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

Ιζοδύναμορ Όπορ: Aegean Sea

Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( 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: 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 ***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη δσεξά
αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα κε θξνπηψδε
θξεζθάδα θαη επράξηζηε δξνζεξή γιπθχηεηα.
3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( 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: 11.0 % 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 : 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ) : Διάρηζηε 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: 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***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή, δξνζηζηηθή γιπθχηεηα θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο
θα θξνχησλ.
3. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( 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: 11,0 % 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 Λικέπ Λεςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22,0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 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 1.8
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ θίηξηλν ρξψκα κε ρξπζαθί αληαχγεηεο, πνπ
κπνξνχλ λα γίλνπλ πνξηνθαιί κε ηελ παιαίσζε. χλζεηε θαη έληνλε κχηε κε λφηεο
απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε, γιπθηά, κε γεκάην ζηφκα θαη
αξσκαηηθή επίγεπζε κε δηάξθεηα.
2. Οίνορ Λικέπ Δπςθπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22,0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 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 1.8
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο πνπ
κπνξεί λα γίλνπλ θεξακηδί κεηά απφ παιαίσζε. χλζεηε θαη έληνλε κχηε μεξψλ
θφθθηλσλ θξνχησλ. Εσεξφ ζην ζηφκα, πιεζσξηθφ θαη γεκάην, κε ηζνξξνπεκέλε
γιπθηά γεχζε. Γηαθξίλνληαη αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη καξκειάδα
θεξάζη.
3. Οίνορ Λικέπ από Λιαζηά ζηαθύλια
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22,0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 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 1.8
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Έληνλν ρξπζνθίηξηλν κε ηελ παιαίσζε κπνξεί λα
εκθαλίζεη πνξηνθαιί αληαχγεηεο. Αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη κπαραξηθψλ.
ηφκα πινχζην θαη γιπθφ , κε πνιππινθφηεηα αξσκάησλ. Μαθξά επίγεπζε,
Δ. ΟΙΝΟ ΛΙΑΣΟ
1. Οίνορ λεςκόρ Λιαζηόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 16.0 % 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 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ θίηξηλν ρξψκα κε θαθέ αληαχγεηεο. χλζεηε
θαη έληνλε κχηε κε λφηεο απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε, γιπθηά, κε
γεκάην ζηφκα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε κε δηάξθεηα.
Σ. ΟΙΝΟ ΗΜΙΑΦΡΩΓΗ
1. Οίνορ λεςκόρ ημιαθπώδηρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 7,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Έλα bubbly θξαζί κε θηηξηλφμαλζεο αληαχγεηεο,
θνκςφ, δσληαλφ, κε θξνπηψδε αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ, βεξίθνθνπ θαη ξνδάθηλνπ ,
ζε θφλην κεζπζηηθφ ηξηαληάθπιινπ κε λχμεηο γηαζεκηνχ
2. Οίνορ λεςκόρ ημιαθπώδηρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 7,5 % 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
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Έλα bubbly θξαζί κε θηηξηλφμαλζεο αληαχγεηεο, θνκςφ,
δσληαλφ, κε θξνπηψδε αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ, βεξίθνθνπ θαη ξνδάθηλνπ , ζε θφλην
κεζπζηηθφ ηξηαληάθπιινπ κε λχμεηο γηαζεκηνχ
3. Οίνορ λεςκόρ ημιαθπώδηρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:

- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 7,5 % 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
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Έλα bubbly θξαζί κε θηηξηλφμαλζεο αληαχγεηεο, θνκςφ,
δσληαλφ, κε θξνπηψδε αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ, βεξίθνθνπ θαη ξνδάθηλνπ , ζε θφλην
κεζπζηηθφ ηξηαληάθπιινπ κε λχμεηο γηαζεκηνχ
4. Οίνορ επςθπωπόρ ημιαθπώδηρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 7,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200mg/L
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
5. Οίνορ επςθπωπόρ ημιαθπώδηρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 7,5 % 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
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
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
6. Οίνορ επςθπωπόρ ημιαθπώδηρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 7,5 % 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
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***

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

Z ΟΙΝΟ ΑΦΡΩΓΗ
1. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ Brut nature
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0-3.0
- 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 : Τπνθίηξηλν ρξψκα κε φκνξθα αξψκαηα
κειηνχ θαη ζηξνπηαζηψλ θξνχησλ. Δληνλα θξνπηψδεο κε γιπθφπηζην ζηφκα πνπ
ζπκίδεη βεξίθνθν ζε ξαθηλάηε θνκπφζηα.
2. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ Extra - Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0 - 6.0
- 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε φκνξθα αξψκαηα κειηνχ θαη
ζηξνπηαζηψλ θξνχησλ. Έληνλα θξνπηψδεο κε γιπθφπηζην ζηφκα πνπ ζπκίδεη βεξίθνθν ζε
ξαθηλάηε θνκπφζηα.
3. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ Brut

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): κέγηζηε 12.0
- 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε φκνξθα αξψκαηα κειηνχ θαη
ζηξνπηαζηψλ θξνχησλ. Έληνλα θξνπηψδεο κε γιπθφπηζην ζηφκα πνπ ζπκίδεη βεξίθνθν ζε
ξαθηλάηε θνκπφζηα.
4. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ Extra Dry

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο ο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 12.0-17.0
- 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε φκνξθα αξψκαηα κειηνχ θαη
ζηξνπηαζηψλ θξνχησλ. Έληνλα θξνπηψδεο κε γιπθφπηζην ζηφκα πνπ ζπκίδεη βεξίθνθν ζε
ξαθηλάηε θνκπφζηα.
5. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε φκνξθα αξψκαηα κειηνχ θαη
ζηξνπηαζηψλ θξνχησλ. Έληνλα θξνπηψδεο κε γιπθφπηζην ζηφκα πνπ ζπκίδεη βεξίθνθν ζε
ξαθηλάηε θνκπφζηα.
6. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε φκνξθα αξψκαηα κειηνχ θαη
ζηξνπηαζηψλ θξνχησλ. Έληνλα θξνπηψδεο κε γιπθφπηζην ζηφκα πνπ ζπκίδεη βεξίθνθν ζε
ξαθηλάηε θνκπφζηα.
7. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ Doux(Γλςκόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): ειάρηζηε 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε φκνξθα αξψκαηα κειηνχ θαη
ζηξνπηαζηψλ θξνχησλ. Έληνλα θξνπηψδεο κε γιπθφπηζην ζηφκα πνπ ζπκίδεη βεξίθνθν ζε
ξαθηλάηε θνκπφζηα.

8. Οίνορ επςθπωπόρ αθπώδηρ Brut nature
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0-3.0
- 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 : Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε κε ιακπεξφ ξνδέ ρξψκα
θαη εθθξαζηηθέο επσδίεο ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ,
φπσο θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ.
ηφκα έληνλα θξνπηψδεο κε κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε θπζαιίδσλ πνπ
παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
9. Οίνορ επςθπωπόρ αθπώδηρ Extra - Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0 - 6.0
- 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: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε κε ιακπεξφ ξνδέ ρξψκα θαη
εθθξαζηηθέο επσδίεο ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο
θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ. ηφκα έληνλα
θξνπηψδεο κε κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε θπζαιίδσλ πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
10. Οίνορ επςθπωπόρ αθπώδηρ Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): κέγηζηε 12.0
- 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: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε κε ιακπεξφ ξνδέ ρξψκα θαη
εθθξαζηηθέο επσδίεο ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο
θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ. ηφκα έληνλα
θξνπηψδεο κε κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε θπζαιίδσλ πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
11. Οίνορ επςθπωπόρ αθπώδηρ Extra Dry
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 12.0-17.0
- 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: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε κε ιακπεξφ ξνδέ ρξψκα θαη
εθθξαζηηθέο επσδίεο ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο
θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ. ηφκα έληνλα
θξνπηψδεο κε κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε θπζαιίδσλ πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
12. Οίνορ επςθπωπόρ αθπώδηρ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % 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: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε κε ιακπεξφ ξνδέ ρξψκα θαη
εθθξαζηηθέο επσδίεο ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο
θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ. ηφκα έληνλα
θξνπηψδεο κε κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε θπζαιίδσλ πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
13. Οίνορ επςθπωπόρ αθπώδηρ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % 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: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε κε ιακπεξφ ξνδέ ρξψκα θαη
εθθξαζηηθέο επσδίεο ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο
θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ. ηφκα έληνλα
θξνπηψδεο κε κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε θπζαιίδσλ πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.
14. Οίνορ επςθπωπόρ αθπώδηρ Doux(Γλςκόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,5 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο ο αιθννιηθφο ηίηινο : 9.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): ειάρηζηε 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: Φίλα ζαηηλέ αίζζεζε κε ιακπεξφ ξνδέ ρξψκα θαη
εθθξαζηηθέο επσδίεο ζπλδπαζκέλεο κε αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο
θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ. ηφκα έληνλα
θξνπηψδεο κε κηα γαξγαιηζηηθή αίζζεζε θπζαιίδσλ πνπ παηρληδίδνπλ ζηελ γιψζζα.

H. ΑΦΡΩΓΗ ΟΙΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

1. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Brut nature
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0-3.0
- 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 : Τπνθίηξηλν ρξψκα κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη
γηαζεκηνχ, κε έληνλν ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ πνπ αθήλεη επράξηζηε θξνπηψδε
αίζζεζε ζηνλ νπξαλίζθν
2. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Extra - Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0 - 6.0
- 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη
γηαζεκηνχ, κε έληνλν ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ πνπ αθήλεη επράξηζηε θξνπηψδε αίζζεζε
ζηνλ νπξαλίζθν .
3. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): κέγηζηε 12.0
- 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη
γηαζεκηνχ, κε έληνλν ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ πνπ αθήλεη επράξηζηε θξνπηψδε αίζζεζε
ζηνλ νπξαλίζθν .
4. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Extra Dry
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 12.0-17.0
- 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη
γηαζεκηνχ, κε έληνλν ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ πνπ αθήλεη επράξηζηε θξνπηψδε αίζζεζε
ζηνλ νπξαλίζθν .
5. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 235 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη
γηαζεκηνχ, κε έληνλν ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ πνπ αθήλεη επράξηζηε θξνπηψδε αίζζεζε
ζηνλ νπξαλίζθν .
6. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 235 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη
γηαζεκηνχ, κε έληνλν ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ πνπ αθήλεη επράξηζηε θξνπηψδε αίζζεζε
ζηνλ νπξαλίζθν .
7. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος Doux(Γλςκόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): ειάρηζηε 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: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη
γηαζεκηνχ, κε έληνλν ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ πνπ αθήλεη επράξηζηε θξνπηψδε αίζζεζε
ζηνλ νπξαλίζθν .

Θ. ΟΙΝΟ ΑΦΡΩΓΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
1. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ Brut nature
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0-3.0

- 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. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ Extra - Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0 - 6.0
- 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. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): κέγηζηε 12.0
- 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.
4. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ Extra Dry
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 12.0-17.0
- 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.
5. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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.
6. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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. - 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.
7. Αθπώδηρ λεςκόρ οίνορ ποιόηηηαρ Doux (Γλςκόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): ειάρηζηε 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.
8. Αθπώδηρ Δπςθπωπόρ Οίνορ ποιόηηηαρ Brut nature
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0-3.0
- 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.
9. Αθπώδηρ Δπςθπωπόρ Οίνορ ποιόηηηαρ Extra - Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.

- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 0 - 6.0
- 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.
10. Αθπώδηρ Δπςθπωπόρ Οίνορ ποιόηηηαρ Brut
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): κέγηζηε 12.0
- 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.
11. Αθπώδηρ Δπςθπωπόρ Οίνορ ποιόηηηαρ Extra Dry
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 12.0-17.0
- 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.
12. Αθπώδηρ Δπςθπωπόρ Οίνορ ποιόηηηαρ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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.
13. Αθπώδηρ Δπςθπωπόρ Οίνορ ποιόηηηαρ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:

- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο 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.
14. Αθπώδηρ Δπςθπωπόρ Οίνορ ποιόηηηαρ Doux(Γλςκόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): ειάρηζηε 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.) Αιγαίο Πέλαγορ 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, Ληαζηφο.
χκθσλα κε ηελ εζληθή Ννκνζεζία (Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.321813/29-8-2007
(ΦΔΚ 1723/Β29-8-2007) ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ φξνπ ΠΓΔ Αιγαίο Πέλαγορ ή
Αιγαιοπελαγίηικορ Σοπικόρ Οίνορ αλαγλσξίδεηαη γηα νίλν ν νπνίνο πξνέξρεηαη
απφ :
α) Οίλν κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (ΠΓΔ) πνπ παξάγεηαη ζην
ακπεινπξγηθφ δηακέξηζκα ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο
α) Αλάκημε νίλσλ κε ΠΓΔ λνκνχ ή πεξηνρήο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο λνκνχ πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο

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 ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλάκεημε ησλ νίλσλ λα γίλεηαη κέζα ζηνλ
Αηγαηνπειαγίηηθν ρψξν, είηε ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο είηε ζην ζηάδην ηεο εκπνξίαο,
δ) πλνηλνπνίεζε ζηαθπιψλ ή θαη γιεπθψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ακπεινπξγηθέο
πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο πνπ δίλνπλ νίλνπο Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο
Έλδεημεο θαη απφ ακπεινπξγηθέο δψλεο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο πνπ δίλνπλ νίλνπο
ΠΟΠ θαη
ε) Οηλνπνίεζε ζηαθπιψλ ή θαη γιεπθψλ απφ ακπεινπξγηθέο δψλεο νίλσλ ΠΟΠ ηνπ
Αηγαίνπ Πειάγνπο.
Διδικόηεπα ωρ ππορ ηιρ ππακηικέρ οινοποίηζηρ ακολοςθούνηαι ηα κάηωθι:
1. Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ ΠΓΔ Αιγαίο Πέλαγορ
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 Αηγαίν Πέιαγνο
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
2. Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο εξπζξφο νίλνο ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
3. Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο εξπζξσπφο νίλνο ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο 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 Αηγαίν Πέιαγνο
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
4. Οινοποίηζη οίνων λικέπ
Παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή
ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο
απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο Οη νίλνη ιηθέξ πξνέξρνληαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ, πνπ έρεη ππνζηεί
κεξηθή δχκσζε, κε ειάρηζην θπζηθφ θαη’ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ12% Vol. ή
νίλν πνπ έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 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.
5. Οινοποίηζη ημιαθπωδών οίνων
Α) Ο εκηαθξψδεο ιεπθφο μεξφο εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο νίλνο παξάγεηαη απφ
πνηθηιίεο ακπέινπ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ
νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο
αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.

Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή ηνπηθή ηερληθή, ην CO2 είλαη ελδνγελψο δηαιπκέλν ζηνλ
νίλν.
Β) Ο εκηαθξψδεο εξπζξσπφο μεξφο εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο νίλνο παξάγεηαη απφ
πνηθηιίεο ακπέινπ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ
νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο. θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο
αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή ηνπηθή ηερληθή, ην CO2 είλαη ελδνγελψο δηαιπκέλν ζηνλ
νίλν.
6. Οινοποίηζη αθπωδών οίνων
Οη ιεπθνί αθξψδεηο νίλνη παξάγνληαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ απηέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο. θαη
θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
Οη εξπζξσπνί αθξψδεηο νίλνη παξάγνληαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ απηέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο θαη
θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο..
Οη Αθξψδεηο νίλνη 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.
7.Οινοποίηζη αθπωδών οίνων ποιόηηηαρ
Οη ιεπθνί αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο παξάγνληαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ απηέο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο. θαη
θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
Οη εξπζξσπνί αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ
απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν
Πέιαγνο. θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
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
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
9) Οινοποίηζη οίνων από λιαζηά ζηαθύλια
Ο νίλνο Ληαζηφο: παξάγεηαη απφ γιεχθε ζηαθπιηψλ απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ
απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ Αηγαίν
Πέιαγνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Σα ζηαθχιηα έρνπλ
αθεζεί ζηνλ ήιην ή ζηε ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε. Σα γιεχθε απηά νηλνπνηνχληαη
ρσξίο ηελ πξνζζήθε πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε, γιεχθνπο ή

ζπκππθλσκέλνπ αλαθαζαξηζκέλνπ γιεχθνπο ή αιθνφιεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ή
πξντφλησλ απφζηαμεο θαζψο θαη ρσξίο λα έρεη γίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
ζπκπχθλσζε ηνπ γιεχθνπο απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα. Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ
πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ, πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ίδηα ζηαθχιηα πνπ
νηλνπνηήζεθαλ.
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. Αιγαίο Πέλαγορ θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 443760/10.12.1993 (ΦΔΚ 915/Β/21.12.1993 ) 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. Αιγαίο Πέλαγορ
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, πιελ ηεο Δχβνηαο
θαη ηεο Κξήηεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί νίλνη ΠΓΔ θαη νίλνη ΠΟΠ θαη
πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηηο αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλαθέξεηαη επαθξηβψο ζηηο
αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ησλ νίλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πνπ
παξάγνληαη ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο.
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 ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Αηγαίν Πέιαγνο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αεδάλη Άζπξν, Αζήξη, Αζπξνχδα αληνξίλεο, Αζχξηηθν, Γατδνπξηά, Καηζαλφ,
Κξεηηθφ, Μαιαγνπδηά, Μαλδειαξηά Άζπξε, Μνλεκβαζηά, Μνζράην άζπξν, Μνζράην
Σξάλη, Μπεγιέξη, Πιαηάλη, Πνηακίζη, αββαηηαλφ, Φσθηαλφ, Υηδεξηψηηθν Chardonnay,
Sauvignon blanc θαη Ugni blanc.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Αηγαίν Πέιαγνο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αγηαλληψηηθν, Αεδάλη Μαχξν, Απγνπζηηάηεο, Βάθηξα, Βντδνκάηεο, Κνηζηθάιη,
Λεκληφ, Μαλδειαξηά, Μαπξνζήξηθν, Μαπξνηξάγαλν, Φσθηαλφ, Υηδεξηψηηθν, Υηψηηθν
Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Genache rouge, Merlot, Mourvedre, Carignan, Syrah
θαη Tempranillo.
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ Αηγαίν Πέιαγνο παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξνχο νίλνπο.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ξεθηλψληαο απφ ην βνξξά, αθεηεξία γηα ηνπο ιζηοπικούρ αμπελώνερ νηζιών
Αιγαίος απνηειεί ν ακπειψλαο ζηε Λήκλν. Με νκεξηθέο αλαθνξέο γηα ην εκπφξην

ηνπ θξαζηνχ, ζηε Λήκλν θαιιηεξγείην απφ ηελ αξραηφηεηα ε ιεκλία άκπεινο, φπσο
θαη ζήκεξα, κε ην φλνκα ιεκληφ, ηφζν ζε απηφ ην λεζί, φζν θαη ζηνλ ακπειψλα ζηε
Βφξεηα Διιάδα. Απφ ηελ Σνπξθνθξαηία, ην λεζί ηαπηίζηεθε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
κνζράηνπ Αιεμαλδξείαο θαη ηελ παξαγσγή επηδφξπησλ θξαζηψλ. ηε Λέζβν
(Μπηηιήλε), ν νκψλπκνο επσδηαζηφο καχξνο γιπθφο νίλνο, ζπλαγσληδφηαλ ζε
πνηφηεηα θαη θήκε απηφλ ηεο Υίνπ. Σν θξαζί απηφ δηέπξεςε εκπνξηθά γηα πνιινχο
αηψλεο. ήκεξα, ε νηλνπαξαγσγή ηνπ λεζηνχ είλαη ειάρηζηε, ζε αληίζεζε κε ηελ
παξαγσγή ηνπ θεκηζκέλνπ νχδνπ ηνπ. ηε Υίο παξαγφηαλ ν Αξηνχζηνο νίλνο, ν πην
νλνκαζηφο θαη –γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γεπζηγλψζηεο ηεο επνρήο– ν θαιχηεξνο
ειιεληθφο νίλνο ηεο αξραηφηεηαο, αιιά θαη ησλ επφκελσλ αηψλσλ. ηε Υίν ε
ακπεινθαιιηέξγεηα «έζβεζε» κε ην θάςηκν ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ηελ
θαηνπηλή κεηαλάζηεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ωζηφζν, πνιχ πξφζθαηα άξρηζε κηα
πξνζπάζεηα κε λέεο θπηεχζεηο ακπειψλσλ. ηνλ ακπειψλα ζηε άμο παξαγφηαλ
απφ ηελ αξραηφηεηα νλνκαζηφο νίλνο. Ζ κεγάιε φκσο νηληθή άλζεζε παξνπζηάζηεθε
ζηε Βπδαληηλή επνρή θαη απφ ηφηε είλαη δηαξθήο. Σν θαηαπιεθηηθφ γιπθφ θξαζί ηεο
άκνπ, απφ κνζράην άζπξν, απνηεινχζε έλα απφ ηα πην δηάζεκα ειιεληθά θξαζηά,
κε έληνλε παξνπζία ζην εμσηεξηθφ, αθφκε θαη ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπ ειιεληθνχ
ακπειψλα. Ο ακπειψλαο ηεο άκνπ είλαη έλα δσληαλφ παξάδεηγκα ησλ αξραίσλ
ακπειφηνπσλ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, πνπ ηα θπηά θαιιηεξγνχληαλ ζε πεδνχιεο,
ρξεζηκνπνηψληαο κνλαδηθέο ακπεινπξγηθέο πξαθηηθέο. ηε γεηηνληθή Ικαπία
παξαγφηαλ ν πεξίθεκνο Πξάκληνο νίλνο, εξπζξφο μεξφο, πνπ αλαθέξεη ν Όκεξνο
ζαλ ηνλ αγαπεκέλν ησλ Διιήλσλ. Σνλ είραλ άιισζηε πάξεη καδί ηνπο ζηελ Σξνία θαη
ηνλ δηαθηλνχζαλ ζε φιν ην βφξεην Αηγαίν. Γηα πνιινχο αηψλεο, ν Πξάκληνο νίλνο ήηαλ
δεκνθηιέζηαηνο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ άξρηζε λα ζεσξείηαη ηχπνο θξαζηνχ θαη
λα παξάγεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, παξφιν πνπ ην φλνκά ηνπ ήηαλ ηνπσλχκην ηεο
Ηθαξίαο.
Φηάλνληαο ζηηο Κπθιάδεο, παληνχ ζρεδφλ ζπλαληψληαη νη ιζηοπικοί αμπελώνερ
νηζιών Αιγαίος. Ο ακπειψλαο ζηελ Πάξν, αιιά θαη ζηε Νάμν, ηελ Ακνξγφ, ηελ Κέα
(Σδηα) θαη ηε χξν, είραλ θήκε απφ ηελ αξραηφηεηα. ε νξηζκέλεο δε ηζηνξηθέο
πεξηφδνπο, φπσο ζηε Βελεηνθξαηία, παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξε άλζεζε. ηνλ ακπειψλα
ζηε αληνξίλε ππάξρνπλ φκσο ζηνηρεία νηλνπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ θαλ ηε
κεγάιε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηνπ λεζηνχ, θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Ζ
αληνξίλε ζπλδχαδε πάληα κεγάιε παξαγσγή κε πνηφηεηα θαη εμσζηξέθεηα, κε
απνθνξχθσκα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Vinsanto θαηά ηε Βελεηνθξαηία, ηελ
Σνπξθνθξαηία, αιιά θαη ην 19ν αη., φπνπ ζεκείσλε κεγαιχηεξεο εμαγσγέο απφ ηα
θξαζηά φιεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο καδί. Σν εθαηζηεηνγελέο έδαθφο ηεο, άλπδξν θαη
αθηιφμελν γηα ηε θπιινμήξα, ην θιάδεκα κε ηελ θνπινχξα, νη ζπάληεο γεγελείο
πνηθηιίεο (κε θνξπθαία ην αζχξηηθν) θαη ην ηνπίν ησλ παξαζαιάζζησλ ακπεινηνπίσλ
ηεο, ζπλεγνξνχλ ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ακπειψλα ηεο σο κλεκείν
παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ννηηφηεξα, ιζηοπικοί αμπελώνερ νηζιών
Αιγαίος βξίζθνληαη ζηα Γσδεθάλεζα. ηνλ ακπειψλα ζηε Ρφδν θαη ζηελ Κσ
ππήξρε απφ ηελ αξραηφηεηα πνιχ κεγάιε θαιιηεξγεηηθή παξάδνζε, φπσο θαη ζηελ
νηλνπνίεζε θαη ην εκπφξην ηνπ νίλνπ. Ζ δήηεζε εθηηλάρηεθε θαηά ηνπο Διιεληζηηθνχο
θαη ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο, ρσξίο πνηέ λα ζηακαηήζεη –ηνπιάρηζηνλ γηα ηε Ρφδν–
κέρξη θαη ζήκεξα.
Σν βφξεην Αηγαίν ζηα θιαζηθά ρξφληα θεκίδεηαη γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ θξαζηψλ
ηνπ (Salviat 1986).
Δπίζεο λαπάγηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηε Μεζφγεην είηε ζηε ζάιαζζα ησλ
Βαιεαξίδσλ λήζσλ κε ακθνξείο απφ ηε Υίν, ηε Θάζν, ηε άκν καξηπξνχλ άκεζα ηελ
εμαγσγή απηψλ ησλ θξαζηψλ πξνο ηε Γχζε.
Σν θξαζί ηεο Κω πνπ ήηαλ έλα απφ ηα θξαζηά ζην νπνίν πξνζηίζεληαλ άικε ζηνλ
ν

κνχζην, έηπρε επξχηαηεο κίκεζεο: ην 2 αηψλα κ.Υ. ν Κάησλ (De agi cultura, 112-

113) δίλεη κηα ζρεηηθή ζπληαγή. Γηαδεδνκέλε ήηαλ ζην Αηγαίν ε παξαγσγή
«ηεζαιαηησκέλσλ νίλσλ». χκθσλα κε ηνλ Πιίλην απηή επηλνήζεθε ζηελ Κσ.
ηελ πξψηκε ειιεληζηηθή πεξίνδν, ην ξνδίηηθν θξαζί έγηλε επξχηαηα γλσζηφ.
χκθσλα κε έλαλ κεηαγελέζηεξν ζξχιν, ην ξνδίηηθν ήηαλ έλα απφ ηα δπν γλσζηά
θξαζηά ζηα νπνία αλαθέξζεθε ν Αξηζηνηέιεο ηελ ψξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.
ηελ Ηιηάδα (ε, ζη. 467-75) ζπλαληνχκε κηα πεξηγξαθή εκπνξίαο θξαζηνχ πνπ θηάλεη
ζηελ Σξνία κε πινία απφ ηε Λήμνο, απφ φπνπ νη πνιηνξθεκέλνη αλαλέσλαλ ηα
απνζέκαηά ηνπο. Σελ επνρή ηνπ Οκήξνπ είραλ αξρίζεη λα εθηηκνχλ ην παιηφ θξαζί
θαη ζηελ Διιάδα, αθνχ ζε έλα άιιν απφζπαζκα ηεο Οδχζζεηαο δηαβάδνπκε φηη ην
θξαζί ‘απνζθξαγίδεηαη θαη αλνίγεηαη ζηα έληεθα ρξόληα’ (Οδχζζεηα, γ, ζη. 391-92).
Η Πάπορ(Miles Lambert – Gocs ) θεκηδφηαλε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ καιβαδία ηεο θαη
άιισλ θξαζηψλ πνπ πξννξίδνληαλ επίζεο γηα εμαγσγή πξνο κίμε κε επξσπατθέο
εηηθέηεο. Σν θιίκα πεξίπνπ ηππηθφ ησλ Κπθιάδσλ θαη γηα πξνζηαζία απφ ηνπο
αέξεδεο ηα παξηαλά θιήκαηα αλαπηχζζνληαλ ρακειά ζην ρψκα θαη κε παξαθπάδεο
πνπ έθηαλαλ ηα 5 κέηξα θαη νλνκάδνληαλ απισηαξηέο. Ζ πνηθηιία πνπ θπξηαξρνχζε
ήηαλ ε καχξε καλδειαξία θαη ιηγφηεξν ε κνλνβαζηά ή κνλεκβαζηά. Μηθξφηεξε ε
παξαγσγή αιιά εμίζνπ κεγάιε ε παξάδνζε θαη ζηηο ππφινηπεο Κπθιάδεο. Οη
ζπρλφηεξεο πνηθηιίεο ήηαλ ε καλδειαξηά, θαη ε κνλεκβάζηα, ην αζήξη θαη ην ατδάλη γηα
ηελ παξαγσγή ηνπ καιβαδία πνπ ζηήξημε ηελ νηθνλνκία ησλ λεζηψλ.
Η ανηοπίνη(Φ. Καηζίπε, Απφ ην ρξνληθφ ηνπ θάκπνπ καο, αληνξίλε, Μ. Α.
Γαλέδεο (επηκ), Αζήλα 1971 ) θαη ε γεηηνληθή Θεξαζία απνηεινχζαλ ηδηαίηεξε
πεξίπησζε αλάκεζα ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ κε θιηκαηνινγηθέο θαη
γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο κνλαδηθέο. Σα ακπέιηα, θπηεκέλα ζε άγνλα θαη άλπδξα
εθαηζηεηαθά εδάθε ζα ήηαλ θαη εληειψο απξνζηάηεπηα απφ ηνπο αλέκνπο, αλ νη
αληνξηληνί δελ εθάξκνδαλ έλα δηθφ ηνπο ηξφπν θαιιηέξγεηαο. Φχηεπαλ, θαη
ζπλερίδνπλ λα ην θάλνπλ, ζε απφζηαζε ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηε ζπλεζηζκέλε θαη
έπιεθαλ ηα λέα θπηά ζε ζηεθάληα πνπ αθνπκπνχλ ζην ρψκα ψζηε λα παίξλνπλ ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο αλέκνπο.
Σα πην ζπλεζηζκέλα θξαζηά ήηαλε ηα κπξνχζθα, άζπξα θαη καχξα. Σν άζπξν είρε
ρξψκα θαλειί θαη γηλφηαλε θπξίσο απφ αζχξηηθα, πνηθηιία πνπ θπξηαξρεί ζην λεζί θαη
ε πξνέιεπζή ηεο ζπδεηείηαη. Σν θφθθηλν κπξνχζθν γηλφηαλε θπξίσο απφ καλδειαξηά.
Καη ηα δχν είραλε έληνλν ρξψκα θαη εμάγνληαλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο γηα κίμε κε
επξσπατθά θξαζηά. Σν δπλαηφ ρξψκα ηνπο ην φθεηιαλ ζην φηη κέλαλε κέξεο ζην
παηεηήξη θαη βάθαλε απφ ηα ηζάκπνπξα. Δλψ ην λπρηέξη, ιεπθφ θαη μεξφ, γηλφηαλε
απφ άζπξα ζηαθχιηα πνπ ηα παηνχζαλε απζεκεξφλ. Σν φλνκα ηνπ ίζσο αληαλαθιά
ηελ αξραία ζπλήζεηα ηνπ πνιχ πξσηλνχ ηξχγνπ. Απφ ηα μελφινα (φιεο νη μέλεο
πνηθηιίεο) γηλφηαλε ν καιαβαδίαο, γιπθφ θξαζί πνπ βαζηδφηαλε ζηελ ππεξβνιηθή
σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ πάλσ ζην θιήκα. Σν βηζάλην (Vino Santo), ήηαλ ην πην
γλσζηφ γιπθφ θξαζί ηνπ Αηγαίνπ. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ απιψλαλε καχξα θαη άζπξα
ζηαθχιηα ζηε ιηάζηξα, ηα αθήλαλε κεξηθέο κέξεο ζηνλ ήιην θαη κεηά ηα παηνχζαλε.
Παξήγαγαλ αθφκα θαη εκίγιπθν, ην κέληδν απφ κνχζην κηζφ απφ θξέζθα ζηαθχιηα
θαη κηζφ απφ ιηαζηά ή φια ιηαζηά αιιά «κηζνςεκέλα».
Ο ηξχγνο ζηε ανηοπίνη ( Φ. Καηζίπε, Απφ ην ρξνληθφ ηνπ θάκπνπ καο, αληνξίλε,
Μ. Α. Γαλέδεο (επηκ), Αζήλα 1971)
«Ο ηξύγνο ζηε Σαληνξίλε νλνκάδνληαλ Βεντέμα. Έλα παλεγύξη πνπ θξαηνύζε
βδνκάδεο νιόθιεξεο θαη έξρνληαλ αθόκα θαη νη μεληηεκέλνη πίζω ζην λεζί. Οη
πξνεηνηκαζίεο αξρίδαλε από ηνλ Δεθαπεληαύγνπζην. Η πξώηε δνπιεηά ήηαλ λα
θαζαξίζεη θαη λα αζπξίζεη ηελ κάναβα (νηλαπνζήθε) θαη ηα αργάνια (ζθεύε) ηεο.
Πιέλαλε ηηο αυούρες (βαξέιηα), ηα παηεηήξηα, τα ληνά θαη τα κουίνια πνπ ηα
πιέλαλε ζηε ζάιαζζα γηαηί ήζειαλ πνιύ λεξό. Επίζεο θαζαξίδαλε ηελ ηαξάηζα ή ην
κέξνο ηνπ ρωξαθηνύ πνπ ζα θάλαλε λιάστρα, απιώζηξα γηα ηα ζηαθύιηα.
Σπκθωλνύζαλ ηελ ηηκή κε όινπο ηνπο εξγάηεο θαη έθαλαλ ηελ θνπκπάληα ζε
ηξόθηκα γηα λα ηνπο θηιεύνπλ όζν θξαηνύζε ε δνπιεηά. Οη αγωγηάηεο εηνίκαδαλ ηα
δώα θαη ηα εξγαιεία ηνπο.

Οη ηξπγεηάδεο ρξεηάδνληαλ κόλν έλα θαπέιν γηα ηνλ ήιην, ηε θεξεληίλα θαη έλα
θαιαζάθη γηα ηα ζηαθύιηα. Οη γπλαίθεο θνξνύζαλ αθόκα έλα καληήιη ζην θεθάιη θαη
ζηεθάλη από θιεκαηόβεξγεο θαη ακπειόθπιια.
Τν Νηκπνξεηό άξρηδε πξώην. Τελ παξακνλή ρηππνύζαλ νη θακπάλεο ηεο Παλαγίαο
θαη έδηλαλ ην ζύλζεκα λα πάλε ζηνλ θάκπν. Γηαηί έπξεπε λα ηξπγήζνπλ απνβξαδίο
ώζηε ν αγωγηάηεο λα βξεη ην πξωί έηνηκα θνθίληα λα κεηαθέξεη».
ηελ Κάππαθο ηα αληίζηνηρα αγξνηηθά θηίζκαηα ιέγνληαλ αμπελόζπιηα θαη ζηε
θχξν παηηηάδερ. Κηίδνληαλ θνληά ζηα ακπέιηα πνπ ππήξραλ άθζνλα ζην λεζί.
Έκνηαδαλ ζε δηάηαμε κε ηνπο ζηάβινπο κε ηε δηαθνξά φηη ζηα πιάγηα ηνπνζεηνχληαλ
ηα παλσπίζηα κε ην θξαζί.
Ηδηφηππα ππαίζξηα παηεηήξηα, ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θάηνηθνη ζε ρσξηά ηεο
νπ
Λήμνος(Υξ. Μπνπιηψηε, Ηδηφξξπζκα παηεηήξηα ζηε Λήκλν (19-20 αηψλα) . ην
καιαθφ βξάρν ηνπ λεζηνχ ζθάιηδαλ ππφγεηεο πηζαξφζρεκεο θνηιφηεηεο πνπ ηηο
απνθαινχζαλ γούβερ. θαιίδνληαλ ζε θνηλφρξεζηεο ζπζηάδεο ζηνπο αγξνχο ή
ηδησηηθά θνληά ζηα ζπίηηα. Υξεζίκεπαλ σο παηεηήξηα αιιά θπξίσο γηα ηελ θχιαμε ηνπ
κνχζηνπ φζν δηαξθνχζε ε πξψηε δχκσζε. Σν πάηεκα ησλ ζηαθπιηψλ γίλνληαλ
δίπια ζηηο γνχβεο ζε μχιηλα κεηαθεξφκελα ζθεχε.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή
ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο αιιά αθφκε θαη ζηηο ινθψδεηο ησλ λεζηψλ ηεο Γσδεθαλήζνπ,
ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχζε κηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ
θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο εζηίεο
ηνπο.
Σν 1992 ε Ρφδνο γηφξηαζε ηα 2400 ρξφληα ησλ γελεζιίσλ ηεο, φπσο καξηπξνχζαλ
λνκίζκαηα ηεο ηφηε επνρήο πνπ έθεξαλ ζηηο φςεηο ηνπο ηα ζηαθχιηα σο ζχκβνιν
επκάξεηαο ηνπ λεζηνχ ζην αξραίν θφζκν.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίζηεθε επί ρξφληα κε ηηο εηήζηεο εθδειψζεηο ηεο γηνξηήο ηνπ
θξαζηνχ θπξίσο ζηα ακπεινρψξηα ησλ λεζηψλ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πνηθίινπλ ζε κέγεζνο θαη ζχζηαζε ησλ εδαθψλ, απφ ηα κεγάια
λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ( Υίνο, Λήκλνο, Ηθαξία, Λέζβνο) κέρξη ηηο Κπθιάδεο θαη ηα
Γσδεθάλεζα. Κνηλφ ηνπο ζηνηρείν είλαη φηη
απνιακβάλνπλ ηελ κεγαιχηεξε
ειηνθάλεηα ζηελ Διιάδα, ε θαινθαηξηλή δέζηε φκσο κεηξηάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο
αχξεο πνπ θπζνχλ απφ ηνλ Μάην έσο ηνλ επηέκβξην.
Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ βξίζθνληαη ζε εχξνο γεσγξαθηθνχ πιάηνπο θνληά ζηηο 5 κνίξεο
θαη είλαη αλακελφκελν λα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζην θιίκα, ζηηο πνηθηιίεο θαη
ζηηο ζπλήζεηεο.
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. Αηγαίν Πέιαγνο
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Αηγαίν Πέιαγνο 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.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηοςρ αθπώδειρ και ημιαθπώδειρ
οίνοςρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.

Δίλαη ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη ην λεζί ηεο Ρφδνπ ζπγθαηαιέγνληαλ αλάκεζα ζηνπο
θαηεμνρήλ ηφπνπο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο νίλνπ ζηνλ αξραίν θφζκν.
Οη ρηιηάδεο ξνδηαθνί ακθνξείο, κε ζήκα θαηαηεζέλ ηνπο ζην Θεφ Ήιην, πνπ
βξέζεθαλ δηάζπαξηνη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, μεδηςνχζαλ κε «ξφδην νίλν» φρη
κφλν ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ Αίγππην θαη ηε Ρψκε δηαδίδνληαο κηα πνιχηηκε
νλνκαζία πξνέιεπζεο ηεο αξραηφηεηαο.
Ζ Ρφδνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηφπνπο ηνπ Αηγαίνπ πνπ δέρζεθαλ απφ ηελ
Αλαηνιή ηελ άκπειν, ηελ ιάηξεςαλ θαη ζηήξημαλ πάλσ ηεο ηελ επκάξεηα θαη ηε
δχλακε ηνπο. Κάηη πνπ αλαγλψξηζαλ κεγάιεο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν
Αξηζηνηέιεο θαη ν Βηξγίιηνο, πνπ εθζεηάδνπλ ην ξνδηαθφ θξαζί εληζρχνληαο
πξνλνκηαθά ηε θήκε ηνπ.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηλνπνηείσλ ζην λεζί
απνηέιεζε ζηαζκφ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ θξαζηνχ. Σν 1928 ηδξχεηαη απφ
Ηηαινχο επηρεηξεκαηίεο κεγάιε νηλνπνηεηηθή κνλάδα ζηε Ρφδν γηα λα ηξνθνδνηεί κε
ηα εθιεθηά πξντφληα ηεο ηελ Ηηαιία θαη ηηο απνηθίεο ηεο, ηκήκα ηεο νπνίαο
απνηεινχζε απφ ην 1912 ε Γσδεθάλεζνο. ψδνληαη ζήκεξα ζηελ εηαηξεία ρξπζά
βξαβεία πνηφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο ζηελ Σξίπνιε ηεο Ληβχεο θαη ζην
Παξίζη ηνπ 1930 θαη 1931.
Μέζα ζηα εθιεθηά πξντφληα πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ ηα εκηαθξψδε θαη ηα αθξψδε
θξαζηά. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα ην 1948 θαη ηελ
εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο νηλνπνηεηηθήο απηήο εηαηξείαο απφ Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο
, παξειήθζεζαλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αθξσδψλ νίλσλ, απηφθιεηζηα
δνρεία, κεραλήκαηα ηζνβαξηθψλ κεηαγγίζεσλ θ..α θαη έηζη ε λέα εηαηξεία ζπλέρηζε
θαη εμέιημε κέρξη ζήκεξα ηελ παξαγσγή ησλ εηδηθψλ απηψλ πξντφλησλ πνπ είραλ
αλαπηπρζεί κε ηελ ίδξπζε ηεο .
Ζ Ρφδνο ήηαλ πξσηνπφξνο ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή αθξσδψλ θαη
εκηαθξσδψλ κε ηα δχν νηλνπνηεία ηεο θαη ν κνλαδηθφο ηξνθνδφηεο ησλ
πξντφλησλ απηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα πνιιά ρξφληα.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή
ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο αιιά αθφκε θαη ζηηο ινθψδεηο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχζε κηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ηνπηθφ
πιεζπζκφ θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ
ζηηο εζηίεο ηνπο.
Σν 1992 ε Ρφδνο γηφξηαζε ηα 2400 ρξφληα ησλ γελεζιίσλ ηεο, φπσο καξηπξνχζαλ
λνκίζκαηα ηεο ηφηε επνρήο πνπ έθεξαλ ζηηο φςεηο ηνπο ηα ζηαθχιηα σο ζχκβνιν
επκάξεηαο ηνπ λεζηνχ ζην αξραίν θφζκν.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίζηεθε επί ρξφληα κε ηηο εηήζηεο εθδειψζεηο ηεο γηνξηήο ηνπ
θξαζηνχ θπξίσο ζηα ακπεινρψξηα ησλ λεζηψλ.
Ζ Ρφδνο ήηαλ φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ πξσηνπφξνο ζηελ Διιάδα ζηελ
παξαγσγή αθξσδψλ θαη εκηαθξσδψλ κε ηα δχν νηλνπνηεία ηεο θαη ν κνλαδηθφο
ηξνθνδφηεο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα πνιιά ρξφληα.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Σν Αηγαίν Πέιαγνο είλαη κηα πξνηθηζκέλε γσληά ηεο Μεζνγείνπ γηα ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα. Καη ελψ απνιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα ζηελ Διιάδα,
ε θαινθαηξηλή δέζηε κεηξηάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο αχξεο πνπ θπζνχλ απφ ηνλ Μάην
έσο ηνλ επηέκβξην.
Οη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηνηηθά
νξεηλά ζηαθχιηα κε πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, θαζφζνλ ην πςφκεηξν, ην έδαθνο, ν
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιαπιά κηθξνθιίκαηα
ηνπ λεζηνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κηθξψλ πνζνηήησλ, αιιά
εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο ζηαθπιηψλ.

Με ππνπξγηθέο απνθάζεηο έρνπλ ζεζπηζζεί κηθξέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ζηα
ακπέιηα κε ζηφρν ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ελψ παξάιιεια
εθαξκφδνληαη απζηεξά θξηηήξηα πνηνηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ ζηαθπιηψλ,
πξηκνδνηψληαο έλα πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα «εηιηθξηλνχο ηξχγνπ» πνπ εμαζθαιίδεη
απφιπηε πνηνηηθή δηαινγή.
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 κε Π.Γ.Δ. Αηγαίν Πέιαγνο. πλδπάδνληαο ηελ παξάδνζε
κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, ηα θξαζηά ηεο Ρφδνπ αλαδεηθλχνληαη σο
θνξπθαίαο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη ηφζν απφ ηα πνιπάξηζκεο
δηαθξίζεηο θαη ηα αζεκέληα, ρξπζά θαη ρξπζά ησλ ρξπζψλ βξαβεία ζε δηεζλείο
δηαγσληζκνχο, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη αθξψδεηο νίλνη πνπ παξάγνληαη ζην ακπεινπξγηθφ δηακέξηζκα ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο είλαη κνλαδηθνί θαη ε κνλαδηθφηεηά ηνπο νθείιεηαη ζηνλ εμαηξεηηθφ
ζπλδπαζκφ εδάθνπο, θιίκαηνο θαζψο θαη ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ. ήκεξα ε
παξαγσγή ηνπο αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο
νίλσλ ηεο πεξηνρήο θαη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο νινέλα απμαλφκελεο
απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
3. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηοςρ λιαζηούρ οίνοςρ και ηοςρ
οίνοςρ λικέπ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
ην Αηγαίν Πέιαγνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε αληνξίλε ππάξρεη έλαο απφ ηνπο πην παιηνχο
ακπειψλεο ζε φιν ην θφζκν πνπ έρεη ηη ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Ζ
παξάδνζε ζηελ ακπεινπξγία, πθίζηαηαη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 3.500 ρξφληα. Σν κνλαδηθφ ηεο
θιίκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο έρνπλ θάλεη ηηο πνηθηιίεο πνπ νηλνπνηνχληαη
λα δίλνπλ θξαζηά κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Πεξηγξαθέο πεξηεγεηψλ ηνπ 19νπ αηψλα
αλαθέξνπλ ηνπο μερσξηζηνχο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο νη νπνίνη νθείινληαη ζηελ
επίδξαζε ηνπ νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα ζηαθχιηα θαη θαη’ αθνινπζίαλ ζηνπο νίλνπο ηεο
αληνξίλεο. Σφηε ην θξαζί ηεο αληνξίλεο ήηαλ πεξηδήηεην ζην εμσηεξηθφ θαη γηα πνιιά
ρξφληα πνπιηφηαλ ιφγσ ηνπ πςεινχ αιθννιηθνχ ηνπ ηίηινπ, γηα ηελ ελίζρπζε ρακειφβαζκσλ
θξαζηψλ άιισλ πεξηνρψλ.
Ο ακπειψλαο απηφο πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη έλαο ακπειψλαο πνπ
ζήκεξα δίλεη θξαζηά κνλαδηθά, θξαζηά πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία παιαηψλνληαο,
εθθξάδνπλ απηή ηελ ηδηαίηεξε γε ηεο αληνξίλεο, απηφ ην κνλαδηθφ terroir, ηνπ ζαληνξηληνχ
ακπειψλα.

ηηο κέξεο καο ηα ζηαθχιηα ηεο πεξηνρήο αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, απφ
φινπο ηνπο νηλνπαξαγσγνχο, κε ζεβαζκφ ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
δίλνληαο θξαζηά πνηνηηθά, αλαγλσξηζκέλα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη
ζήκεξα.
Οη ιηαζηνί νίλνη νλνκάδνληαλ ζηελ αξραηφηεηα ζπλερηζηέο ησλ πάζζσλ, γηα ηνπο νπνίνπο
θεκίδνληαλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Ζ αληνξίλε ζπλδχαδε πάληα κεγάιε παξαγσγή κε πνηφηεηα θαη εμσζηξέθεηα, κε
απνθνξχθσκα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Vinsanto θαηά ηε Βελεηνθξαηία, ηελ
Σνπξθνθξαηία, αιιά θαη ην 19ν αηψλα, φπνπ ζεκείσλε ηηο κεγαιχηεξεο εμαγσγέο απφ ηα
θξαζηά φιεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο καδί. ηελ ηνπξθνθξαηία ε έιιεηςε κεγάισλ
θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζην λεζί ζπλέβαιε ζην λα κε κεηαθεξζνχλ κνπζνπικαληθνί
πιεζπζκνί. Οη αληνξηλνί νξγάλσζαλ δεκνθξαηηθά ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη, εθκεηαιιεπφκελνη

ηελ εξεκία πνπ θπξηάξρεζε ζην Αηγαίν κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, αλέπηπμαλ, φπσο θαη
ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα, ην εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Ζ Αιεμάλδξεηα, ην Σαγαλξφθ θαη ε
Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ηα ζπνπδαηφηεξα θέληξα φπνπ εμάγνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο
ζαληνξηληψλ θξαζηψλ. Ηζηνξηθά είλαη γλσζηφ φηη γηλφηαλ εμαγσγή βηλζάλην ζηε Ρσζία
ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1786. Μάιηζηα, ε νηθνλνκία ηεο αληνξίλεο νδεγήζεθε ζε παξαθκή,
φηαλ, ιφγσ ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο, ζηακάηεζε ε εμαγσγή Vinsanto πξνο ηελ ρψξα
απηή.

Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Οη ςειέο ζεξκνθξαζίεο πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ δξνπλ επλντθά γηα ην ιηάζηκν
ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε ειηνθάλεηα ζπληεινχλ ζηελ
παξαγσγή νίλσλ ιηαζηψλ νίλσλ θαη 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. Αηγαίν Πέιαγνο
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη νίλνη ιηθέξ θαη νη ιηαζηνί νίλνη πνπ παξάγνληαη ζην ακπεινπξγηθφ Γηακέξηζκα ηνπ
Αηγαίνπ Πειάγνπο είλαη κνλαδηθνί θαη ε κνλαδηθφηεηά ηνπο νθείιεηαη ζηνλ εμαηξεηηθφ
ζπλδπαζκφ εδάθνπο θαη θπξίσο ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο. ήκεξα
ε παξαγσγή ηνπο αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο
νίλσλ ηεο πεξηνρήο.
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)
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 539/4.8.1971 « Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» ( ΦΔΚ 150/A/26.7.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 358417/29.7.1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 689/B/24.8.1971).
-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. 379000/3.9.1999 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Ρφδνο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1788/Β/27.9.1999 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 336948/12.2.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Ρφδνο» (ΦΔΚ 206/Β/24.2.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201652/20 - 12 -2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Ρφδνο»

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 93/7-10-2011 «Αλαγλψξηζε Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο Οίλσλ
ΠΑΡΟ» (ΦΔΚ 224/Β/26-10-2011)

- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 201614/12-12-2011 «Αλαγλψξηζε Οίλσλ κε ΠΟΠ
Πάξνο» (ΦΔΚ 2817/13-12-2011)
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 539/4.8.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 159/A/14.8.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 213850/1572/11.2.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 169/B/24.2.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235308/7.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α.
213850/1572/11.2.1972 Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο»
(ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002 ).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 680/20.10.1970
«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ άκνο» (ΦΔΚ 229/A/29.10.197 0).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 212/3.3.1982 « Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο άκνο ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 32/A/17.3.1982).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 407346/13.11.1995 «Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο
αλσηέξαο
πνηφηεηαο
άκνο
ειεγρφκελεο
»
(ΦΔΚ
954/B/20.11.1995 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 2/22.12.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 212/1982
Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο άκνο
ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 3/A/12.1.1996).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 243/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο Λήκλνο θαη κε νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο Λήκλνπ
ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 39/A/29.3.1982).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 320 /7.8.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 150) θαη ηνπ Π.Γ. 243/18.3.1982
Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε

νλνκαζία πξνειεχζεσο Λήκλνο θαη κε νλνκαζία

πξνειεχζεσο Μνζράηνο Λήκλνπ ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 175/A/22.8.1995).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 206989/22-12-2011 κε ζέκα «Αλαγλψξηζε Οίλσλ κε
ΠΟΠ Λήκλνο»
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971
«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 221/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο Ρφδνπ ειεγρφκελεο » (ΦΔΚ 36/A/29.3.1982).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378503/3-9-1990
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Ακπέινπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 608/Β/21.9.1990).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310947/24.12.2010 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λέζβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280931/16.7.2010
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υίνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313005/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ηθαξίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300447/5.6.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κπθιάδσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340768/4.9.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θαςαλψλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 817/Β/11.9.1997 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278468/28.2.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κσ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 362/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378508/3.9.1990 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γσδεθαλήζνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 609/Β/21.9.1990).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278466/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378508/3.9.1990 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γσδεθαλήζνπ» (ΦΔΚ
363/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201643 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Γσδεθάλεζνο» ( ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011)
- 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)
- Νφκνο ππ’άξηζ.427/30-8-1976 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη
θαηαξγήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/1969 πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο
ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο»» «(ΦΔΚ 230/Α31-8-1976)
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.) Αηγαίν Πέιαγνο 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 vignes, ΑΠΟ
ΝΖΗΩΣΗΚΟ(ΟΤ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de vignoble(s) insulaire(s), ΑΠΟ
ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin de vignoble(s) en terrasses, ΛΗΑΣΟ/
Liastos/ Vin de paille.
Γ) Πεπιοπιζμοί ζηην αναγπαθή ποικιλίαρ
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ ππ’άξηζ.427/30-8-1976 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο,
ζπκπιεξψζεσο θαη θαηαξγήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/1969 πεξί
βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο»» «(ΦΔΚ 230/Α31-81976) δελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηεο πνηθηιίαο «Μνλεκβαζία» ζηνπο νίλνπο κε ΠΓΔ
Αηγαίν Πέιαγνο.

ΔΛΔΓΥΟΙ
- 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)
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 539/4.8.1971 « Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» ( ΦΔΚ 150/A/26.7.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 358417/29.7.1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 689/B/24.8.1971).
-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. 379000/3.9.1999 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Ρφδνο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1788/Β/27.9.1999 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 336948/12.2.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Ρφδνο» (ΦΔΚ 206/Β/24.2.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201652/20 - 12 -2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Ρφδνο»

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 93/7-10-2011 «Αλαγλψξηζε Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο Οίλσλ
ΠΑΡΟ» (ΦΔΚ 224/Β/26-10-2011)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 201614/12-12-2011 «Αλαγλψξηζε Οίλσλ κε ΠΟΠ
Πάξνο» (ΦΔΚ 2817/13-12-2011)
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 539/4.8.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 159/A/14.8.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 213850/1572/11.2.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 169/B/24.2.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235308/7.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α.
213850/1572/11.2.1972 Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο»
(ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002 ).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 680/20.10.1970
«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ άκνο» (ΦΔΚ 229/A/29.10.1970).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 212/3.3.1982 « Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο άκνο ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 32/A/17.3.1982).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 407346/13.11.1995 «Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο
αλσηέξαο
πνηφηεηαο
άκνο
ειεγρφκελεο
»
(ΦΔΚ
954/B/20.11.1995 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 2/22.12.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 212/1982
Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο άκνο
ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 3/A/12.1.1996).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 243/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο Λήκλνο θαη κε νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο Λήκλνπ
ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 39/A/29.3.1982).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 320 /7.8.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 150) θαη ηνπ Π.Γ. 243/18.3.1982

Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε

νλνκαζία πξνειεχζεσο Λήκλνο θαη κε νλνκαζία

πξνειεχζεσο Μνζράηνο Λήκλνπ ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 175/A/22.8.1995).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 206989/22-12-2011 κε ζέκα «Αλαγλψξηζε Οίλσλ κε
ΠΟΠ Λήκλνο»
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971
«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 221/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο Ρφδνπ ειεγρφκελεο » (ΦΔΚ 36/A/29.3.1982).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378503/3-9-1990
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Ακπέινπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 608/Β/21.9.1990).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310947/24.12.2010 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λέζβνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280931/16.7.2010
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υίνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313005/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ηθαξίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300447/5.6.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κπθιάδσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340768/4.9.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θαςαλψλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 817/Β/11.9.1997 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278468/28.2.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κσ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 362/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378508/3.9.1990 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γσδεθαλήζνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 609/Β/21.9.1990).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278466/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378508/3.9.1990 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γσδεθαλήζνπ» (ΦΔΚ
363/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201643 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Γσδεθάλεζνο» ( ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011)
- 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)
- Νφκνο ππ’άξηζ.427/30-8-1976 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη
θαηαξγήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/1969 πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο
ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο»» «(ΦΔΚ 230/Α31-8-1976)
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 ΑΠ, 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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