ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Λακωνία
Ιζοδύναμορ Όπορ: Laconia
Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ 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 έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Λακπεξφ θξπζηάιιηλν ιεπθνθίηξηλν ρξψκα κε
πξάζηλεο αληαχγεηεο. ε πξψην πιάλν θξνπηψδε αξψκαηα άγνπξνπ θπδσληνχ,
αριαδηνχ θαη θίηξνπ, πιαηζησκέλα απφ λφηεο ιεκνλαλζψλ, αθαθίαο, επθαιχπηνπ θαη
θηέξεο. ηφκα κε ιεκνλάηε νμχηεηα, θξνπηψδε θαη θίλα αξψκαηα κε δηάξθεηα.
Μαθξά αξσκαηηθή επίγεπζε.
2. Οίνορ λεςκόρ 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 έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ θξπζηάιιηλν ιεπθνθίηξηλν ρξψκα
κε
πξάζηλεο αληαχγεηεο. ε πξψην πιάλν θξνπηψδε αξψκαηα ψξηκνπ θπδσληνχ, αριαδηνχ
θαη θίηξνπ, πιαηζησκέλα απφ λφηεο ιεκνλαλζψλ, αθαθίαο, επθαιχπηνπ θαη θηέξεο θαη
ηξηαληάθπιινπ. ηφκα γεκάην κε πινχζην ζψκα, ηζνξνπεκέλε νμχηεηα, κε θξνπηψδε
πινχζηα αξψκαηα θαη δηαθξηηηθή γιπθχηεηα. Μαθξά θξνπηψδε επίγεπζε.
3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.5 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08

- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ θξπζηάιιηλν ιεπθνθίηξηλν ρξψκα
κε
πξάζηλεο αληαχγεηεο. ε πξψην πιάλν θξνπηψδε αξψκαηα ψξηκνπ θπδσληνχ, αριαδηνχ
θαη θίηξνπ, πιαηζησκέλα απφ λφηεο ιεκνλαλζψλ, αθαθίαο, επθαιχπηνπ θαη θηέξεο θαη
ηξηαληάθπιινπ. ηφκα γεκάην, κε ηζνξνπεκέλε νμχηεηα, πινχζηα θξνπηψδε αξψκαηα θαη
δηαθξηηηθή γιπθχηεηα. Μαθξά, γιπθηά θαη αξσκαηηθή επίγεπζε.
4. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.5 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3,5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ρξπζνθίηξηλν ρξψκα. ε πξψην πιάλν
θξνπηψδε αξψκαηα ψξηκνπ θπδσληνχ, αριαδηνχ θαη θίηξνπ, πιαηζησκέλα απφ λφηεο
ιεκνλαλζψλ, αθαθίαο, επθαιχπηνπ θαη θηέξεο. ηφκα πινχζην, κε ηζνξνπεκέλε νμχηεηα,
αξψκαηα ψξηκσλ θαινθαηξηλψλ θξνχησλ θαη επράξηζηε γιπθχηεηα. Μαθξά αξσκαηηθή
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 : 11.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) ]: Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα θαη πνιχ ελδηαθέξνλ
κπνπθέην πνπ παξαπέκπεη ζε αξψκαηα θεξαζηνχ, ζνθνιάηαο κε λχμεηο θαπλνχ θαη
ςεκέλνπ θάζηαλνπ. Γεκάην ζηφκα κε βεινχδηλε γεχζε θαη έληνλε επίγεπζε. Μεγάιε
δπλαηφηεηα παιαίσζεο.

2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol .
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5-Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L***

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα θαη πνιχ ελδηαθέξνλ
κπνπθέην πνπ παξαπέκπεη ζε αξψκαηα θεξαζηνχ, ζνθνιάηαο κε λχμεηο θαπλνχ θαη
ςεκέλνπ θάζηαλνπ. Γεκάην ζηφκα κε βεινχδηλε γεχζε, ειαθξηά γιπθχηεηα θαη έληνλε
επίγεπζε. Μεγάιε δπλαηφηεηα παιαίσζεο.

3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα θαη πνιχ ελδηαθέξνλ
κπνπθέην πνπ παξαπέκπεη ζε αξψκαηα θεξαζηνχ, ζνθνιάηαο κε λχμεηο θαπλνχ θαη
ςεκέλνπ θάζηαλνπ. Γεκάην ζηφκα κε βεινχδηλε γεχζε, επράξηζηε γιπθχηεηα θαη
πινχζηα επίγεπζε.
4. Οίνορ Δπςθπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Φπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3,5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα θαη πνιχ ελδηαθέξνλ
κπνπθέην πνπ παξαπέκπεη ζε αξψκαηα θεξαζηνχ, ζνθνιάηαο κε λχμεηο θαπλνχ θαη
ςεκέλνπ θάζηαλνπ. Γεκάην ζηφκα κε βεινχδηλε γεχζε, θαη πινχζηα, γιπθηά
επίγεπζε. Μεγάιεο δπλαηφηεηεο παιαίσζεο.
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ) : Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί. Έληνλν
αξσκαηηθφ κπνπθέην, κε ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα ηξηαληάθπιινπ θαη θεξαζηνχ .
Πινχζηα γεχζε κε πνιππινθφηεηα, θαη κεηαμέληεο ηαλίλεο.

2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί. Έληνλν
αξσκαηηθφ κπνπθέην, κε ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα ηξηαληάθπιινπ θαη θεξαζηνχ .
Πινχζηα γεχζε, κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, δηαθξηηηθή γιπθχηεηα θαη έληνλε επίγεπζε.
3. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (gr/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί. Έληνλν
αξσκαηηθφ κπνπθέην, κε ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα ηξηαληάθπιινπ θαη θεξαζηνχ .
Πινχζηα γεχζε, κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, επράξηζηε γιπθχηεηα θαη έληνλε
επίγεπζε.

*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
*** 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.) Λαθσλία θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ

Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο Ακπειψλαο, Πχξγνο.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Λακωνία
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο επςθπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Λακωνία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Λακωνία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) 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. Λαθσλία θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387430/11.9.2000 (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000 ) ε νπνία
ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 278463/28.2.2008 (ΦΔΚ
362/B/5.3.2008) θαη ηελ αξηζ. 320085/28.7.2008 (ΦΔΚ 1605/Β/11.8.2008 ).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Λαθσλία πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο
ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο θαη
γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα ή 96 ΖL γηα
ηηο εξπζξέο θαη 90 Hl γηα ηηο ιεπθέο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο θαη γιπθφο) νίλνο Π.Γ.Δ. Λαθσλία παξάγεηαη
απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αζήξη, Αζχξηηθν, Ατδάλη Άζπξν, Κπδσλίηζα,
Μαιαγνπδηά, Μνλεκβαζηά, Πεηξνπιηαλφο θαη Ρνδίηεο.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο θαη γιπθφο) νίλνο Π.Γ.Δ. Λαθσλία παξάγεηαη
απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Μαπξνχδη, Αγησξγίηηθν, Θξάςα, Μαλδειαξηά, Cabernet
Sauvignon θαη Merlot.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ Λαθσλία παξάγεηαη απφ
λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Μαπξνχδη, Αγησξγίηηθν, Θξάςα, Μαλδειαξηά, Ρνδίηεο,
Μαιαγνπδηά, Cabernet Sauvignon θαη Merlot.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Οη κνλαδηθέο καξηπξίεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Λαθσλία θαηά ηνπο
κπθελατθνχο ρξφλνπο πξνέξρνληαη απφ νηθία ζην Μελειάην ηεο πάξηεο. ε
ζθξάγηζκα απφ πειφ, πνπ έθξαδε ην ζηφκην πίζνπ, ν νπνίνο βξέζεθε καδί κε
Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗ θεξακεηθή, δηαζψζεθε απνηχπσκα ακπειφθπιινπ. Ωζηφζν, δελ
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην αλ πξφθεηηαη γηα άγξηα ή θαιιηεξγεκέλε πνηθηιία
(Διέλε αιαβνχξα, Ο νίλνο ζηε Μπθελατθή Πεινπφλλεζν, Επιζηημονικό Σσμπόζιο
Οίνον Ιστορώ ΙΧ, Πολσζηάθσλος Πελοπόννηζος, επηκ. Γ. Α. Πίθνπιαο, Αζήλα 2009,
67-92, θπξίσο 71). ε ζξαχζκα κεγάινπ Τζηεξνειιαδηθνχ ΗΗΗ Β εηδσιίνπ, πηζαλψο
ζεφηεηαο, απφ ην Ακπθιαίν ηεο πάξηεο ζψδεηαη ην ρέξη κνξθήο πνπ θξαηά ζηέιερνο
θχιηθαο, ζθεχνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ νίλν ζε ζπάληεο εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο
αγγείσλ (αιαβνχξα, Οίλνο, φ.π., 74).
ηελ ηζηνξηθή αξραηφηεηα, νη κλείεο ηεο αξραίαο γξακκαηείαο επηβεβαηψλνπλ φηη ε
Λαθσλία ήηαλ αμπελόεζζα θαη πολύοινος. ηελ επηθξάηεηα ηεο αξραίαο πάξηεο
παξαγφηαλ ν πεξηβφεηνο ιαθεδαηκφληνο νίλνο (Γ. Α. Πίθνπιαο, Λαθεδαηκφληνο νίλνο
γηα ηε Λάθαηλα Πφηληα. Γηεξεχλεζε ηνπ κεγέζνπο ηήο ιαθσληθήο νίλνπαξαγσγήο,
Οίνον Ιζηορώ VII, Πόηνια οίνοσ, Διεθνές Επιζηημονικό ζσμπόζιο πρός ηιμήν ηης
Σηασρούλας Κοσράκοσ-Δραγώνα, επηκ. Γ. Α. Πίθνπιαο, Αζήλα 2009, 133-145). Ζ
ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ ζηε ιαθσληθή θαη θπξίσο ζηνλ Πάξλσλα επηβεβαηψλεη ηελ
χπαξμε ακπεινθαιιηέξγεηαο ήδε απφ ηνπο αξρατθνχο ρξφλνπο, ελψ ν πνηεηήο
Αιθκάλαο αλαθέξεηαη ζε πνηθηιίεο ιαθεδαηκφληνπ νίλνπ αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο πξνέιεπζήο ηνπ· ο ηων Πένηε Λόθων, ν Οινούνηιος-Οινοσνηιάδας, ν Δένθις,
ν Όνογλις, ν Σηαθμίηας θαη ν Καρύζηιος. χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν (Βίνο
Λπθνχξγνπ) θαη ηνλ Γηθαίαξρν (Σξηπνιηηηθφο), φζνη αλήθαλ ζηελ ηάμε ηων
Σπαρηιαηών ή ομοίων, δειαδή είραλ πιήξε πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά δηθαηψκαηα,
ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα θαζηεξσκέλα κεληαία ζπζζίηηα νίλν, ηνπ
νπνίνπ ε πνζφηεηα ππνινγίδεηαη ζηα 37 ιίηξα. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ Σπαρηιαηών (8.000 κε 10.000 άηνκα) ζην
κεηαίρκην ηνπ 6νπ κε 5νπ π.Υ. αηψλα, πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή κεληαία ζπλεηζθνξά
ζε νίλν θαηά κέζν φξν ήηαλ 330.000 ιίηξα, πνζφηεηα κε επθαηαθξφλεηε. ηελ
νηλνπαξαγσγή ησλ Σπαρηιαηών, εάλ πξνζηεζεί θαη απηή ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ
εηιψησλ, δηαπηζηψλεηαη εληππσζηαθφ κέγεζνο γηα ηνλ ιαθεδαηκφλην νίλν (Πίθνπιαο,
Λαθεδαηκφληνο νἶλνο, φ.π., 133-145).
Γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα, ηελ παξαγσγή θαη, θπξίσο, ηελ εκπνξία νίλνπ ζηελ
πζηεξνξσκατθή Λαθσλία πιεξνθνξνχκαζηε απφ ην αγνξαλνκηθφ δηάηαγκα ηνπ
Γηνθιεηηαλνχ πνπ θαζφξηδε ηελ αλψηαηε ηηκή ησλ εηδψλ ην 301 κ.Υ. ηηο Βνηάο
(ζεκεξηλή Νεάπνιε ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Μαιέα) έρνπλ βξεζεί πιάθεο
απνζπαζκάησλ ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο ηνπ Δδίθηνπ πνπ πεξηέρνπλ θείκελν απφ
ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ θαηαιφγνπ, ην νπνίν αθνξά ζηνλ νίλν. Μλεκνλεχνληαη
ηηαιηθνί νίλνη (ζπξξεληίλν θαη θαιεξίλν), ζηαθίδεο επεμεξγαζκέλεο θαη θαηεγνξίεο
νίλνπ (παιαηφο, ρπδαίνο θάξνηλνλ, ρξπζαηηηθφλ, εςεηφλ θαη έςεκα). ηε πάξηε,
κνλαδηθή καξηπξία γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή νίλνπ απνηειεί έλα
πηεζηήξην έθζιηςεο ζηαθπιψλ, ην νπνίν εληνπίζζεθε κεηά απφ αλαζθαθηθή
δηεξεχλεζε ζηα θηεξηαθά θαηάινηπα κηαο αγξνηθίαο ηνπ 6νπ αηψλα Νεθηάξηνο Η.
θάγθνο, Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Λαθσλία θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο,
Μονεμβάζιος Οίνος – Μονοβαζ(ι)ά – Malvasia, Οίνον ιζηορώ V, Ε.Ι.Ε.–Ι.Β.Ε. Διεθνή
Σσμπόζια 17, επηζη. επηκ. Ζιίαο Αλαγλσζηάθεο, Αζήλα 2008, 223–258).
Γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Λαθσλία θαηά ηνπο κέζνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο (ηνλ
10ν θαη 11ναηψλα) αληινχκε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Βίν θαη ηε Γηαζήθε ηνπ νζίνπ
Νίθσλνο (997-1005;). Απφ ακπέιηα ηεο πεξηνρήο ηεο πάξηεο παξαγφηαλ ην θξαζί
πνπ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο πξνζέθεξαλ ζηνλ φζην Νίθσλα θαη ζε φζνπο εξγάδνληαλ
γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λανχ ηνπ σηήξνο Υξηζηνχ.

Απφ ηνλ 13ν αηψλα θαη εμήο πιεζαίλνπλ νη καξηπξίεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε
ιαθσληθή γε. Ακπέιηα θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
γαηνθηεκφλσλ, κνλαζηεξηψλ θαη λαψλ κε ηδηαίηεξε ζπρλφηεηα ηνλ 14ν θαη 15ν αηψλα.
Οη ηζηνξηθέο πεγέο ηεο επνρήο πνπ εμεηάδνπκε θαιχπηνπλ ηηο πεξηνρέο ηεο
Μνλεκβαζίαο, ηνπ Μπζηξά θαη ηεο Μάλεο, θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ εκηνξεηλή θαη πεδηλή δψλε απηψλ ησλ πεξηνρψλ (Μαιέαο,
Διηθνβνπλφ, Φνχηηα, Σζαθσληά, Υειηδνβνχλη, Βξέζζελα, Θενιφγνο, Καινγσληά,
Μαγνχια, Μηηάηνβα, Βξχζε, Σξχπε, Παξφξη, Λεχθε, Αξθαζάο, Γαθλί, Έινο, Άγηνο
ηέθαλνο, Πεηξίλα, Γξχ, Σδίκνβα, Λαγθάδα, Καιχβηα, Αικπξφο). Σα ακπέιηα
θαηαγξά-θνληαη ζπλήζσο ζε βπδαληηλά κέηξα επηθάλεηαο, κνδίνπο ή passi (πφδηα). Ζ
ακπεινθαιιηέξγεηα ζπλππάξρεη ζρεδφλ πάληνηε κε θαιιηέξγεηεο ειηάο, δεκεηξηαθψλ,
νπσξνθφξσλ δέλδξσλ θαη πεξηβνιηψλ, πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ αγξνηηθή θαη ηελ
θνξνινγηθή κνλάδα ελφο ρσξίνπ ή δεπγνιαηείνπ. Ο νίλνο πνπ παξάγεηαη απφ ηα
ακπέιηα ζπιιέγεηαη κέζα ζε βνπηδία, μχιηλα βαξέιηα, πνπ ηνλ 14ν αηψλα
θαηαζθεπάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο θαη ηεο Λαθεδαίκνλνο. Σν ζεκεξηλφ
Ληκάλη ηνπ Γέξαθα, ν βπδαληηλφο Ηέξαμ, απαληάηαη απφ ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα σο
porto del(l)e Bot(t)e ή porto Bot(t)a (< ηηαι. Botte θαη bota «βνπηδί»), ηνπσλχκην πνπ
δειψλεη ην «ιηκάλη ησλ βαξειηψλ». Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή Λαθεδαίκνλνο βξίζθεηαη ν
νηθηζκφο Βνπηηάλνη πνπ απαληάηαη κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα, ελψ ην ηνπσλχκην
απνδίδεηαη ζην φλνκα Βνπηάο (γλσζηφ ην 1314 ζηε Λαθεδαίκνλα), δειαδή ηνλ
θαηαζθεπαζηή βνπηίσλ, ησλ μχιηλσλ βαξειηψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ νίλνπ.
χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο καξηπξίεο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε
βεβαηφηεηα απνηίκεζε ηεο δπλακηθήο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηε Λαθσλία θαηά
ηνπο κέζνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Πηζαλψο ήηαλ πεξηνξηζκέλε σο γεσξγηθή
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ ε νηλνπαξαγσγή ελδερνκέλσο παξνπζίαδε
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη αβαξνζιαβηθέο επηδξνκέο θαη νη ζιαβηθέο
εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο δηαηάξαμαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαιιηέξγεηεο, παξαγσγή,
δηαθίλεζε θαη εκπνξία πξντφλησλ ζε φιε ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν. Πξνβιήκαηα
πξνέθπςαλ επίζεο απφ ηε ζπκβίσζε ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ κε ηνπο δπζνπφηεο
ιάβνπο. χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο, απφ ηνλ 10ν αηψλα θαη εμήο ε νηλνπαξαγσγή
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο θαη γεληθφηεξα ζηε Λαθσλία αξρίδεη λα
απνθηά εκπνξηθή ζπνπδαηφηεηα θαη κάιινλ ζηνλ 12ν αηψλα ν Μνλεκβάζηνο νίλνο
πξέπεη λα είρε θαηαζηεί γλσζηφο θαη εκπνξεχζηκνο ψζηε ην 1214 λα κιρνάηαι πλέον
εις πληζμονήν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πάλησο, κφλνλ ζηνπο χζηεξνπο βπδαληηλνχο
ρξφλνπο πιεζαίλνπλ νη καξηπξίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηψλ θαη γηα ηελ
παξαγσγή νίλνπ. Σν θξαζί πνπ παξαγφηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο θαη
εμαγφηαλ απφ ην ιηκάλη ηεο πφιεο ήηαλ γλσζηφ σο Γσξηθφο νἶλνο, Μνλεκβάζηνο
νίλνο, vinum de Malvasia, vinum de Monovasia, vinum Malvasie, vinum Monemvasie
θαη malvasia. Σν θξαζί απηφ είρε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην
δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηα άιια θξαζηά, πιεξνχζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο
(πνηθηιία θιήκαηνο, ηξφπν παξαζθεπήο) θαη πηζαλφηαηα παξαγφηαλ ζε νιφθιεξε ηελ
εγγχο πεξηθέξεηα ηεο Μνλεκβαζίαο πνπ εθηεηλφηαλ ζηνλ νξεηλφ Πάξλσλα, απφ ην
Άζηξνο κέρξη ην Μαιέα.
Μεηά ηελ θαηάιπζε ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο απφ ηνπο Σνχξθνπο ζην Γεζπνηάην
ηνπ Μνξέσο (ην 1461), ε ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Λαθσλία ζπλέρηζε λα απνηειεί
βαζηθή γεσξγηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα παξά ηα πξφζθαηξα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θάησ απφ ηηο λέεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο. Ζ Μνλεκβαζία πεξηήιζε
ηειηθά ζηελ θπξηαξρία ησλ Βελεηψλ (1463–1540) θαη εμαθνινχζεζε λα είλαη
ζεκαληηθφ ιηκάλη κε εκπφξην νίλνπ, κνινλφηη ππήξραλ ζνβαξέο δπζθνιίεο γχξσ απφ
ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα εμαηηίαο ηνπ ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο ελδνρψξαο ηεο
πφιεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ θξεηηθή malvasia (θάγθνο, Ζ
ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Λαθσλία, φ.π., 223–258).
ηελ πεξίνδν ηεο β’ ηνπξθνθξαηίαο παξαηεξείηαη θαη
πάιη δηάδνζε ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο ζε πνιχ κηθξφηεξν βέβαηα βαζκφ ,κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ
ηνπξθηθψλ αξρψλ ,ρσξίο φκσο λα παξαηεξείηαη θακία εμαγσληθή δξαζηεξηφηεηα ,

αθνχ ην παξαγφκελν θξαζί επαξθνχζε κφιηο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ
ληφπησλ θαηνίθσλ.
Έθηνηε ε ακπεινθαιιηέξγεηα πεξηνξίζηεθε θαη πάιη θαη επαλήιζε ζε πνιχ
κηθξφηεξε βέβαηα έθηαζε κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.
εκαληηθφ βέβαηα κεξίδην κέρξη ηε δεθαηεηία ηνπ 1960 θαηείρε ε θαιιηέξγεηα ηεο
ζηαθίδαο ελψ ε θαιιηέξγεηα νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ήηαλ πην πεξηνξηζκέλε.
Ζ έιιεηςε νηλνπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή είρε ζαλ απνηέιεζκα ε
ακπεινθαιιηέξγεηα λα αζθείηαη θπξίσο σο ρφκππ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο
δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε.
Σελ ηειεπηαία φκσο εηθνζηπεληαεηία δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηέζζεξηο
νηλνπνηεηηθέο κνλάδεο κε πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνίεζαλ σο πξψηε χιε
ειιεληθέο αιιά θαη δηεζλείο πνηθηιίεο άιισλ πεξηνρψλ. ηε ζπλέρεηα φκσο ην
ελδηαθέξνλ ηνπο ζηξάθεθε ζηηο θπξίσο ληφπηεο πνηθηιίεο. Οη κνλάδεο απηέο
έρνπλ λα επηδείμνπλ ζπνπδαία απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ νίλνπ
κε δηεζλείο βξαβεχζεηο θαη δηαθξίζεηο .
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.
Σν θξαζί ήηαλ εθηφο απφ ζηνηρείν βαζηθήο δηαηξνθηθήο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο
ήηαλ επίζεο άξξεθηα ζπλπθαζκέλν κε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο . Απφ
αξραηνηάησλ ρξφλσλ ε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ ήηαλ έληνλα δηαδεδνκέλε ζηελ
πεξηνρή θαη εμ νπ θαη νη δηάθνξεο ηζηνξηθέο καξηπξίεο πνπ πξναλαθέξακε
ζην ηζηνξηθφ κέξνο. Γη απηφ θαη ε αλαθνξά ζην θξαζί ηφζν ζηα ηξαγνχδηα
φζν θαη ζηα πνηήκαηα είλαη έληνλε , φζν θαη ζηηο παξαδνζηαθέο θαη γξαπηέο
δηεγήζεηο θαη καξηπξίεο , κάξηπξαο ηνπ έληνλνπ δεζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ
έδεζαλ απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ έσο ζήκεξα κε ην θξαζί.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ, γηνξηψλ θξαζηνχ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ζ πεξηνρή αλαθνξάο καο ε Λαθσλία νξηνζεηείηαη απφ ηηο δχν νξνζεηξέο δπηηθά
ηνπ Σαυγέηνπ θαη αλαηνιηθά ηνπ Πάξλσλα πνπ θαηαιήγνπλ ζην αθξσηήξην
Σαίλαξν θαη Μαιέαο αληίζηνηρα κε ηελ ελδηάκεζε ρψξα λα ζρεκαηίδεηα απφ
ηελ πεδηάδα ηεο Λαθεδαίκνλνο –Δπξψηα-Έινπο θαη Αζσπνχ. θαη Βαηίθσλ. Νφηηα
βξέρεηαη απφ ην Λαθσληθφ θφιπν, είλαη αλνηρηή πξνο ηε Λαθσληθή ζάιαζζα
πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα είλαη εππξνζήγνξε ζηνπο λφηηνπο αλέκνπο νη
νπνίνη καο δίλνπλ ήπηνπο ρεηκψλεο . Οη βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη απφ ηελ
πιεπξά ηνπ Πάξλσλα καο δίλνπλ δξνζεξά θαινθαίξηα .Ο Σαυγεηνο ιεηηνπξγεί
σο θξάγκα σο πξνο ηνπο δπηηθνχο αλέκνπο πνπ πξνθαινχλ έληνλεο
βξνρνπηψζεηο ζηα δπηηθά κε απνηέιεζκα λα έρνπκε μεξή άλνημε πξνο ην
ηέινο ηεο θαη ηδηαίηεξα μεξφ θαινθαίξη. Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη αξθεηά
έληνλν κε πςφκεηξν πνπ θηλείηαη κεηαμχ ησλ 70 θαη 500 κέηξσλ .Ζ ζχζηαζε
ησλ θαιιηεξγεζίκσλ εδαθψλ είλαη ελαιιαγή αξγίινπ θαη αζβεζηνπ πνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ησλ ζηαθπιηψλ
θαη ηνλ ηξφπνο νηλνπνίεζεο ζπληζηνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο
αλαθνξάο θαη ην
απνηέιεζκα απηήο
ηεο ηδηαηηεξφηεηαο
ζπκππθλψλεηαη
απνηππψλεηαη ζηε κνλαδηθφηεηα ησλ θξαζηψλ ΠΓΔ Λαθσλία.
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. Λαθσλία.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Λαθσλία, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (έδαθνο,
θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ 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. 387430/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λαθσλίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278463/28.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
387430/11.9.2000 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Λαθσλίαο» (ΦΔΚ
362/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320085/28.7.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
278463/28.2.2008
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Λαθσλίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1605/Β/11.8.2008 ).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15.06.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ
νίλσλ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
512/Β/22.9.1987) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
«πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη
«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)
- 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)
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο
θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ .392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο
ρξήζεο ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1985/Β/8-11-99) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ ,
ζην άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ
λνκνχ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο
λνκνχο.»
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο
θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ
Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ

Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» ζηελ
επηζήκαλζε ησλ νίλσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο ησλ
ζηαθπιηψλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο αξηζκ. 280557/9-6-2005
ππνπξγηθήο απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη
δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο
Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο
πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ
818/Β/15-6-2005).
Γ) Παπαδοζιακέρ Δνδείξειρ
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 235309/7-2-2002 Τπνπξγηθή
Απφθαζε «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ
νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε.
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Λαθσλία είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΟΗ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles Montageux .
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» γηα ηνπο ιεπθνχο
νίλνπο.

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. 387430/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λαθσλίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278463/28.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
387430/11.9.2000 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Λαθσλίαο» (ΦΔΚ
362/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320085/28.7.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
278463/28.2.2008
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Λαθσλίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1605/Β/11.8.2008 ).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ

ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
νίλν ΠΓΔ δειψλνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, δεθαπέληε κέξεο (15) πξν ηνπ
ηξπγεηνχ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ ζηαθπιέο γηα ην
ζθνπφ απηφ. ηα δπγνιφγηα ή ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο νηλνπαξαγσγνχο
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΓΔ
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ακπεινπξγνχ, ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ, ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ακπεινηεκαρίνπ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ν
δείθηεο δηαζιάζεσο ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ. Σα ζηειέρε ησλ δπγνινγίσλ ή
ηηκνινγίσλ απηψλ θπιάζζνληαη επί πέληε έηε θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε δήηεζε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
3. Οη αλσηέξσ νίλνη πνπ δηαηίζεληαη ζπζθεπαζκέλνη/εκθηαισκέλνη ζηελ θαηαλάισζε,
θέξνπλ ππνρξεσηηθά
ηππσκέλν
επί ηεο εηηθέηαο,
κε
επζχλε
ηνπ
ζπζθεπαζηή/εκθηαισηή, σο ζηνηρείν ειέγρνπ, εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα ΛΑ, 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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