ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Μεηέωπα
Ιζοδύναμορ Όπορ: Meteora
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: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Λακπεξφ, κέηξην ιεκνλνπξάζηλν ρξψκα, κε
ρξπζέο αληαχγεηεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ θαη ππθλά δάθξπα ζην
πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε θξέζθα θξνπηψδε θαη αλζηθά αξψκαηα κε
βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη
ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ ζπλππάξρνπλ
ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη μεξψλ θαξπψλ. ην ζηφκα δξνζεξή νμχηεηα,
ηζνξξνπεκέλν αιθνφι, πινχζην ζηξνγγπιφ ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη
παξνπζία κεηαιιηθφηεηαο, απνηέιεζκα ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ εδάθνπο.

2. Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, κέηξην ιεκνλνπξάζηλν ρξψκα, κε
ρξπζέο αληαχγεηεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ θαη ππθλά δάθξπα ζην
πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε θξέζθα θξνπηψδε θαη αλζηθά αξψκαηα κε
βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη
ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ ζπλππάξρνπλ
ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη μεξψλ θαξπψλ. ην ζηφκα δξνζεξή νμχηεηα,
ηζνξξνπεκέλν αιθνφι, επράξηζηε γιπθχηεηα, πινχζην ζηξνγγπιφ ζηφκα, αξψκαηα
αλάινγα ηεο κχηεο θαη παξνπζία κεηαιιηθφηεηαο, απνηέιεζκα ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ
εδάθνπο.

3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, κέηξην ιεκνλνπξάζηλν ρξψκα, κε
ρξπζέο αληαχγεηεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ θαη ππθλά δάθξπα ζην
πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε θξέζθα θξνπηψδε θαη αλζηθά αξψκαηα κε
βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη
ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ ζπλππάξρνπλ
ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη μεξψλ θαξπψλ. ην ζηφκα γιπθηά γεχζε,
δξνζεξή νμχηεηα, ηζνξξνπεκέλν αιθνφι, επράξηζηε γιπθχηεηα, πινχζην ζηξνγγπιφ
ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη παξνπζία κεηαιιηθφηεηαο, απνηέιεζκα ηνπ
αζβεζηνιηζηθνχ εδάθνπο.
4. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, βαζχ ιεκνλί κε ρξπζέο αληαχγεηεο, θαη
ππθλά θνιιψδε δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε αξψκαηα
ψξηκσλ θξνχησλ θαη αλζέσλ θαη απνμεξακέλσλ βνηάλσλ, απνηέιεζκα ηνπ
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ππεξσξίκαλζεο ησλ ζηαθπιηψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ
παιαησκέλνπ νίλνπ ζπλππάξρνπλ ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη μεξψλ
θαξπψλ. Γιπθφο, κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, γελλαηφδσξν αιθνφι, πινχζην ιηπαξφ
ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη παξνπζία κεηαιιηθφηεηαο, απνηέιεζκα ηνπ
αζβεζηνιηζηθνχ εδάθνπο.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίνορ Δπςθπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4,0 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο
αληαχγεηεο θαη ππθλά ηψδε δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε

θξνπηψδε αξψκαηα θφθθηλσλ θαη καχξσλ θξνχησλ, γιπθά αξψκαηα βαλίιηαο,
ζνθνιάηαο, πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ, θαθέ θαη μεξψλ θαξπψλ, ιφγσ ηεο
καθξάο παιαίσζεο ζε δξχηλα βαξέιηα, θαη βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ.
2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5-Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4,0 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο
αληαχγεηεο θαη ππθλά ηψδε δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε
θξνπηψδε αξψκαηα θφθθηλσλ θαη καχξσλ θξνχησλ, γιπθά αξψκαηα βαλίιηαο,
ζνθνιάηαο, πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ, θαθέ θαη μεξψλ θαξπψλ, ιφγσ ηεο
καθξάο παιαίσζεο ζε δξχηλα βαξέιηα, θαη βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ην
ζηφκα επράξηζηε γιπθχηεηα, ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, πινχζην αιθνφι, πινχζηεο
ψξηκεο ηαλίλεο, γεκάην ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη καθξά επίγεπζε.
3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο
αληαχγεηεο θαη ππθλά ηψδε δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε
θξνπηψδε αξψκαηα θφθθηλσλ θαη καχξσλ θξνχησλ, γιπθά αξψκαηα βαλίιηαο,
ζνθνιάηαο, πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ, θαθέ θαη μεξψλ θαξπψλ, ιφγσ ηεο
καθξάο παιαίσζεο ζε δξχηλα βαξέιηα, θαη βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ην
ζηφκα γιπθηά γεχζε, ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, πινχζην αιθνφι, πινχζηεο ψξηκεο
ηαλίλεο, γεκάην ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη καθξά επίγεπζε.
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: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ) : Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, έληνλν ηξηαληαθπιιί ρξψκα, κε ζσκφλ
αληαχγεηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ θαη ππθλά δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε
θαη πνιχπινθε κχηε κε θξέζθα θξνπηψδε, αλζηθά θαη γιπθά αξψκαηα, απνηέιεζκα ηνπ
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ηελ
πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ ζπλππάξρνπλ ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη
μεξψλ θαξπψλ. ην ζηφκα δξνζεξή νμχηεηα, ηζνξξνπεκέλν αιθνφι, πινχζην ζηξνγγπιφ
ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη απαιή επίγεπζε.
2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, έληνλν ηξηαληαθπιιί ρξψκα, κε ζσκφλ
αληαχγεηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ θαη ππθλά δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε
θαη πνιχπινθε κχηε κε θξέζθα θξνπηψδε, αλζηθά θαη γιπθά αξψκαηα, απνηέιεζκα ηνπ
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ηελ
πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ ζπλππάξρνπλ ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη
μεξψλ θαξπψλ. ην ζηφκα επράξηζηε γιπθχηεηα, δξνζεξή νμχηεηα, ηζνξξνπεκέλν αιθνφι,
πινχζην ζηξνγγπιφ ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη απαιή επίγεπζε.
3. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, έληνλν ηξηαληαθπιιί ρξψκα, κε ζσκφλ
αληαχγεηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ θαη ππθλά δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε
θαη πνιχπινθε κχηε κε θξέζθα θξνπηψδε, αλζηθά θαη γιπθά αξψκαηα, απνηέιεζκα ηνπ
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο, ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. ηελ
πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ νίλνπ ζπλππάξρνπλ ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη
μεξψλ θαξπψλ. ην ζηφκα γιπθηά γεχζε, δξνζεξή νμχηεηα, ηζνξξνπεκέλν αιθνφι,
πινχζην ζηξνγγπιφ ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη απαιή επίγεπζε.
4. Οίνορ Δπςθπωπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, βαζχ ηξηαληαθπιιί κε θεξακηδί
αληαχγεηεο, θαη ππθλά, θνιιψδε δάθξπα ζην πνηήξη. Έληνλε θαη πνιχπινθε κχηε κε
αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ θαη ζνθνιάηαο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ
θιίκαηνο, θαη ηεο ππεξσξίκαλζεο ησλ ζηαθπιηψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ παιαησκέλνπ
νίλνπ ζπλππάξρνπλ ηα πηθάληηθα αξψκαηα κπαραξηθψλ θαη μεξψλ θαξπψλ. Γιπθφο,
κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, γελλαηφδσξν αιθνφι, πινχζην ιηπαξφ ζηφκα, αξψκαηα
αλάινγα ηεο κχηεο θαη απαιή επίγεπζε.
Γ. ΟΙΝΟ ΑΦΡΩΓΗ ΠΟΙΟΣΗΣΟ
4. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ ποιόηηηορ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): 17.0 – 32.0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, ρξπζνθίηξηλν κε κηθξέο θπζαιίδεο. Αξψκαηα
κεζαίαο έληαζεο παμηκαδηνχ, ςεηνχ κήινπ θαη πεπνληνχ. ηφκα γεκάην, ζηξνγγπιφ κε
αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ, καληνιάηνπ θαη καξέγθαο. Μαθξχ ηειείσκα κε αηζζεηή
ηελ παξνπζία αξσκάησλ απνμεξακέλσλ θξνχησλ.
5. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ ποιόηηηορ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, ρξπζνθίηξηλν κε κηθξέο θπζαιίδεο. Αξψκαηα
κεζαίαο έληαζεο παμηκαδηνχ, ςεηνχ κήινπ θαη πεπνληνχ. ηφκα γεκάην, ζηξνγγπιφ κε
αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ, καληνιάηνπ θαη καξέγθαο. Μαθξχ ηειείσκα κε αηζζεηή
ηελ παξνπζία αξσκάησλ απνμεξακέλσλ θξνχησλ.
6. Οίνορ Δπςθπωπόρ αθπώδηρ ποιόηηηορ Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Φσηεηλφ θφθθηλν-ξνδ ρξψκα κε κηθξέο θπζαιίδεο.
Αξψκαηα κεζαίαο έληαζεο απνμεξακέλεο θξάνπιαο, καξκειάδαο θεξαζηνχ θαη θινχδαο
θαξπνπδηνχ. ηφκα ζηξνγγπιφ, πινχζην κε αξψκαηα θφθθηλσλ θξνχησλ, καξκειάδαο
εζπεξηδνεηδψλ θαη λφηεο νξπθηψλ. Σξαγαλή επίγεπζε κε δηαθξηηηθέο ηηο πνιχ απαιέο
ηαλίλεο.
7. Οίνορ Δπςθπωπόρ αθπώδηρ ποιόηηηορ Demi sec(Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Φσηεηλφ θφθθηλν-ξνδ ρξψκα κε κηθξέο θπζαιίδεο.
Αξψκαηα κεζαίαο έληαζεο απνμεξακέλεο θξάνπιαο, καξκειάδαο θεξαζηνχ θαη θινχδαο
θαξπνπδηνχ. ηφκα ζηξνγγπιφ, πινχζην κε αξψκαηα θφθθηλσλ θξνχησλ, καξκειάδαο
εζπεξηδνεηδψλ θαη λφηεο νξπθηψλ. Σξαγαλή επίγεπζε κε δηαθξηηηθέο ηηο πνιχ απαιέο
ηαλίλεο.
Δ. ΟΙΝΟ ΑΦΡΩΓΗ ΑΡΩΜΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
1. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ απωμαηικού ηύπος Sec (Ξηπόρ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 17.0 – 32.0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 235 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, κέηξην ιεκνλί κε πξάζηλεο αληαχγεηεο θαη
παξνπζία κεηξίνπ κεγέζνπο απαιψλ θπζαιίδσλ. Έληνλε θαη επράξηζηε κχηε κε θξέζθα
θξνπηψδε θαη αλζηθά αξψκαηα κε βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο,
ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. Ζκίγιπθνο, κε ραξαθηεξηζηηθή
δξνζεξή νμχηεηα, ρακειφ αιθνφι, καιαθφ ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη ηε
ζπηξηάδα πνπ πξνζθέξνπλ νη θπζηθέο θπζαιίδεο.
2. Οίνορ λεςκόρ αθπώδηρ απωμαηικού ηύπος Demi sec (Hμίξηπορ)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 6.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): 32,0 – 50,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5

- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g /l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε ππεξπίεζε ζηε θηάιε: 3 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 235 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ, κέηξην ιεκνλί κε πξάζηλεο αληαχγεηεο θαη
παξνπζία κεηξίνπ κεγέζνπο απαιψλ θπζαιίδσλ. Έληνλε θαη επράξηζηε κχηε κε θξέζθα
θξνπηψδε θαη αλζηθά αξψκαηα κε βνηαληθέο λχμεηο, απνηέιεζκα ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο,
ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο θαη ησλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ. Ζκίγιπθνο, κε ραξαθηεξηζηηθή
δξνζεξή νμχηεηα, ρακειφ αιθνφι, καιαθφ ζηφκα, αξψκαηα αλάινγα ηεο κχηεο θαη ηε
ζπηξηάδα πνπ πξνζθέξνπλ νη θπζηθέο θπζαιίδεο.
*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.) Μεηέσξα 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. Μεηέωπα
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 εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Μεηέσξα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ. Μεηέσξα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C. Γχλαηαη λα παξάγεηαη θαη απφ ηελ αθαίκαμε,
παξαιαβή κνχζηνπ απφ ηηο θφθθηλεο πνηθηιίεο max 12 ψξεο κεηά ηελ έθζιηςε ησλ
ζηαθπιηψλ θαη λα νηλνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ιεπθήο
νηλνπνίεζεο ζε αλνμείδσηεο ή μχιηλεο δεμακελέο.
Οινοποίηζη αθπωδών οίνων ποιόηηηαρ
Οη ιεπθνί αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αζχξηηθν, Μαιαγνπδηά, Μπαηίθη, Νηεκπίλα, Ρνδίηεο θαη Chardonnay ζε νπνηνδήπνηε
πνζνζηφ. )

Οη εξπζξσπνί αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Βιάρηθν, Εαινβίηηθν, Λεκληψλα, Ρνδίηεο, Ξηλφκαπξν, Αζχξηηθν, Μαιαγνπδηά,
Μπαηίθη, Νηεκπίλα, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot θαη Syrah ζε
νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
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.
Οινοποίηζη αθπωδών οίνων ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος
Παξαζθεπάδνληαη κφλν κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε, γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο
βάζεο, γιεχθνπο ζηαθπιηψλ ή γιεχθνπο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε
πξνεξρφκελν απφ ηηο πνηθηιίεο Αζχξηηθν θαη Ρνδίηεο ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ. Ζ
ξχζκηζε ηεο δηεξγαζίαο δχκσζεο πξηλ θαη κεηά ηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο βάζεο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αθξψδεο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κφλν κε ςχμε ή άιιεο
θπζηθέο κεζφδνπο. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε liqueur d’expedition. Ζ δηεξγαζία
παξαζθεπήο ηνπ αθξψδε νίλνπ πνηφηεηαο αξσκαηηθνχ ηχπνπ πξέπεη λα δηαξθεί
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ 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. Ήηνη είλαη γξακκηθή, ην θιάδεκα γίλεηαη ζε κνλφ θνξδφλη θαη
ε ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά.
δ
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Μεηέσξα θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297688/20.9.2006 (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006) ε νπνία
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 201641/15-12-2011 (ΦΔΚ 2899/Β/15.12.2011)
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μεηέσξα πεξηιακβάλεη
ηηο θηεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Παιενθάζηξνπ θαη Παξαιεζαίσλ
ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Βαζηιηθήο, Καιαµπάθαο, Σπµθαίσλ
θαη Υαζίσλ ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο ηνπ Ν. Σξηθάισλ, ζε πςφµεηξν απφ 150 έσο 800
κέηξα.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο
πνηθηιίεο ζε δέθα ρηιηάδεο (10,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα θαη γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο
ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 80 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο εκίγιπθνο θαη γιπθφο) νίλνο κε Π.Γ.Δ. Μεηέσξα παξάγεηαη
απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν, Μαιαγνπδηά, Μπαηίθη, Νηεκπίλα, Ρνδίηεο θαη
Chardonnay ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο κε Π.Γ.Δ. Μεηέσξα παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Εαινβίηηθν, Ξηλφµαπξν, Λεκληψλα, Βιάρηθν, Cabernet
Sauvignon, Cinsaut, Merlot θαη Syrah ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο εκίγιπθνο θαη γιπθφο) νίλνο κε Π.Γ.Δ Μεηέσξα
παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Βιάρηθν, Εαινβίηηθν, Λεκληψλα,

Ρνδίηεο, Ξηλφµαπξν, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Merlot θαη Syrah ζε νπνηνδήπνηε
πνζνζηφ.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
1. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Πνιιά ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ζηελ καθξαίσλε ζρέζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηα
Μεηέσξα, κε ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή νίλσλ. ην πξντζηνξηθφ
ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο
αλαθαιχθζεθαλ θνπθνχηζηα ζηαθπιηψλ πνπ
ρξνλνινγνχληαη απν ηελ παιαηνιηζηθή επνρή.
Δπίζεο ην Καζηξάθη, ην ρσξηφ θάησ απφ ηνπο βξάρνπο ησλ Μεηεψξσλ, ζπλδέζεθε
ζηελά κε ηελ ηζηνξία ηνπ κεηεσξηθνχ κνλαρηζκνχ, αθνχ ζηελ πεξηνρή απηή, νη
κνλαρνί θαιιηεξγνχζαλ απφ ηνλ 11ν αηψλα ηνπο πινπζίνπο ακπειψλεο ηνπο, φπσο
αλαθέξεηαη (κε ην φλνκα Qastiro) ζην επίζεκν ηνπξθηθφ απνγξαθηθφ θαηάζηηρν ησλ
εηψλ 1454/55. ην ίδην θαηάζηηρν κλεκνλεχνληαη νη θνξνινγηθέο αηέιεηεο θαη άιια
νηθνλνκηθά πξνλφκηα πνπ φπσο θαίλεηαη, είραλ παξαρσξεζεί ζηνπο κεηεσξίηεο
κνλαρνχο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ήδε απφ ηνλ Βνγηαδίδ Α΄ ζηα ρξφληα ηεο
Σνπξθηθήο θαηάθηεζεο (1393/94).
Έσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε πεξηνρή γχξσ απφ ηα Μεηέσξα είρε σο κηα απφ ηηο
θχξηεο αζρνιίεο ηεο ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη νπζηαζηηθά απνηεινχζε ηνλ βαζηθφ
ηξνθνδφηε ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ θαη ησλ γχξσ λνκψλ ζε ρχκα θξαζηά.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηεο δψλεο ηνπ ΠΓΔ ΜΔΣΔΩΡΑ, παξνπζηάδεη έληνλε
πνηθηινκνξθία θαη θαιχπηεη εθηάζεηο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο. Σν πςφκεηξν θπκαίλεηαη
απφ 150-800 κέηξα. Ζ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο πνηθίιεη θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο σο
ακκναξγηιψδεο, αξγηιναζβεζηψδεο, ζρηζηνιηζηθή θαη θαηά ζέζεηο πεηξψδεο. ηελ
πεξηνρή πέξημ ησλ Μεηεψξσλ θαη ηνπ ζπειαίνπ ηεο Θεφπεηξαο, ε ζχζηαζε ηνπ
εδάθνπο εκθαλίδεη νκνηφηεηεο κε απηή ηεο ζχζηαζεο ησλ βξάρσλ ησλ Μεηεψξσλ
(απνζεηηθφ πιηθφ θαη ζαιάζζηα απνιηζψκαηα), γεγνλφο ζην νπνίν νθείιεηαη ε πνιχ
θαιή απνζηξάγγηζε.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη επεηξσηηθφ κε αξθεηέο βξνρέο θαη ρηφληα ηνλ ρεηκψλα,
μεξφ θαινθαίξη θαη έληνλε ειηνθάλεηα. Με βάζε ζηνηρεηά ηεο ΔΜΤ πνπ αθνξνχλ ηνλ
Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ Καιακπάθαο, ε κέζε απνιχησο κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη
26,01oC θαη ε απνιχησο ειαρίζηε ζεξκνθξαζία είλαη 5,45oC. Ζ κέζε ζρεηηθή
πγξαζία % είλαη 68,47. Μέζνο αξηζκφο εκεξψλ αλά ρξφλν πνπ ζεκεηψζεθε βξνρή
είλαη 39,30 θαη ρηφλη 3,92. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 1958-2010.
Οη δξνζεξνί βφξεηνη άλεκνη απφ ηηο πιαγηέο ηεο Πίλδνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
παξνπζία ησλ πνηακψλ Πελεηνχ θαη Λεζαίνπ πνπ δηαζρίδνπλ ηελ πεξηνρή,
δεκηνπξγνχλ ήπηεο ζπλζήθεο ζηηο πεξηφδνπο ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο
σξίκαλζεο ησλ ζηαθπιηψλ, κεηψλνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ ζην
ακπέιη θαη δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζηελ ζεξκνθξαζία κεηαμχ εκέξαο θαη
λχρηαο.
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. Μεηέσξα.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Μεηέσξα νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ)
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
2. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηοςρ αθπώδειρ οίνοςρ
ποιόηηηαρ και ηοςρ αθπώδειρ οίνοςρ ποιόηηηαρ απωμαηικού ηύπος
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Οη νίλνη παξάγεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο, φηαλ
εξεπλεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη εθηφο απφ νίλνπο ε ακπεινπξγηθή απηή δψλε, κε ηηο
πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη ηδηαίηεξα νη πνηθηιίεο Ξηλφκαπξν, Μαιαγνπδηά θαη
Αζχξηηθν θαζψο θαη ηηο επλντθέο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα
δψζνπλ αθξψδεηο νίλνπο κε πνιχ θαιή πνηφηεηα θαη ηδηαίηεξνπο νξγαλνιεπηηθνχο
ραξαθηήξεο.
Απφ ηφηε παξάγνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηα νξγαλσκέλα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο θαη
απέθηεζαλ θήκε πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή
θαηαγσγήο ηνπο. Δίλαη νίλνη κε ηππηθφηεηα θαη ηδηαίηεξνπο πνηνηηθνχο ραξαθηήξεο.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηεο δψλεο ηνπ ΠΓΔ ΜΔΣΔΩΡΑ, παξνπζηάδεη έληνλε
πνηθηινκνξθία θαη θαιχπηεη εθηάζεηο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο. Ζ πεξηνρή απηή είλαη
θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή αθξσδψλ νίλσλ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθξσδψλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Μεηέσξα.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη αθξψδεηο νίλνη πνπ παξάγνληαη ζηα Μεηέσξα είλαη κνλαδηθνί θαη ε κνλαδηθφηεηά
ηνπο νθείιεηαη ζηνλ εμαηξεηηθφ ζπλδπαζκφ εδάθνπο, θιίκαηνο θαζψο θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ζηελ πνηθηιηαθή ηνπο ζχλζεζε ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν θαη Αζχξηηθν.
ήκεξα ε παξαγσγή ηνπο αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο
παξαγσγήο νίλσλ ηεο πεξηνρήο θαη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο νινέλα
απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Οη νίλνη απηνί ιακβάλνπλ κέξνο ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλσλ θαη
πνιιέο θνξέο έρνπλ απνζπάζεη βξαβεία θαη δηαθξίζεηο
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
Δζληθή Ννκνζεζία

- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«Σνπηθφο
Οίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297688/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μεηέσξσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006) .
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ
201641. Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Μεηέσξα» (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 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)
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 «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.) Μεηέσξα 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, ΟΡΔΗΝΟΗ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles Montageux

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
«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. 297688/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μεηέσξσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006) .
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ
201641. Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Μεηέσξα» (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 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 ΜΔ, ζηε ζπλέρεηα εμαςήθην αξηζκφ θαη κεηά, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Οη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί ρνξεγνχληαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο (πξψελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο/εκθηάισζεο
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο.
ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
α)Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε: Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Σκήκα:
Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ
Γηεχζπλζε: Αραξλψλ 2, Αζήλα, Σ.Κ. GR-101 76
Σει.:
210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289
Fax:
210 - 52 38 337
e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

