξνψζεζε ησλ νίλσλ
κε Π.Γ.Δ Θξάθε θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε.
Δπίζεο, έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ εθδήισζε „Αλνηρηέο Πφξηεο‟. Πξφθεηηαη γηα κηα
αλνημηάηηθε ενξηαζηηθή εθδήισζε ζηα νηλνπνηεία ηεο Θξάθεο, κε ζηφρν ην θάζε
νηλνπνηείν πνπ ζπκκεηέρεη λα δεκηνπξγήζεη έλα γεγνλφο γχξσ απφ ην θξαζί θαη λα
θέξεη ηνλ θαηαλαισηή θνληά ζην ρψξν παξαγσγήο ηνπ.

Δπηπιένλ, ε έλσζε „Οίλνη Βνξείνπ Διιάδνο‟, έρεη θαζηεξψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ζε εηήζηα βάζε ηεο εθδήισζεο γεπζηγλσζίαο θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ, κε ηίηιν
„Σα ΒνξΟηλά‟. ‟Σα ΒνξΟηλά‟ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα θάζε Ηαλνπάξην θαη ζηε
Θεζζαινλίθε ην θζηλφπσξν (ζπλήζσο επηέκβξην). Δπηζθέπηνληαη επίζεο θαη άιιεο
πφιεηο. Ήδε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Ησάλληλα, ζηελ Ξάλζε, ζην Βφιν, ζηε
Λάξηζα, ζηελ Κνκνηελή.
ηφρνο ηεο πνιχ επηηπρεκέλεο απηήο εθδήισζεο, πνπ ζπγθεληξψλεη πιήζνο
επηζθεπηψλ (πεξηζζφηεξνη απφ 2.000 ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε) είλαη ε
γλσξηκία κε ηνπο ίδηνπο ηνπο νηλνπαξαγσγνχο θαη ε γεπζηηθή δνθηκή, ησλ θξέζθσλ
θαη παιαησκέλσλ θξαζηψλ κε Π.Γ.Δ «Θξάθε» ησλ πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ αιιά
θαη ησλ ακπειννηληθψλ απνζηαγκάησλ.
Ζ κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ νηλφθηινπ θνηλνχ ηφζν ζηα νηλνπνηεία πνπ παξάγνπλ
νίλνπο κε Π.Γ.Δ «Θξάθε» ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο «Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ Βνξείνπ
Διιάδαο» φζν θαη ζηηο γεπζηηθέο δνθηκέο ησλ νίλσλ ζην πιαίζην ησλ «ΒνξΟηλψλ»
απνδεηθλχεη ηε θήκε ηεο Π.Γ.Δ «Θξάθε». Δίλαη γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο
αλαθαιχπηνπλ ζηνπο νίλνπο κε ΠΓΔ "Θξάθε" φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ηνπο, αιιά θαη
κέζσ ησλ εθδειψζεσλ, ην δεζκφ ηνπο κε ηε πξνζσπηθφηεηα ησλ παξαγσγψλ, ην
terroir ηεο Θξάθεο, ηελ ηζηνξία θαη φιν απηφ ην κείγκα ησλ γλψζεσλ θάλεη ην
Θξαθηθφ νίλν (ΠΓΔ Θξάθε) επξέσο γλσζηφ.
Σν ζπλερψο απμαλφκελν κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θεξδίδνπλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά
θαη ηα βξαβεία πνπ έρνπλ απνζπάζεη ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο απνδεηθλχεη φηη νη
νίλνη κε Π.Γ.Δ. Θξάθε θαηαθηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ εθηίκεζε θαη ηελ
πξνηίκεζε ηνπ νηλφθηινπ θνηλνχ. Σέινο, νη ζπλερείο επελδχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ
ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηφζν γηα ηελ παξαγσγή φζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε
νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Θξάθε απνδεηθλχνπλ ηελ δπλακηθή ηεο νλνκαζίαο.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Μαπώνεια
Μηα εθ βαζέσλ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην θξαζί ηεο Μαξψλεηαο, καο πεγαίλεη πνιχ
πίζσ ζηνλ ρξφλν. ηελ χζηεξε επνρή ηνπ ραιθνχ, ηφηε πνπ θαηέθηαζαλ θαη ξίδσζαλ
ζηελ παξαιία ηνπ Ηζκάξνπ νη Κίθνλεο, ν πην πνιηηηζκέλνο απ‟ φινπο ηνπο
Θξαθηψηηθνπο ιανχο, πνπ κε αξρεγφ ηνλ Δχθεκν, έηξεμαλ ζε βνήζεηα ηνπ Πξηάκνπ,
ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν. Γη‟ απηφ, φπσο καο ιέεη ν κεξνο, φηαλ έθηαζε ζηε ρψξα ηνπο
ν Οδπζζέαο, γηα λα ηνπο εθδηθεζεί, θπξίεπζε ηελ πφιε ηνπο. Καη κεηά πήξε ηνλ
δξφκν γηα ηελ παηξίδα ηνπ, έρνληαο καδί ηνπ ην θξαζί πνπ ηνπ πξφζθεξε ν
Μάξσλαο, ν ηεξέαο ηνπ Απφιισλα πνπ θαηνηθνχζε εθεί. Πξφθεηηαη γηα ην θινγάην,
γιπθφ ζαλ κέιη θη επσδηαζηφ Μαξψλεην νίλν κε ηνλ νπνίν ν Οκεξηθφο ήξσαο, κέζπζε
αξγφηεξα ηνλ Πνιχθεκν θη έζσζε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ απφ ηε ζπειηά ηνπ
Κχθισπα.
Απηά φκσο ζπλέβαηλαλ ζηελ επνρή ησλ κχζσλ. ηε ζχγρξνλε επνρή, νη ιηγνζηνί
ακπειψλεο πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή, ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα
μεξηδψζεθαλ,
θαζψο
δελ
παξνπζίαδαλ
θαλέλα
εκπνξηθφ
ελδηαθέξνλ.
Ζ αλαβίσζε ηνπ ακπειψλα ηεο Μαξψλεηαο μεθηλά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90
κε ην ζηήζηκν ακπειψλσλ, πνπ ακθηζεαηξηθά ηνπνζεηεκέλνη ζηνπο ήπηνπο ιφθνπο
ηεο πεξηνρήο, έρνπλ ζηε πιάηε ηνπο ηνλ Ίζκαξν θαη πην πίζσ ηε Ρνδφπε γηα λα ηνπο
πξνθπιάζζεη απφ ηνπο βνξηάδεο. Μπξνζηά ηνπο ην Αηγαίν πνπ καιαθψλεη ηα
ρεηκσληάηηθα θξχα, ελψ ην θαινθαίξη θέξλεη έλαλ ηνπηθφ άλεκν απφ ηε ακνζξάθε
πνπ ηα δξνζίδεη. ζν γηα ην έδαθνο, ην βαζχ θφθθηλν ρξψκα ηνπ, καξηπξά ηελ

Μορφοποιήθηκε: Προεπιλεγμένη
γραμματοσειρά, Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Arial, Έντονα
Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Arial

παξνπζία ηεο αξγίινπ θαη πξνεηνηκάδεη γηα ηελ παξαγσγή θξαζηψλ κε πινχην
γεχζεο.
Δπηιέρηεθαλ λα θαιιηεξγεζνχλ θπξίσο δηεζλείο πνηθηιίεο. Οη ιεπθέο: Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Malvasia, Ρνδίηεο θαη νη εξπζξέο: Syrah, Merlot, Grenache Rouge,
Λεκληφ.
Άβδηπα
ηελ αξραηφηεηα εδψ βξηζθφηαλ κηα ζπνπδαία πφιε, ε παηξίδα ηνπ Γεκφθξηηνπ πνπ
νη αλαζθαθέο ηελ απνθάιπςαλ ζ‟ φιν ηεο ην κεγαιείν. ηελ πεξίθεκε αξρατθή πφιε
ησλ Αβδήξσλ, θαιιηεξγνχζαλ επηκειψο ην ακπέιη. ην Βπδάληην κάιηζηα,
ζεσξνχζαλ ηελ πεξηνρή έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ακπειψλεο ηεο απηνθξαηνξίαο.

Μορφοποιήθηκε: Προεπιλεγμένη
γραμματοσειρά, Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Arial, Έντονα
Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Arial

Ζ ζχγρξνλε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ακπειψλα ησλ Αβδήξσλ ήηαλ αληίζηνηρε κ‟ απηή
ηεο Μαξψλεηαο. Πνπ ζεκαίλεη: εγθαηάιεηςε ράξηλ άιισλ θαιιηεξγεηψλ, θπξίσο ηνπ
θαπλνχ. Ζ δξαζηεξηφηεηα μεθίλεζε θαη πάιη κεηά απφ ην 1997, αθφηνπ εγθξίζεθε ε
έλδεημε Σνπηθφο Οίλνο Αβδήξσλ γηα ιεπθά, ξνδέ θαη εξπζξά θξαζηά απφ Ενπκηάηηθν,
Ρνδίηε, Πακίδη θαη ηηο γλσζηέο θνζκνπνιίηηθεο πνηθηιίεο.
Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο θαη ινθίζθνπο. Σα
εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο (SL, SCL) κε νπδέηεξν pH
θαη κε ιίγν αλζξαθηθφ αζβέζηην. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο
Μεζνγεηαθφ κε ειαθξηέο ηάζεηο επεηξσηηθνχ θιίκαηνο. Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ
ζηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα είλαη ηζρπξνί βνξεηαλαηνιηθνί, ελψ ηελ άλνημε θαη
ην θαινθαίξη είλαη κηθξήο σο κέηξηαο εληάζεσο

Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση

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. Θξάθε
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Θξάθε νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ).
Σα άξηζηα θιηκαηνινγηθά, εδαθνινγηθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηεο
Θξάθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ κνλαδηθνχ απηνχ νίλνπ κε
ΠΓΔ Θξάθε. Ζ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ησλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή φζνλ αθνξά ηφζν ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο φζν
θαη ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε νίλσλ κε Π.Γ.Δ Θξάθε, ην απμαλφκελν κεξίδην αγνξάο,
ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζηηο νπνίεο δνθηκάδνληαη νίλνη ΠΓΔ Θξάθε (¨Οη
Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο¨, „Σα ΒνξΟηλά‟) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ
θνηλνχ ζηηο εθδειψζεηο απηέο αλαδεηθλχνπλ ηε θήκε θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ
νίλσλ κε ΠΓΔ Θξάθε θαη θαζηζηνχλ ηνπο νίλνπο απηνχο πξαγκαηηθά κνλαδηθνχο.
2. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ -οίνορ λικέπ
Α1. Ιζηοπικόρ δεζμόρ για ηοςρ οίνοςρ λικέπ
Οη εξπζξνί θαη ιεπθνί νίλνη ιηθέξ παξάγνληαη παξαδνζηαθά ζηε πεξηνρή απηή απφ
πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ, φηαλ νη νηλνπνηνί παξαζθεχαδαλ εθηφο ησλ μεξψλ νίλσλ, θαη
κηα πνζφηεηα νίλνπ ιηθέξ γηα νηθνγελεηαθή ρξήζε. Ήηαλ ν μερσξηζηφο νίλνο πνπ
ζπλφδεπε ηα γηνξηηλά ηξαπέδηα, ηηο γηνξηέο θαη ηα παλεγχξηα ηνπο.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Διαγράφηκε: ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.¶

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη νίλνη απηνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ θήκε θαη εθηφο ηεο
πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο θαη λα γίλνληαη γλσζηνί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα
νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ Διιάδα.
Πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα άξρηζε λα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαη δηαθίλεζή
ηνπο απφ ηα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία αθνινχζεζαλ ηηο παξαδνζηαθέο
ηερληθέο ζπλδπάδνληάο ηεο κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.
Μέζα ζηα ρξφληα απηά ε θήκε ηνπο εμαπιψζεθε πεξηζζφηεξν θαη ην φλνκά ηνπο έρεη
δεζεί άξξεθηα κε ηελ πεξηνρή ηεο παξαζθεπήο ηνπο θαζφζνλ ν ζπλδπαζκφο ησλ
πνηθηιηψλ, ησλ εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο
δίλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
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.
Γ1Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη για ηοςρ οίνοςρ λικέπ
Οη ςειέο ζεξκνθξαζίεο πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ δξνπλ επλντθά ψζηε λα
επηηπγράλεηαη πςειή ζπγθέληξσζε ζαθράξσλ ζηα ζηαθχιηα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ κεγάιε ειηνθάλεηα ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ ιηθέξ πςειήο πνηφηεηαο θαη
κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο.
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. ΘΡΑΚΖ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη για ηοςρ οίνοςρ λικέπ
Οη νίλνη ιηθέξ πνπ παξάγνληαη ζηελ Θξάθε είλαη κνλαδηθνί θαη ε κνλαδηθφηεηά ηνπο
νθείιεηαη ζηνλ εμαηξεηηθφ ζπλδπαζκφ εδάθνπο θαη θπξίσο ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο
παξαγσγήο ηνπο.
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. 259741/19.2.1997 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο έλδεημεο Θξαθηθφο Σνπηθφο Οίλνο ή Σ.Ο. Θξάθεο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 140/B/3.3.1197).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 380239/31.7.2000 «Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ 259741
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο» (ΦΔΚ 419/B20.4.1999).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 207683/23.1.2003 «Σξνπνπνηήζεηο απνθάζεσλ
δηακεξηζκαηηθψλ Σνπηθψλ Οίλσλ» (ΦΔΚ 1012/B/10.8.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 301037/14.10.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ
392169/20.10.1999 Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ φξνπ Σνπηθφο Οίλνο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 79/B/.27.1.2003).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320110/19.8.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ
392169/20.10.1999 Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ φξνπ Σνπηθφο Οίλνο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1588/B/2.10.2004).

- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320110/19.8.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ
392169/20.10.1999 Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ φξνπ Σνπηθφο Οίλνο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1737/Β/28.8.2008).
- 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. 269490/24-1-1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αβδήξσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 126/Β/26-2-1997).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313009/20-9-2006
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
269490/24-1-1997 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αβδήξσλ» (ΦΔΚ
1436/Β/29-09-2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280935/16.7.2010 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Έβξνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 269489/24.1.1997 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ηζκαξηθφο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 126/Β/26.02.1997).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316843/29.11.2004 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Ηζκαξηθφο Σνπηθφο νίλνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ».
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278475 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
316843/29.11.2004 απφθαζεο Τπνπξγνχ Γεσξγίαο πεξί θαζνξηζκνχ πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Ηζκαξηθφο Σνπηθφο Οίλνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλσλ» (ΦΔΚ 391/Β/07.03.2008).
- 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
«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)
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»
-«ΧΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΧΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΧΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΧΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΧΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΧΡΗΜΑΝΖ
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.) Θξάθεο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΧΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de
collines.

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. 259741/19.2.1997 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο έλδεημεο Θξαθηθφο Σνπηθφο Οίλνο ή Σ.Ο. Θξάθεο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 140/B/3.3.1197).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 380239/31.7.2000 «Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ 259741
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο» (ΦΔΚ 419/B20.4.1999).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 207683/23.1.2003 «Σξνπνπνηήζεηο απνθάζεσλ
δηακεξηζκαηηθψλ Σνπηθψλ Οίλσλ» (ΦΔΚ 1012/B/10.8.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 301037/14.10.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ
392169/20.10.1999 Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ φξνπ Σνπηθφο Οίλνο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 79/B/.27.1.2003).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320110/19.8.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ
392169/20.10.1999 Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ φξνπ Σνπηθφο Οίλνο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1588/B/2.10.2004).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320110/19.8.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ
392169/20.10.1999 Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ φξνπ Σνπηθφο Οίλνο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1737/Β/28.8.2008).
- 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. 269490/24-1-1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αβδήξσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 126/Β/26-2-1997).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313009/20-9-2006
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
269490/24-1-1997 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αβδήξσλ» (ΦΔΚ
1436/Β/29-09-2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280935/16.7.2010 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Έβξνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 269489/24.1.1997 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ηζκαξηθφο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 126/Β/26.02.1997).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316843/29.11.2004 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Ηζκαξηθφο Σνπηθφο νίλνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ».
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278475 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
316843/29.11.2004 απφθαζεο Τπνπξγνχ Γεσξγίαο πεξί θαζνξηζκνχ πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Ηζκαξηθφο Σνπηθφο Οίλνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλσλ» (ΦΔΚ 391/Β/07.03.2008).
- 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 ΘΡ, 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:
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Σει.:
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β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

