ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καλ(ΔΚ) 1234/2007 Άξζξν 118γ, παξ.2)
Όλνκα πξνο θαηαρώξεζε: Μαληδαβηλάηα
Ιζνδύλακνο όξνο: Mantzavinata

- Ολνκαζία πξνέιεπζεο (*)
- Γεσγξαθηθή έλδεημε
[(*) δηαγξάθεηαη φηη δελ ηζρχεη]

Πεξηγξαθή ηωλ νίλωλ
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίλνο ιεπθόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
2. Οίλνο ιεπθόο εκίμεξνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % 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 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
3. Οίλνο ιεπθόο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά μεξώλ, εκίμεξωλ θαη εκίγιπθωλ νίλωλ:
Υξψκα πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ αλνηρηφ πξάζηλν έσο θηηξηλνπξάζηλν.
Δπηθξαηνχλ ηα ηππηθά αξψκαηα ησλ βαζηθψλ πνηθηιηψλ ζπκκεηνρήο γνπζηνιίδη
(ιεπθφζαξθα θξνχηα) ηζανχζη (πεπφλη θαη λφηεο κειηνχ) κνζραηέια (ηξηαληάθπιιν,
βεξίθνθν, θαη λφηεο θίηξνπ). Γεχζε κε έληνλε νμχηεηα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίλνο Δξπζξόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% 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
2. Οίλνο Δξπζξόο εκίμεξνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % 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***
3. Οίλνο Δξπζξόο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % 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
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά μεξώλ, εκίμεξωλ θαη εκίγιπθωλ νίλωλ: Βαζχ
εξπζξφ ρξψκα . Κπξηαξρνχλ ηα αξψκαηα ππξελφθαξπσλ θξνχησλ (θεξάζη
δακάζθελν) ζπλδπαζκέλα κε επγελή κπαραξηθά. Γεχζε κε έληνλεο ηαλλίλεο κε
θξνπηψδε γεχζε θαη καθξά επίγεπζε.
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίλνο Δξπζξωπόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
2. Οίλνο Δξπζξωπόο εκίμεξνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % 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***
3. Οίλνο Δξπζξωπόο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % 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
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά μεξώλ, εκίμεξωλ θαη εκίγιπθωλ νίλωλ: Υξψκα
θσηεηλφ ηξηαληαθπιιί . Αξψκαηα απφ θφθθηλα θξνχηα ηνπ δάζνπο κε λφηεο κήινπ θαη
αριαδηνχ. Γεχζε κε έληνλε νμχηεηα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε.
*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

Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1, νη
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεωγξαθηθή έλδεημε.
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.) Μαληδαβηλάηα 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.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οηλνπνίεζε ιεπθώλ νίλωλ:
Λεπθόο νίλνο Π.Γ.Δ. Μαληδαβηλάηα
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οη νίλνη κε ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα παξάγνληαη απφ ζπλνηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ή
αλάκεημε νίλσλ ησλ πνηθηιηψλ Σζανχζη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25%, Γνπζηνιίδη
ηνπιάρηζηνλ 40%, Μνζραηέιια ηνπιάρηζηνλ 10% θαη ην ππφινηπν ζα θαιχπηεηαη απφ
ηηο ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο ιεπθέο πνηθηιίεο ζην Ννκφ.
Οηλνπνίεζε εξπζξώλ νίλωλ:
Ο εξπζξόο νίλνο Π.Γ.Δ. Μαληδαβηλάηα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οη νίλνη κε ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα παξάγνληαη απφ ζπλνηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ή
αλάκεημε νίλσλ ησλ πνηθηιηψλ Θεηαθφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%, Αξαθιηλφ
ηνπιάρηζηνλ 15% θαη ην ππφινηπν ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο ζπληζηψκελεο θαη
επηηξεπφκελεο εξπζξέο πνηθηιίεο ζην Ννκφ.
Οηλνπνίεζε εξπζξωπώλ νίλωλ:
Ο εξπζξωπόο νίλνο Π.Γ.Δ. Μαληδαβηλάηα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οη νίλνη κε ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα παξάγνληαη απφ ζπλνηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ησλ
πνηθηιηψλ Θεηαθφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%, Γνπζηνιίδη ηνπιάρηζηνλ 25%,
Σζανχζη ηνπιάρηζηνλ 10% θαη ην ππφινηπν ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο ζπληζηψκελεο θαη
επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο ζην Ννκφ.
Δηδηθέο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο

Οη νίλνη κε ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα κε αξδεπφκελσλ
ακπειψλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εδάθε θαηάιιεια γηα ακπεινθαιιηέξγεηα ζηνπο
νπνίνπο εθαξκφδνληαη νη ζπλήζεηο ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαληδαβηλάηα θαζνξίζηεθε κε
ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 344787/2.9.1996 (ΦΔΚ 850/Β/13.9.1996) θαη
πεξηιακβάλεη ακπειψλεο ηεο Γηνηθεηηθήο πεξηνρήο θαηαγσγήο Κεθαιινληάο.
Μέγηζηε απόδνζε (απνδόζεηο) αλά εθηάξην :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο ιεπθέο θαη
εξπζξέο πνηθηιίεο ζε ελλέα ρηιηάδεο (9,000 ) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγηζηε απόδνζε ζε εθαηόιηηξα ηειηθνύ πξνϊόληνο αλά εθηάξην
Ζ κέγηζηε απφδνζε ζε εθαηφιηηξα ηειηθνχ πξντφληνο αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε
72 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 68
HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Οη ιεπθνί νίλνη κε ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα παξάγνληαη απφ ζπλνηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ή
αλάκεημε νίλσλ ησλ πνηθηιηψλ Σζανχζη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25%, Γνπζηνιίδη
ηνπιάρηζηνλ 40%, Μνζραηέιια ηνπιάρηζηνλ 10% θαη ην ππφινηπν ζα θαιχπηεηαη απφ
ηηο ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο ιεπθέο πνηθηιίεο ζην Ννκφ.
Οη εξπζξνί νίλνη Π.Γ.Δ. Μαληδαβηλάηα παξάγνληαη απφ ζπλνηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ή
αλάκεημε νίλσλ ησλ πνηθηιηψλ Θεηαθφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%, Αξαθιηλφ
ηνπιάρηζηνλ 15% θαη ην ππφινηπν ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο ζπληζηψκελεο θαη
επηηξεπφκελεο εξπζξέο πνηθηιίεο ζην Ννκφ.
Οη εξπζξσπνί νίλνη κε ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα παξάγνληαη απφ ζπλνηλνπνίεζε
ζηαθπιηψλ ησλ πνηθηιηψλ Θεηαθφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%, Γνπζηνιίδη
ηνπιάρηζηνλ 25%, Σζανχζη ηνπιάρηζηνλ 10% θαη ην ππφινηπν ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο
ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο ζην Ννκφ.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.
Ζ πεξηνρή ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Παιιηθήο απνηειεί ην θέληξν ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Οη αλαθνξέο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ θαη
ησλ πνηθηιηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ΠΓΔ είλαη πνιχ παιηέο θαη
αλαθέξνληαη ήδε απφ ηελ επνρή ηεο ελεηνθξαηίαο(ηδηαίηεξα γηα ηηο πνηθηιίεο
γνπζηνιίδη θαη κνζραηέια). Όζνλ αθνξά ην αξαθιηλφ, είλαη παιηά γεγελήο πνηθηιία
πνπ απφ ην φλνκα κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη έρεη σο αλαθνξά ηεο ην λνηηνδπηηθφ
πεδηλφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ πνπ παιαηφηεξα νλνκαδφηαλ Αξάθιη, πηζαλφηαηα εθ
παξαθζνξάο ηνπ νλφκαηνο Ζξάθιεην Πεδίν. ρεηηθά κε ηελ κνζραηέια, απνηειεί κηα
απφ ηηο ηδηαίηεξεο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο, αθνχ ζε απηήλ βξίζθεηαη θαη ην ζχλνιν
ζρεδφλ ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ ακπειψλσλ ηεο πνηθηιίαο.
Ζ δπλαηφηεηα ζπλνηλνπνηήζεο ή αλάκεημεο νίλσλ δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ απνηειεί
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ νηληθψλ πξαθηηθψλ, ζε κηα πεξηνρή φπνπ
αθφκε ππάξρεη ε ιεγφκελε νηλνπξγηθή παξάδνζε, πνπ θαη απηή ήξζε ζηελ πεξηνρή

κε ηνπο δηάθνξνπο θαηαθηεηέο, ηδηαίηεξα κε ηνπο Φξάγθνπο θαη ηνπο Δλεηνχο. Αθφκε
θαη ζήκεξα ηα θξαζηά ηεο πεξηνρήο, αθφκε θαη εθείλα ηεο ρσξηθήο νηλνπνίεζεο πνπ
δηαθηλνχληαη ζην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αλακείμεηο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πνηθηιηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο κνζραηέιαο θαη ηεο καπξνδάθλεο.
Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Ζ επξχηεξε πεξηνρή πνπ έρεη σο επίθεληξν ηνλ νηθηζκφ ησλ Μαληδαβηλάησλ, δηαζέηεη
ζεκαληηθνχο ακπειψλεο θαη φπσο καξηπξά ην φλνκα ηνπ νηθηζκνχ (manggia e vino)
παξαπέκπεη άκεζα ζηνλ ζπλδπαζκφ θαγεηνχ θαη θξαζηνχ, φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ
ηνπηθνχο ηζηνξηνδίθεο ή ζαηπξηθνχο ζπγγξαθείο ηνπ 19 νπ αηψλα. Ζ πεξηνρή είλαη
πεδηλή, κε βαζηά εδάθε ακκναξγηιψδε ή/θαη ακκνπειψδε θαη νη θαιιηεξγνχκελεο
πνηθηιίεο είλαη ζρεηηθά παξαγσγηθέο. Λφγσ ηεο λφηηαο θαη δπηηθήο έθζεζεο ηεο
πεξηνρήο, νη βξνρνπηψζεηο είλαη πςειέο θαη ππεξβαίλνπλ ηα 810 mm ζε εηήζηα
βάζε, ελψ ε ειηνθάλεηα είλαη έληνλε θαηά ηνπο κήλεο ηεο βιάζηεζεο θαη
θαξπνθνξίαο κέρξη ηνλ ηξχγν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ πεδνθιηκαηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο ηδηαίηεξεο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο δίλνπλ θξαζηά κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά.
Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνϊόληνο
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. Μαληδαβηλάηα.
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Μαληδαβηλάηα 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
Απαηηήζεηο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Ννκνζεζίαο
1. 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. 344787/2.9.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαληδαβηλάησλ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 850/Β/13.9.1996).
- 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
Παξέθθιηζε από ηελ παξαγωγή ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή
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.»
Πξόζζεηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηζήκαλζε ηωλ νίλωλ
Ννκηθό 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) Αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο
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) Παξαδνζηαθέο Δλδείμεηο
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.) Σξηθπιία 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, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟ(OΤ)
ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de vignoble(s) Insulaire(s).
Γ) Πεξηνξηζκόο ζηελ αλαγξαθή πνηθηιηώλ
χκθσλα κε ην Νφκν 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 ζηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ
Μαληδαβηλάηα ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηεο πνηθηιίαο «Ρνκπφια» γηα ηνπο ιεπθνχο
θαη εξπζξσπνχο νίλνπο θαη ηνπ νλφκαηνο ηεο πνηθηιίαο «Μαπξνδάθλε» γηα ηνπο
εξπζξσπνχο θαη εξπζξνχο 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. 344787/2.9.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαληδαβηλάησλ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 850/Β/13.9.1996).
- 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 ΜΑ, 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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