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

Ιζοδύναμορ Όπορ: Peloponnese

Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1.

Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα 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 : Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη δσεξά
αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα κε θξνπηψδε
θξεζθάδα θαη επράξηζηε δξνζηά.

2.

Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο:10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα 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: Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη δσεξά
αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα κε θξνπηψδε
θξεζθάδα θαη επράξηζηε δξνζεξή γιπθχηεηα.

3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα 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: Λεπθνθίηξηλν ιακπεξφ ρξψκα. Νηειηθάηα θαη δσεξά
αξψκαηα ινπινπδηψλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ θαη θίηξηλσλ θξνχησλ. ηφκα κε θξνπηψδε
θξεζθάδα, επράξηζηε δξνζηά θαη γιπθηά επίγεπζε.
4. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα 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: 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
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% 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: 11.0 % 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 ( gr/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: 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( gr/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: 11.0 % 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 : 10,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ) : Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο
κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο θα θξνχησλ.
2.
Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5

- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο
κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή, δξνζηζηηθή γιπθχηεηα θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο θα
θξνχησλ.

3.

Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο
κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο θα θξνχησλ. Μαθξά
γιπθηά επίγεπζε.

4.

Οίνορ Δπςθπωπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Λακπεξφ ξνδέ
ρξψκα. Διθπζηηθέο επσδίεο
ηξηαληάθπιινπ ζπλδπαζκέλεο
κε αξψκαηα θξάνπιαο, ξνδηνχ, θεξαζηνχ θαη λχμεηο
κπαλάλαο. Απαιφ ζηφκα κε δνκή θαη ηδηαίηεξεο γεχζεηο θαξακέιαο θα θξνχησλ. Μαθξά
γιπθηά επίγεπζε.

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 εζπεξνεηδψλ, 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.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 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 εζπεξνεηδψλ, 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.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 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 εζπεξνεηδψλ, 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.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 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.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10 ,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- 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
- 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

*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.) Πελοπόννηζορ 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, Οξεηλνί Ακπειψλεο, Πχξγνο.

χκθσλα κε ηελ εζληθή Ννκνζεζία (Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.321813/29-8-2007 (ΦΔΚ
1723/Β29-8-2007) ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ φξνπ ΠΓΔ Πελοπόννηζορ αλαγλσξίδεηαη γηα
νίλν ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ :
α) Οίλν κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (ΠΓΔ) πνπ παξάγεηαη ζην ακπεινπξγηθφ
δηακέξηζκα ηεο Πεινπνλλήζνπ,
β) Αλάκημε νίλσλ κε ΠΓΔ λνκνχ ή πεξηνρήο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο λνκνχ πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Πεινπνλλήζνπ,
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 ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλάκεημε ησλ νίλσλ λα γίλεηαη κέζα ζην ακπεινπξγηθφ
δηακέξηζκα ηεο Πεινπνλλήζνπ, είηε ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο είηε ζην ζηάδην ηεο εκπνξίαο,
δ) πλνηλνπνίεζε ζηαθπιψλ ή θαη γιεπθψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο
ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ δίλνπλ νίλνπο Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο θαη απφ
ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Πεινπνλλήζνπ δίλνπλ νίλνπο ΠΟΠ θαη
ε) Οηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ή θαη γιεπθψλ απφ ακπεινπξγηθέο δψλεο νίλσλ ΠΟΠ ηεο
Πεινπνλλήζνπ.

Διδικόηεπα ωρ ππορ ηιρ ππακηικέρ οινοποίηζηρ ακολοςθούνηαι ηα κάηωθι:
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ ΠΓΔ Πελοποννήζος
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 Πεινπφλλεζνο
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο επςθπόρ οίνορ ΠΓΔ Πελοποννήζος
παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ Πεινπφλλεζνο
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ.

Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ ΠΓΔ Πελοποννήζος
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 Πεινπφλλεζνο
πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
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
Πεινπφλλεζνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ. 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 Πεινπφλλεζνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Αθνινπζείηαη ε
παξαδνζηαθή ηνπηθή ηερληθή, ην CO2 είλαη ελδνγελψο δηαιπκέλν ζηνλ νίλν.

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. Πελοπόννηζορ
θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340577/1.9.1989 (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989 ) 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. Πελοπόννηζορ πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί νίλνη ΠΓΔ θαη νίλνη
ΠΟΠ θαη πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηηο αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη γηα θάζε πνηθηιία αλαθέξεηαη
επαθξηβψο ζηηο αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ησλ νίλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ
πνπ παξάγνληαη ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε ζε εθαηφιηηξα ηειηθνχ πξντφληνο αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη
αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ νίλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πνπ παξάγνληαη ζηελ
ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Πεινπνλλήζνπ.

ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Πεινπφλλεζνο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αεδάλη
Άζπξν, Αζήξη, Αζπξνχδεο, Αζχξηηθν, Κπδσλίηζα, Λαγφξζη, Μαιαγνπδηά, Μνλεκβαζηά,

Μνζράην άζπξν, Μνζρνθίιεξν (Φηιέξη), Πεηξνπιηαλφο, Ρνδίηεο, Ρνθαληάξεο, αββαηηαλφ,
ηδεξίηεο, θηαδφπνπιν, Chardonnay, Sauvignon blanc, Arintho, Viognier, Riesling,
Ρνκπφια, Gewurtztraminer θαη Ugni blanc.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Πεινπφλλεζνο
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αγησξγίηηθν, Απγνπζηηάηεο,
Βντδνκάηεο, Βνινίηζα Μαχξε Θξάςα, Κνιιηληάηηθν,
Μαλδειαξηά, Μαχξν Καιαβξπηηλφ, Μαπξνδάθλε, Μαπξνχδη, Μαπξνχδηα, θπινπλίρηεο,
Φσθηαλφ, Υνλδξφκαπξν Καιαβξπηηλφ, Φηιφκαπξν Καιαβξπηηλφ, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Grenache rouge, Merlot, Tempranillo, Mourvedre, Carignan, Syrah θαη
Refosco.
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ Πεινπφλλεζνο παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξνχο νίλνπο.
Ο εκηαθξψδεο ιεπθφο μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο νίλνο παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο
ακπέινπ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ
Πεινπφλλεζνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Ο εκηαθξψδεο εξπζξσπφο μεξφο εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο νίλνο παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο
ακπέινπ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ
Πεινπφλλεζνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Όλερ οι ανωηέπω ποικιλίερ για να σπηζιμοποιηθούν ζηη παπαζκεςή ηος οίνος ΠΓΔ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ππέπει να καλλιεπγούνηαι ζηιρ αναθεπόμενερ από ηιρ ανηίζηοισερ
Τποςπγικέρ Αποθάζειρ αμπελοςπγικέρ πεπιοσέρ ηηρ Πελοποννήζος.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Μεζζελία, φπσο θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ήηαλ γλσζηή απφ ηελ
αξραηφηεηα. ηα έπε ηνπ Οκήξνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
Μεζζελίαο, νη νπνίεο καξηπξνχλ παξάδνζε ζηελ παξαγσγή θξαζηνχ. πγθεθξηκέλα ηελ
πεξηνρή Μεζψλεο Μεζζελίαο (παιαηά Πήδαζν) ραξαθηεξίδεη θαηάθπηε απφ ακπέιηα: ".....
θαιήλ η' Αίπεηαλ θαη Πήδαζνλ ακπειφεζζαλ" (Η ζηηρ. 152 θαη 294 ). Αθφκε, ζην γεχκα, πνπ
παξέζεζε ν βαζηιηάο ηεο Πχινπ Νέζηνξαο ζηνλ Σειέκαρν, ν Όκεξνο αλαθέξεη φηη νη
θαιεζκέλνη ήπηαλ θξαζί κέζα ζε ρξπζά θχπειια: "...ελ δ' νίλνλ έρεπελ ρξπζείσ δέπαη..." (γ
ζηηρ 41). Ο Παπζαλίαο επίζεο, ζηα "Μεζζεληαθά" αλαθέξεη φηη ην βνπλφ Δχα πήξε ην φλνκά
ηνπ απφ ην Βαθρηθφ επηθψλεκα "επνί", πνπ πξψηνο εδψ είπε ν Γηφλπζνο θαη νη γπλαίθεο, πνπ
ηνλ αθνινπζνχζαλ.
Ζ δηνλπζηαθή ιαηξεία ήηαλ γλσζηή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηέιε ηεο 2 εο
ρηιηεηίαο π.Υ. ην γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεί θαη ε αλαθάιπςε φηη ην φλνκα ηνπ ζενχ
καξηπξείηαη ζε πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β΄ απφ ηελ Πχιν, ίζσο κάιηζηα ζε ζχλδεζε κε ηνλ
νίλν θη απνδεηθλχεη φηη ν Γηφλπζνο ήηαλ γλσζηφο ήδε απφ ην 13 ν αηψλα π.Υ. (Otto 1969, ζει.
152). Σν φλνκα ηνπ (Di-wo-nu-so-jo) καξηπξείηαη θαη ζε πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β΄ απφ ηελ
Πχιν (13νο αη. π.Υ.) απφ ηνπο Chadwick θαη Ventri.
Έλα απφ ηα βαζίιεηα πνπ άθκαζαλ ζηελ Διιάδα ηνλ 14ν θαη 13ν αηψλα π.Υ. ήηαλ ε Πχινο,
κε ηνλ ζνθφ βαζηιηά ηεο Νέζηνξα λα δηεθδηθεί κία απφ ηηο πιένλ ζεβαζηέο ζέζεηο ζηα
νκεξηθά έπε, ελψ ζηα λεφηεξα ρξφληα νη αλαζθαθέο ζην αλάθηνξν θέξλνληαο ζην θσο πεξί

ηηο ρίιηεο πηλαθίδεο κε Γξακκηθή Β΄ γξαθή πξνζθέξνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα ηε
κπθελατθή επνρή. Πξψηνη αλαζθαθείο ηεο Πχινπ, νη Ακεξηθαλνί Καρλ Μπλέγκεν πξσηνπφξνο ηεο αξραηνινγίαο ζηελ Διιάδα - θαη Μάριον Ρόουσον, είλαη νη ζπγγξαθείο ηνπ
κηθξνχ νδεγνχ «ην αλάθηνξν ηνπ Νέζηνξα», φπνπ ην Γσκάηην Αλακνλήο ππήξραλ δχν
κεγάινη πίζνη κε θξαζί γηα ηνπο επηζθέπηεο. Σν δηπιαλφ δσκάηην ήηαλ απνζήθε ηξνθίκσλ κε
εθαηνληάδεο θχιηθεο πάλσ ζε μχιηλα ξάθηα φπνπ απνζήθεπαλ ην ιάδη θαη ην θξαζί.
Ο Μάηθι Βέληξηο, ν βξεηαλφο αξρηηέθηνλαο πνπ απνθξππηνγξάθεζε ηε γξαθή ησλ
Μπθελαίσλ, είδε λα απνθαιχπηεηαη κέζα απφ ηα παξάμελα ηδενγξάκκαηα ηεο ειηάο, ηνπ
αξσκαηηζκέλνπ ιαδηνχ κε ηξηαληάθπιιν, θαζθφκειν ή ρέλα, ηνπ θξαζηνχ θαη άιισλ
πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο, έλαο άγλσζηνο, σο ηφηε, θφζκνο. Καη ην ίδην ην αλάθηνξν, πνπ
απνθάιπςε ηελ πξψηκε ηζηνξία νιφθιεξεο ηεο Μεζζελίαο, ήηαλ ζακκέλν θάησ απφ ην
ρψκα, ζηνλ ιφθν ηνπ Αλσ Δγθιηαλνχ θαη νη αξραηνιφγνη έπξεπε λα ζθάςνπλ γηα λα ην
βξνπλ.
ηηο Μπθήλεο, ζηε πάξηε, ζηελ Πχιν απνδεδεηγκέλα θαιιηεξγνχζαλ ακπέιηα θαη
νηλνπνηνχζαλ. Δρνπλ βξεζεί ζε αλαζθαθέο πηζάξηα, ηα νπνία καο βνεζνχλ λα ππνινγίζνπκε
ηηο πνζφηεηεο θξαζηνχ, πνπ απνζεθεχνληαλ ζηα θειάξηα.
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. 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.
Ζ Πεινπφλλεζνο είλαη ε κεγαιχηεξε νηλνπαξαγσγφο πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Απφ 220.000
ζηξέκκαηα ακπειψλσλ, θάζε ρξφλν παξάγνληαη γχξσ ζηα 1.500.000 εθαηφιηηξα θξαζηψλ.
Λεπθά, ξνδέ, εξπζξά, αθξψδε, γιπθά ε γθάκα ηνπο είλαη πνιχ κεγάιε. Ξαθνπζηέο Ολνκαζίεο
Πξνέιεπζεο: Νεκέα, Μαληηλεία, Πάηξα, Μνζράην Παηξψλ, Μαπξνδάθλε Παηξψλ, Μνζράην
Ρίνπ Παηξψλ θαη Σνπηθνί Οίλνη: Πεινπνλλεζηαθφο, Κνξίλζνπ, Αρατθφο, Κιεκέληη, Αξθαδίαο,
Ζιείαο, Ηιίνπ, Σεγέαο, Λαθσλίαο, Μνλεκβαζίαο, Μεζζελίαο, Ππιίαο, Σξηθπιίαο, Λεηξίλσλ,
Πηζζάηηδνο, Πιαγηψλ Αηγηαιείαο, Πιαγηψλ Πεηξσηνχ.
Νεμέα
Ο ακπειψλαο ηεο Νεκέαο αλαπηχζζεηαη ζηνλ θάκπν κέρξη θαη ηνπο πξφπνδεο ηνπ Κπιιελίνπ
Όξνπο, ζε έθηαζε 22.000 ζηξεκκάησλ. Σα ακπέιηα αξρίδνπλ ζηα 200 θαη θηάλνπλ ζηα 850
κέηξα, κε κνλαδηθή πνηθηιία ζηαθπιηνχ ην Αγησξγίηηθν. Βαζχ κπιε, κε ζθαηξηθέο ξφγεο θαη
παρχ θινηφ, ην παλέκνξθν, ραξηζκαηηθφ ζηαθχιη κε ηε βεινχδηλε επηδεξκίδα είλαη
πεξηδήηεην. Δπδνθηκεί φκσο θαη δηαπξέπεη εδψ φπνπ νη δξνζεξνί βνξηάδεο θαη νη ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο, πνπ ζπλήζσο επηθξαηνχλ, βνεζνχλ ζηελ νκαιή σξίκαλζή ηνπ.
Απφ ην 1971 ην εξπζξφ, μεξφ θξαζί Νεκέα, έλα απφ ηα πην θιαζηθά εξπζξά ηεο ρψξαο καο,
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ο.Π.Α.Π. Καζψο φκσο ε Νεκέα είλαη ε κεγαιχηεξε δψλε Ο.Π.Α.Π
ηεο Διιάδαο, είλαη πξνθαλέο πσο εκθαλίδεη θαη εμαηξεηηθή αλνκνηνγέλεηα. Γηαθνξεηηθά
πςφκεηξα, εδάθε, κηθξνθιίκαηα ζπλζέηνπλ έλα παδι πνιππινθφηεηαο πνπ απηφκαηα
κεηαθξάδεηαη
ζε
πιεζψξα
απφ
ηχπνπο
θξαζηνχ.
Μανηινεία
Οη ακπειψλεο ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ηεο Μαληηλείαο βξίζθνληαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο
Σξίπνιεο. Σν πςφκεηξν μεπεξλά ηα 650 κέηξα θαη ην έδαθνο είλαη ελ γέλεη θησρφ, θαιά
ζηαγγηδφκελν. Όζν γηα ην θιίκα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο βξνρέο θαη ρηφληα ηνλ ρεηκψλα,
ζπρλέο κπφξεο θαη θαηαηγίδεο ην θαινθαίξη θαη ζεξκνθξαζίεο ρακειέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο
πεξηζζφηεξεο άιιεο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Απηά ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
ζπληεινχλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο ησλ ζηαθπιηψλ. Έηζη η’ ακπέιηα ζηε

Μαληηλεία σξηκάδνπλ ζπλήζσο ζην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ, αξθεηά αξγά
γηα
κηα
λφηηα
ειιεληθή
πεξηνρή.
Σα ζηαθχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη είλαη δχν ιεπθά: ην Μνζρνθίιεξν θαη ε Αζπξνχδα. Ζ ληίβα
ηνπ ακπειψλα είλαη βεβαίσο ην πξψην πνπ θπξηαξρεί θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο. Σν Μνζρνθίιεξν
ην βξίζθνπκε απνθιεηζηηθά εδψ, αλ θη έλαο ιηγφηεξν αξσκαηηθφο θιψλνο, ην Φηιέξη,
θαιιηεξγείηαη ζηε λφηηα Πεινπφλλεζν, ζηε Λαθσλία. Δίλαη ζηαθχιη κε ειαθξψο θνθθηλσπή
θινχδα, φκσο ην θξαζί πνπ παξάγνπλ ζηε Μαληηλεία απφ ηελ νηλνπνίεζή ηνπ, είλαη ιεπθφ.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Μνζρνθίιεξνπ είλαη ην έληνλν, εχθνια αλαγλσξίζηκν άξσκά
ηνπ. Με κνζραηίδνπζεο λφηεο ζπκίδεη ζηελ πην θαζαξή έθθξαζή ηνπ ηξηαληάθπιιν, ελψ ζηα
πην πνιχπινθα θξαζηά κπνξεί λα πιαηζησζεί απφ αξψκαηα κέληαο θαη ιεκνληνχ. Σέινο
πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο πσο ην Μνζρνθίιεξν αθφκα θαη ζηελ πιήξε σξίκαλζή ηνπ,
εκθαλίδεηαη κε επράξηζηε νμχηεηα. Όια ηα παξαπάλσ εθθξάδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ιεπθψλ
μεξψλ θξαζηψλ ηεο Μαληηλείαο. Λακπεξά, αξσκαηηθά, θίλα, θνκςά θαη δσεξά, θέξνπλ ηελ
έλδεημε Ο.Π.Α.Π. Ο ραξαθηήξαο ηνπ Μνζρνθίιεξνπ έρεη νδεγήζεη ηνπο νηλνπαξαγσγνχο ηεο
δψλεο
ζηελ
παξαγσγή
θαη
αμηφινγσλ
αθξσδψλ
θξαζηψλ.
Ασαΐα
Με ακπειψλεο πνπ μεπεξλνχλ ηηο 67.000 ζηξέκκαηα, καο πξνηείλεη 4 θξαζηά Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο. Σν κνλαδηθφ μεξφ είλαη ην ιεπθφ θξνπηψδεο Ο.Π.Α.Π. Πάηξα πνπ θηηάρλεηαη
απφ Ρνδίηε. Κη φηαλ ηα ζηαθχιηα πξνέξρνληαη απφ νξεηλνχο θαη κε ειεγρφκελε παξαγσγή
ακπειψλεο, ηφηε ην θξαζί μαθληάδεη κε ηελ ηδηαίηεξα έληνλε κχηε θαη ηελ πιεζσξηθή ηνπ
γεχζε.
Σα ππφινηπα ηξία θξαζηά Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο ηεο Αραΐαο είλαη γιπθά θαη Ο.Π.Δ.:
Μνζράην Παηξψλ, Μνζράην Ρίνπ Παηξψλ θαη ε παγθνζκίσο γλσζηή Μαπξνδάθλε Παηξψλ.
Σα δχν πξψηα παξάγνληαη απφ ην ιεπθφ Μνζράην, γλσζηφ ζηελ παγθφζκηα ακπεινγξαθία
σο Muscat blanc a petits grains. Σν ηξίην, απφ ην ζηαθχιη Μαπξνδάθλε θαη Μαχξε
Κνξηλζηαθή.
Λίγν πην έμσ απφ ην Αίγην, βξίζθεηαη ε Αιγιάλεια, κηα πεξηνρή πνπ είλαη νιφθιεξε έλα
εμαηξεηηθφ θπζηθφ ηνπίν κε εθπιεθηηθή ζέα ζηε ζάιαζζα. Μηα δψλε, ηεο νπνίαο νη αξεηέο
αλαθέξνληαη απφ ηνλ Παπζαλία αθφκε, ζηα Αρατθά ηνπ. Δθηφο ησλ άιισλ φκσο, ε Αηγηαιεία,
ζηηο πιαγηέο ηνπ Παλαρατθνχ φξνπο θαη ηνπ Υεικνχ, είλαη έλαο ραξηζκαηηθφο θαη πνιπζρηδήο
ακπειφηνπνο. ηνπο βνξηλνχο ιφθνπο πνπ απνιακβάλνπλ δξνζεξά ξεχκαηα αέξα, θαη ζε
ακπέιηα κε ρακειφηεξεο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο απφ ηελ ππφινηπε Αραΐα, παξάγνληαη νη
Σνπηθνί Οίλνη Αηγηαιείαο. Λεπθνί κε ηδηαίηεξν ζηπι θαη πινχζηνη εξπζξνί κε ραξαθηήξα πνπ
εμειίζζεηαη φκνξθα κέζα ζην ρξφλν. ηελ πνηθηιηαθή ηνπο ζχλζεζε ζπκκεηέρνπλ νη πνηθηιίεο:
Ρνδίηεο,
Chardonnay,
Λαγφξζη,
Cabernet
Sauvignon,
Merlot.
Ηλεία
ε ακπειψλεο γχξσ απφ ηνλ Πχξγν παξάγνληαη νη Σνπηθνί Οίλνη Λεηξίλσλ, απφ ην Refosco εξπζξφ ζηαθχιη βνξεηντηαιηθήο πξνέιεπζεο, ξσκαιέν, αλζεθηηθφ ζηηο αζζέλεηεο, κε λεχξν
θαη πινχζην ζε ηαλίλεο- θαη ηε Μαπξνδάθλε πνπ κε ην βεινχδηλν άγγηγκά ηεο νινθιεξψλεη
ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θξαζηνχ. Οη ελδείμεηο Σνπηθφο Οίλνο Πηζζάηηδνο θαη Ζιείαο αθνξνχλ
ζηα ιεπθά, ξνδέ θαη εξπζξά θξαζηά απφ ηηο παξαπάλσ πνηθηιίεο θαζψο επίζεο απφ Ρνδίηε,
Φηιέξη,
Chardonnay,
Sauvignon
Blanc,
Viognier,
Grenach
Rouge.
Μεζζηνία
Σν ζρεηηθά ρακειφ πςφκεηξν, ην εχθνξν έδαθνο, ην γιπθφ θιίκα, ε κεγάιε ειηνθάλεηα θαη νη
μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο σξίκαλζεο ησλ ζηαθπιηψλ,
έρνπλ θαζνξίζεη θαη ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ ακπειψλα ηεο Μεζζελίαο. Απφ ηηο ειιεληθέο
πνηθηιίεο θπηεχηεθαλ ν Ρνδίηεο, ην Φηιέξη, ην Αζχξηηθν, ην Φσθηαλφ θαη ε Μαληειαξηά.
Κπξίσο φκσο νη ακπεινπξγνί ζηξάθεθαλ ζηα μεληθά ζηαθχιηα. Chardonnay, Ugni blanc,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Grenache rouge, Merlot, Carignan θαιχπηνπλ ην

κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ακπειψλσλ. Καη ηα θξαζηά πνπ παξάγνληαη, θπθινθνξνχλ κε έλδεημε
Σνπηθψλ
Οίλσλ
Μεζζελίαο,
Ππιίαο,
Σξηθπιίαο.
Λακωνία
Οη ακπειψλεο ηεο Μνλεκβαζηάο θαη γεληθά ηεο Λαθσλίαο –έθηαζεο πεξίπνπ 7.000
ζηξεκκάησλ- βαζίδνληαη ζε ειιεληθέο πνηθηιίεο. Απφ ηε ιεπθή Κπδσλίηζα, πνπ θαιιηεξγείηαη
απνθιεηζηηθά εδψ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επίζεο ηνπηθέο Μνλεκβαζηά, Πεηξνπιηαλφ, Θξάςα
θαη ην εθιεθηφ Αζχξηηθν παξάγνληαη νη ιεπθνί Σνπηθνί νίλνη Λαθσλίαο θαη Μνλεκβαζίαο.
Αληίζηνηρα, ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ησλ πινχζησλ ζε αξψκαηα θαη γεχζε εξπζξψλ
Σνπηθψλ Οίλσλ ππεηζέξρεηαη ην Μαπξνχδη (κηα παιηά εξπζξή πνηθηιία πνπ εηθάδεηαη πσο
ζπκκεηείρε ζηελ παξαγσγή ηεο Malvasia) θαη ην Αγησξγίηηθν.
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. Πεινπφλλεζνο
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ θήκε ησλ νίλσλ ΠΓΔ Πεινπφλλεζνο 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 ημιαθπώδειρ οίνοςρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Ο νίλνο 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 θαζψο θαη ηηο επλντθέο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα
κπνξνχζαλ λα δψζνπλ εκηαθξψδεηο 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 Αρατα, ΠΓΔ Πιαγηέο Αηγηαιείαο, ΠΓΔ
Αξθαδία θαη παξνπζηάδεη έληνλε πνηθηινκνξθία θαη θαιχπηεη εθηάζεηο, εκηνξεηλέο θαη
νξεηλέο. Ζ πεξηνρή απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή εκηαθξσδψλ 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 εκηαθξσδψλ νίλσλ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη

Οη αθξψδεηο νίλνη πνπ παξάγνληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε δψλε ηνπ ΠΓΔ Αρατα, ΠΓΔ
Πιαγηέο Αηγηαιείαο, ΠΓΔ Αξθαδία 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.

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 340577/1.9.1989 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο
έλδεημεο Πεινπνλλεζηαθφο Σνπηθφο Οίλνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ Οίλσλ» ( ΦΔΚ
694/Β/15.9.1989)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 380238/31.7.2000 «Σξνπνπνηήζεηο απνθάζεσλ δηακεξηζκαηηθψλ
Σνπηθψλ νίλσλ» (ΦΔΚ 1012/Β/10.8.2000).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 625/4.10.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 196/Α/12.10.1971 ).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 396425/22.10.1971 « Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 1880/B/27.10.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 291/7.8.1992 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 625/4.10.1971 «Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζίσλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 148/A/2.9.1992).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο
πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 70/20.3.1996 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο
Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Μαληίλεηα» (ΦΔΚ 57/A/27.3.1996).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 92/7.10.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ» ( ΦΔΚ 224/Α/26.10.2011).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 201640/15-12-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ»(ΦΔΚ 2899/Β/2-0.12.2011)
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 201/5.5.1993
«Αλαγλψξηζε νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
Μαπξνδάθλε Παηξψλ ειεγρφκελε» (ΦΔΚ 75/Α/21.5.1993).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 201/1993 «Αλαγλψξηζε νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο Μαπξνδάθλε Παηξψλ ειεγρφκελε» (ΦΔΚ 127/Α/5.8.1994).
- «Γηφξζσζε θαικάησλ ζην Π.Γ. 201/1993» (ΦΔΚ 111/Α/29.6.1993 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 198/23.7.1994 «Γηφξζσζε θαικάησλ ζην Π.Γ. 201/1993»
(ΦΔΚ 127/Α/5.8.1994).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζκ. 386323/3803/10-11-76 «πεξί κεηαπνηήζεσο ζηαθπιψλ εθηφο
δψλεο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1407/Β/26.11.1976)
-Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα
αξηζ. 179/1.10.2009 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ – MALVASIA » (ΦΔΚ 208/Α/2.10.2009 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280927/16.7.2010 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Μνλεκβαζία – Malvasia
σο Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010 )..
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971
«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 220/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλσξίζε νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο Μνζράηνο Παηξψλ ειεγρφκελεο θαη κε νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο
Ρίνπ Παηξψλ ειεγρφκελε» (ΦΔΚ 36/A/29.3.1982).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 539/4.8.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 159/Α/26.7.1971).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378022/15.9.1971 « Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 773/Β/27.9.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 446/10.6.1974 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ησλ άξζξσλ 1,2 θαη 3
ηνπ Β.Γ. 539/1971 Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ»
(ΦΔΚ
174/Α/25.6.1974).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 457/15.9.1988 «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Β.Γ. 539/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 210/Α/26.9.1988).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 21/21.1.1995 «Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Β.Γ. 539/1971
Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 16/Α/31.1.1995).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 323530/15.2.1995 « Σξνπνπνίεζε ηεο
Τ.Α.
378022/15.9.1971» (ΦΔΚ 126/Β/24.2.1995).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285854/27.8.2004 « Σξνπνπνίεζε ηεο
Τ.Α.
378022/15.9.1971» (ΦΔΚ 1366/B/06.09.2004 ).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 205/31.3.1972 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
νίλσλ ΠΑΣΡΑ» (ΦΔΚ 49/A/14.4.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 228173/3709/15.4.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηνο » (ΦΔΚ 287/B/27.4.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387431/11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο
Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Πάηξα» (ΦΔΚ 1179/B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 385757/18.8.1995 «Οίλνη Ολνκαζηψλ Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο
Πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 747/B/30.08.1995).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 160 /5.6.2000 «Αλαγλψξηζε Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο νίλσλ
Πάηξα» (ΦΔΚ 142/A/14.6.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387431 /11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζηψλ
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο ΠΑΣΡΑ» (ΦΔΚ 1179/B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300446/05.6.2008 «Αλαγλψξηζε Σνπηθνχ Οίλνπ Αξγνιίδαο »
(ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330549/18.7.1996
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αξθαδίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 650/Β/30.7.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311500/10.7.2009 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330549/18.7.1996 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αξθαδίαο» (ΦΔΚ
1493/Β/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285856/27.8.2004
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αραΐαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
1366/Β/6-9-2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316841/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
285856/27.8.2004 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αραΐαο» (ΦΔΚ 1850/Β/14-122004).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201639 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε «Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε Αραΐα» (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011)
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
351779/12.6.1992
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηψλ/Πεηξσηνχ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 417/Β/1.7.1992).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
285855/27.8.2004
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζιείαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
1366/Β/6.9.2004).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316842/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
285855/27.8.2004 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζιείαο» (ΦΔΚ
1850/Β/14.12.2004 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278471/26.2.2008
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
316842/29.11.2004
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Ζιείαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 391/B/7.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330583/7.8.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κιεκέληη
σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
765/Β/28.8.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278472/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330583/7.8.1996 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο
Σνπηθφο νίλνο Κιεκέληη σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ » (ΦΔΚ 363/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 372558/5.7.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνξηλζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
941/Β/28.7.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278470/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
372558/5.7.2000
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Κνξηλζίαο» (ΦΔΚ
391/B/7.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320135/1.9.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
278470/26.2.2008
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Κνξηλζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1806/Β/9.9.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387430/11.9.2000 Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Λαθσλίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ ΦΔΚ
1179/B/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. 397092/6.9.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λεηξίλσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
718/Β/16.9.1993).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
316854/29.11.2004
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λεηξίλσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1850/Β/14.12.2004 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340585/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μεζζελίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-091989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316846/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340585/1.9.1989
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Μεζζελίαο» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351700/5.5.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πηζάηηδνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
657/Β/23.5.2000)
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
269492/24.1.1997
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Αηγηαιείαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 126/Β/26.2.1997 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201613 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε «Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε Πιαγηέο Αηγηαιείαο» (ΦΔΚ 2817/Β/13.12.2011)

- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201613 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε «Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε Πιαγηέο Αηγηαιείαο » (ΦΔΚ 2817/Β/13.12.2011)
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
340588/01-09-1989
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ππιίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
694/Β/15-09-1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316848/29.11.2004
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ππιίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004) .
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 437358/5.11.1993
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Σεγέαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
ΦΔΚ 849/Β/11.11.1993 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Σξηθπιίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ ΦΔΚ
694/Β/15.9.1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313010/20.9.2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
340588/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Σξηθπιίαο.» (ΦΔΚ ΦΔΚ
1436/B/29.9.2006).
- 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)
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία

ην άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008
ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ
παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο
Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818Β/15-6-2005),
ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΧΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΧΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΧΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΧΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΧΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΧΡΗΜΑΝΖ Δ
ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» ζηελ
επηζήκαλζε ησλ νίλσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθήο απφθαζε
«Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ
νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ
ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
Γ) Παπαδοζιακέρ Δνδείξειρ
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 235309/7-2-2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία
πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε.
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε
(Π.Γ.Δ.) Πεινπφλλεζνο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ ΣΑΦΤΛΗΑ /
Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΧΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ /
Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΧΝ /
Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΧΝ ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ ή ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles
montagneux, ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ ή ΑΠΟ ΠΑΛΗΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vieux
vignobles ή Vin de vielles vignes, ΛΗΑΣΟ/ Liastos/ Vin de paille.
Γ) Πεπιοπιζμοί ζηην αναγπαθή ποικιλίαρ
Γελ επηηξέπεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε, κε ηελ έλλνηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν
118θγ ηνπ Καλ(ΔΚ)1234/2007, ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ησλ πνηθηιηψλ «Μαπξνδάθλε»,
«Ρνκπφια» θαη «Μνλεκβαζηά», ζηνπο αλσηέξσ νίλνπο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 118ηγ ηνπ
Καλ(ΔΚ) 1234/2007 θαη 3 ηνπ Ν. 427/1976 θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ
Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο.

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/29-082007).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 340577/1.9.1989 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο
έλδεημεο πεινπνλλεζηαθφο Σνπηθφο Οίλνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ Οίλσλ» ( ΦΔΚ
694/Β/15.9.1989)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 380238/31.7.2000 «Σξνπνπνηήζεηο απνθάζεσλ δηακεξηζκαηηθψλ
Σνπηθψλ νίλσλ» (ΦΔΚ 1012/Β/10.8.2000).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 625/4.10.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 196/Α/12.10.1971 ).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 396425/22.10.197 « Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 1880/B/27.10.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 291/7.8.1992 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 25/4.10.1971 «Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζίσλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 148/A/2.9.1992).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο
πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 70/20.3.1996 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο
Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Μαληίλεηα» (ΦΔΚ 57/A/27.3.1996).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 92/7.10.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ» ( ΦΔΚ 224/Α/26.10.2011).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 201/5.5.1993
«Αλαγλψξηζε νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
Μαπξνδάθλε Παηξψλ ειεγρφκελε» (ΦΔΚ 75/Α/21.5.1993).
- «Γηφξζσζε θαικάησλ ζην Π.Γ. 201/1993» (ΦΔΚ 111/Α/29.6.1993 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 198/23.7.1994 «Γηφξζσζε θαικάησλ ζην Π.Γ. 201/1993»
(ΦΔΚ 127/Α/5.8.1994).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 179/1.10.2009 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο
ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ – MALVASIA » (ΦΔΚ 208/Α/2.10.2009 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280927/16.7.2010 «Αλαγλψξηζε νίλσλ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ –
MALVASIA σο Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010 ).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971
«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 220/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλσξίζε νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο Μνζράηνο Παηξψλ ειεγρφκελεο θαη κε νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο
Ρίνπ Παηξψλ ειεγρφκελε» (ΦΔΚ 36/A/29.3.1982).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 539/4.8.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 159/Α/26.7.1971).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378022/15.9.1971 « Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 773/Β/27.9.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 416/10.6.1974 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ησλ άξζξσλ 1,2 θαη 3
ηνπ Β.Γ. 539/1971 Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ»
(ΦΔΚ
174/Α/25.6.1974).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 457/15.9.1988 «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Β.Γ. 539/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 210/Α/26.9.1988).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο
πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 21/21.1.1995 «Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Β.Γ. 539/1971
Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 16/Α/31.1.1995).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 323530/15.2.1995 « Σξνπνπνίεζε ηεο
Τ.Α.
378022/15.9.1971» (ΦΔΚ 126/Β/24.2.1995).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285854/27.8.2004 « Σξνπνπνίεζε ηεο
Τ.Α.
378022/15.9.1971» (ΦΔΚ 1366/B/06.09.2004 ).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 205/31.3.1972 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
νίλσλ ΠΑΣΡΑΗ» (ΦΔΚ 49/A/14.4.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 228173/3709/15.4.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηνο » (ΦΔΚ 287/B/27.4.1972).
-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. 387432/11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο
Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Πάηξα» (ΦΔΚ 1177/B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 385757/18.8.1995 «Οίλνη Ολνκαζηψλ Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο
Πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 747/B/30.08.1995).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 160 /5.6.2000 «Αλαγλψξηζε Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο νίλσλ
Πάηξα» (ΦΔΚ 142/A/14.6.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387431 /11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζηψλ
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο ΠΑΣΡΑ» (ΦΔΚ 1179/B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
300446/05.6.2008
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αξγνιίδαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330549/18.7.1996
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αξθαδίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 650/Β/30.7.1996 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311500/10.7.2009 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330549/18.7.1996 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αξθαδίαο» (ΦΔΚ
1493/Β/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285856/27.8.2004
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αραΐαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
1366/Β/6-9-2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316841/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
285856/27.8.2004 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αραΐαο» (ΦΔΚ 1850/Β/14-122004).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201639 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε «Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε Αραΐα» (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011)
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
285855/27.8.2004
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζιείαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
1366/Β/6.9.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316842/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
285855/27.8.2004 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζιείαο» (ΦΔΚ
1850/Β/14.12.2004 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278471/26.2.2008
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
316842/29.11.2004
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Ζιείαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 391/B/7.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330583/7.8.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κιεκέληη
σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
765/Β/28.8.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278472/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330583/7.8.1996 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Κιεκέληη
» (ΦΔΚ
363/B/5.3.2008).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 372558/5.7.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνξηλζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
941/Β/28.7.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278470/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
372558/5.7.2000
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Κνξηλζίαο» (ΦΔΚ
391/B/7.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320135/1.9.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
278470/26.2.2008
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Κνξηλζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ
1806/Β/9.9.2008).
-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.
351779/12.6.1992
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηψλ/Πεηξσηνχ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 417/Β/1.7.1992).
-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. 397092/6.9.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Λεηξίλσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
718/Β/16.9.1993).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316854/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
397092/6.9.1993 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Λεηξίλσλ» (ΦΔΚ
1850/Β/14.12.2004 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340585/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μεζζελίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-091989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316846/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340585/1.9.1989
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Μεζζελίαο» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351700/5.5.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πηζάηηδνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
657/Β/23.5.2000)
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
269492/24.1.1997
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Αηγηαιείαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 126/Β/26.2.1997 ).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201613 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε «Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε Πιαγηέο Αηγηαιείαο » (ΦΔΚ 2817/Β/13.12.2011)
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
340588/01-09-1989
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ππιίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
694/Β/15-09-1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316848/29.11.2004
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340588/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ππιίαο» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004) .
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 437358/5.11.1993
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Σεγέαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
ΦΔΚ 849/Β/11.11.1993 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340588/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Σξηθπιίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ ΦΔΚ
694/Β/15.9.1989).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313010/20.9.2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
340588/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Σξηθπιίαο.» (ΦΔΚ ΦΔΚ
1436/B/29.9.2006).
- 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)
- 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 ΠΔ, 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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