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

Ιζοδύναμορ Όπορ: Slopes of Ainos
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: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3.5- Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : ιεπθνπξάζηλν ρξψκα κε πξαζηλσπέο
αληαχγεηεο, αλάινγα κε ηελ κέζνδν νηλνπνίεζεο θαη ηνλ ρξφλν εκθηάισζεο.
Αξψκαηα απφ άλζε εζπεξηδνεηδψλ θαη ιεπθφζαξθα θξνχηα. Γεχζε κε γεκάην ζηφκα
θαη ραξαθηεξηζηηθά δξνζηζηηθή νμχηεηα.
2. Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα 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***
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3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα 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

θαη

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: ιεπθνπξάζηλν ρξψκα κε θηηξηλσπέο αληαχγεηεο.
Αξψκαηα ηξνπηθψλ θξνχησλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ. Γεχζε κε ηζνξξνπεκέλε
νμχηεηα θαη καθξά επίγεπζε.
4. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.5 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά ρξπζνθίηξηλν ρξψκα κε πνξηνθαιί αληαχγεηεο,
αλάινγα κε ηελ κέζνδν νηλνπνίεζεο θαη ηνλ ρξφλν εκθηάισζεο. Αξψκαηα ψξηκσλ
θξνχησλ βεξίθνθνπ, κειηνχ θαη κε λφηεο απφ άλζε ηξηαληάθπιινπ ή γηαζεκηνχ. Γεχζε
κε ραξαθηεξηζηηθή πινχζηα επίγεπζε θαη κεγάιν φγθν.
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 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: έληνλα έσο κέηξηα βαζχ εξπζξφ ρξψκα κε ηψδεηο
αληαχγεηεο, αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο ζε λεαξή ειηθία ηα νπνία θαηά ηελ
παιαίσζε εμειίζζνληαη ζε ψξηκα θφθθηλα θξνχηα. Γεχζε κε έληνλε νμχηεηα, θαιή
δνκή, ζηφκα ηαληθφ, κε γεκάην άξσκα θαη καθξά επίγεπζε.

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 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: έληνλα έσο κέηξηα βαζχ εξπζξφ ρξψκα,
ζπλήζσο αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο ζε λεαξή ειηθία ηα νπνία θαηά ηελ

παιαίσζε εμειίζζνληαη ζε ψξηκα θφθθηλα θξνχηα. Γεχζε κε κέηξηα νμχηεηα, θαιή
δνκή, ζηφκα ηαληθφ, κε γεκάην άξσκα 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
- 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: έληνλα έσο κέηξηα βαζχ εξπζξφ ρξψκα,
αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο ζε λεαξή ειηθία θαη ελίνηε καξκειάδαο θφθθηλσλ
θξνχησλ, πνπ θαηά ηελ παιαίσζε απνθηνχλ πην ζπκππθλσκέλε κχηε. Γεχζε κε
κέηξηα νμχηεηα, θαιή δνκή, ζηφκα κέηξηα ηαληθφ, κε γεκάην άξσκα θαη καθξά
επίγεπζε.

4. Οίνορ Δπςθπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: βαζχ εξπζξφ ρξψκα, αξψκαηα απνμεξακέλσλ
θφθθηλσλ θξνχησλ ζε λεαξή ειηθία θαη ελίνηε καξκειάδαο θφθθηλσλ θξνχησλ ηα
νπνία θαηά ηελ παιαίσζε εκθαλίδνχλ αξψκαηα κπαραξηθψλ, θαλέιιαο θαη
γαξχθαιινπ. Γεχζε κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, θαιή δνκή, πινχζηεο ηαλίλεο θαη
εμαηξεηηθά πινχζηα επίγεπζε.

Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ 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 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: ρξψκα ηξηαληαθπιιί, κε ξνδέ αληαχγεηεο. Οζκή
κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη άγνπξσλ θξνχησλ(θεξάζη, δακάζθελν). Γεχζε κε
δξνζεξή νμχηεηα θαη θαιή επίγεπζε.

2. Οίνορ Δπςθπωπόρ 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 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: ρξψκα ηξηαληαθπιιί, κε ξνδέ αληαχγεηεο. Οζκή
κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη άγνπξσλ θξνχησλ(θεξάζη, δακάζθελν). Γεχζε κε
ραξαθηεξηζηηθή καθξά επίγεπζε.

3. Οίνορ Δπςθπωπόρ 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 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: αλνηρηφ εξπζξφ ρξψκα κε ξνδέ αληαχγεηεο. Οζκή
θφθθηλσλ θξνχησλ κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ. Γεχζε κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα,
καθξά επίγεπζε θαη θαιή δνκή.

4. Οίνορ Δπςθπωπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 45

- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: αλνηρηφ εξπζξφ ρξψκα κε ξνδέ αληαχγεηεο.
Αξψκαηα ζάξθαο ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε άλζε ηξηαληάθπιινπ
θαη γηαζεκηνχ. Γεχζε πινχζηα κε καθξά επίγεπζε θαη δξνζηζηηθή νμχηεηα.
Γ. ΟΙΝΟ ΗΜΙΑΦΡΩΓΗ
1. Οίνορ λεςκόρ ημιαθπώδηρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11 % 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 : αλνηρηφ πξάζηλν ρξψκα, κε ιεπθνπξάζηλεο
αληαχγεηεο. Αξψκαηα απφ άλζε εζπεξηδνεηδψλ θαη ιεπθφζαξθα θξνχηα. Γεχζε κε
εμαηξεηηθή νμχηεηα θαη δξνζεξή επίγεπζε.
2. Οίνορ λεςκόρ ημιαθπώδηρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα 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: αλνηρηφ πξάζηλν ρξψκα κε ιεπθνπξάζηλεο
αληαχγεηεο. Αλζψδε αξψκαηα κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ. Γεχζε κε γεκάην ζηφκα θαη
ραξαθηεξηζηηθά δξνζηζηηθή νμχηεηα.
3. Οίνορ λεςκόρ ημιαθπώδηρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- 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: ιεπθνπξάζηλν ρξψκα. Αξψκαηα ιεπθφζαξθσλ
θξνχησλ κε αλζψδεηο λφηεο. Γεχζε κε δξνζηζηηθή νμχηεηα θαη καθξά επίγεπζε.

4. Οίνορ λεςκόρ ημιαθπώδηρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % 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
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: πξαζηλνθίηξηλν ρξψκα. Αξψκαηα ψξηκσλ ιεπθψλ
θξνχησλ ζε ζπλδπαζκφ κε άλζε εζπεξηδνεηδψλ. Γεχζε κε εμαηξεηηθή νμχηεηα,
ηζνξξνπεκέλε δνκή θαη καθξά επίγεπζε

*όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 4g/l
ιζσύοςν οι
πποϋποθέζειρ ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
**όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 12g/l
ιζσύοςν οι
πποϋποθέζειρ ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
*** όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα είναι ηοςλάσιζηον ίζη με 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.) Πιαγηέο Αίλνπ 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. Πλαγιέρ Αίνος
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:

Ο επςθπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Πλαγιέρ Αίνος παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Δπςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Πλαγιέρ Αίνος
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη
ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οινοποίηζη ημιαθπωδών οίνων
Οη εκηαθξψδεηο νίλνη παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ απφ ηηο νπνίεο
παξάγεηαη ν ιεπθφο νίλνο κε ΠΓΔ Πιαγηέο Αίλνπ. Ζ παξαγσγή ησλ νίλσλ απηψλ
αθνινπζεί ηελ 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) Σν ζχζηεκα κφξθσζεο ησλ πξέκλσλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο ζηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 259740/19.2.1997 (ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997) θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθ.235260/6-2-2002 (ΦΔΚ 190/Β/20-2-2002)
θαη ηελ ΤπνπξγηθήΑπφθ.201612/12.12.2011(ΦΔΚ2817/Β/13.12.2011).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γεκνηηθψλ
Δλνηήησλ
ησλ
Αγξνζηνιίνπ,
ΔιεηνχΠξφλλσλ,
Λεηβαζνχο,
Οκαιψλ
(πεξηιακβάλνληαη νη νηθηζκνί Βαιζακάησλ, Αγίσλ Απνζηφισλ, Αγίνπ Διεπζεξίνπ,
Δπαλνρσξίνπ θαη Μηράησλ), Ππιαξέσλ, άκεο θαζψο θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο
Λεμνπξίνπ θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Αγίαο Θέθιεο, Γακνπιηαλάησλ, Καησγήο,
Κνπβαιάησλ, Μνλνπνιάησλ θηλέσο, νπιιάξσλ, Υαβδάησλ θαη Υαβξηάησλ ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιηθήο ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο θαη
γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο ζε δέθα ρηιηάδεο (10,000) 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 75 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο, θαη γιπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ θαη Γνπζηνιίδη (Απγνπζηνιίδη, Βνζηίιηδαο),
Εαθπλζηλφ, Μνζραηέιια (Μνζραξδίληα), Μνζράην άζπξν, Μνζρνθίιεξν, Ρνδίηεο
(Αιεπνχ), Ρνκπφια, θηαδφπνπιν (αράξα), Chardonnay, Sauvignon blanc, Θεηαθφ
θαη Σζανχζη.
Ο εξπζξφο μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο, θαη γιπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αξαθιηλφο, Κνξθηάηεο, Απγνπζηηάηεο,
Μαπξνδάθλε, Παπαδηθφ, θπινπλίρηεο, θαη Φεηδηά. .

Ο εξπζξσπφο μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο, θαη γιπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ ησλ αλσηέξσ ιεπθψλ θαη εξπζξψλ νίλσλ ζε
νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο ιεπθφο εκηαθξψδεο μεξφο, εκίμεξνο, εκίγιπθνο θαη γιπθφο Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ,
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ ησλ ιεπθψλ νίλσλ ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
1.Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ Κεθαινληά έρεη βαζηέο ξίδεο πνπ ράλνληαη ζηνλ
κχζν. Ο Κέθαινο ήξζε λα εγθαηαζηαζεί ζηελ απνηθία ηεο παηξίδαο ηνπ ζηελ
Αζελαίαλ γελ. Μφιηο πάηεζε ην πφδη ηνπ ζην λεζί, θάξθσζε ην θιήκα πνπ είρε καδί
ηνπ γηα λα ηνπ ζπκίδεη ηνλ ηφπν ηνπ. Ζ Αζελαία γε έγηλε κε ηνλ ρξφλν Θελαία γε Θεληά θαη ην λεζί πήξε ην φλνκά ηνπ.
ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο ε πξψηε γξαπηή καξηπξία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ακπέινπ βξίζθεηαη ζε έγγξαθν ηνπ 1520 θαη αθνξά απνγξαθή εθθιεζηαζηηθήο
πεξηνπζίαο.
Λίγν αξγφηεξα αλαθέξεηαη θαη πάιη ζε επηζηνιή ηνπ Γνπιηέικνπ Γεθαξάλα πξνο ηνλ
Λαηίλν Δπίζθνπν ηνπ λεζηνχ Φεξδηλάλδν ληε Μέληηηζη ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1544.
Δπί πιένλ λεφηεξεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε ακπεινθαιιηέξγεηα
ήηαλ γλσζηή ζηελ Διιάδα απφ ηελ Νενιηζηθή Δπνρή θαη φηη ε πξψηκε ειιεληθή
απνίθεζε ζε φια ηα κέξε ηεο Μεζνγείνπ, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ κεηέπεηηα
αλάπηπμε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ αθνινπζεί ηελ εμέιημε θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ λεζηνχ ηεο
Κεθαινληάο ζπλερψο κέρξη ζήκεξα θαη απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ αγξνηηθνχ
ρψξνπ ηεο Κεθαινληάο θαη ηνπ ηνπηθνχ αγξνηηθνχ πνιηηηζκνχ, απφ πνιχ βαζηά ζηνλ
ρξφλν κέρξη ζήκεξα.
Ζ πεξηνρή ησλ νξεηλψλ θιηηχσλ ηνπ Αίλνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ
λεζηνχ ηεο Κεθαινληάο απνηειείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ αζβεζηνιηζηθά,
ραιηθψδε πησρά εδάθε, φπνπ ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχζε ζεκαληηθφ ηνκέα
ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Ήδε απφ πνιχ παιηά θαη πάλησο απφ ηελ επνρή ηεο Δλεηνθξαηίαο αλαθέξνληαη ηα
ακπέιηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ ηνπ λεζηνχ. Αξγφηεξα, ηνλ 19ν αηψλα, πεξηεγεηέο θη
γεσγξάθνη φπσο ν Ησζήθ Παξηο αλαθέξνληαη εθηελψο ζηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ηεο
νξεηλήο πεξηθέξεηαο θαη ησλ ινθσδψλ ππσξεηψλ ηεο, πνπ καδί κε ηελ θηελνηξνθία
απνηεινχζαλ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πξνζφδνπ γηα ηνπο αγξφηεο.
Γ) Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ: ρεηηθά κε ηηο βαζηθέο
πνηθηιίεο, ην κελ ηζανχζη θαη ην γνπζηνιίδη είλαη εμαηξεηηθά δηαδνκέλεο ζηελ πεξηνρή
ή δε καπξνδάθλε απνηειεί πνηθηιία κε ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
μερσξηζηή νλνκαζία πξνέιεπζεο-ΠΟΠ γηα ην λεζί. Οη ινηπέο πνηθηιίεο θαηέρνπλ
κηθξφηεξε ζέζε ζηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε αιιά απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ
ηνπηθνχ ακπειψλα κε βαζηέο ξίδεο κέζα ζηνλ ρξφλν. Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ
πεξηνρή ηεο ΠΓΔ απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα. Με ηηο ηδηαίηεξεο θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο ηεο
απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπηθνχ αγξνηηθνχ πνιηηηζκνχ, ρσξίο απηήλ δελ
κπνξνχλ λα λνεζνχλ νη πεξηνρέο θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο. Ζ απαζρφιεζε ζηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ηελ νηλνπνίεζε κέζα ζηελ δψλε δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο
θαη βνεζνχλ ζηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.

ηφπνπ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ο ζπλδπαζκφο ησλ επηθιηλψλ εδαθψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ θαζψο θαη ησλ ινθσδψλ
ππσξεηψλ ηνπο, κε ηηο πςειέο βξνρνπηψζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα 820 mm ζε εηήζηα
βάζε, ηνπο δπηηθνχο αλέκνπο πνπ κεηαθέξνπλ ζεκαληηθή πγξαζία ηδηαίηεξα ηελ
άλνημε θαη ην θαινθαίξη, δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή
θξαζηψλ κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά αξψκαηνο θαη γεχζεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ
παξαπάλσ πεδνθιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο ηδηαίηεξεο πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο
δίλνπλ θξαζηά κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Αθφκε, ε δπλαηφηεηα ζπλνηλνπνίεζεο ή
αλάκεημεο νίλσλ δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ηδηαίηεξσλ
ηνπηθψλ νηληθψλ πξαθηηθψλ, πνπ αληινχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνπο Φξάγθνπο
θαη ηνπο Δλεηνχο, κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ «νηλνπξγείσλ», επηρεηξήζεσλ δειαδή
νηλνπνίεζεο πνπ παξήγαγαλ θξαζηά επί ην πιείζηνλ κε αλάκεημε δηαθνξεηηθψλ
πνηθηιηψλ, εμνχ θαη ην εχξνο ησλ παξαγφκελσλ εηδψλ νίλσλ.
Λφγσ ηνπ άγνλνπ εδάθνπο, ησλ θιίζεσλ θαη ηεο έιιεηςεο πγξαζίαο θαηά ην
ζέξνο, ηα πξέκλα δηακνξθψλνληαη ζε ρακειφ θππειινεηδέο ζρήκα ησλ ηεζζάξσλ
έσο πέληε βξαρηφλσλ θαη ε θάζε θεθαιή θιαδεχεηαη ζηνπο δχν νθζαικνχο.
Ζ κηθξή αλάπηπμε ηεο βιαζηήζεσο ησλ θπηψλ ιφγσ ησλ παξαπάλσ
ζπλζεθψλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζθίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ θπηψλ θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ ζηαθπιηψλ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, νη παξαγσγνί εθαξκφδνπλ
κηα παξαδνζηαθή ηερληθή κε ηελ ζπζηξνθή πξνο ηα έζσ θαη ηνπ δεζίκαηνο ησλ
βιαζηψλ πνπ ηνπηθά ιέγεηαη «θνπηζνχληακα».
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. Πιαγηέο Αίλνπ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Πιαγηέο Αίλνπ 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 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 Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ παξνπζηάδεη έληνλε
πνηθηινκνξθία θαη θαιχπηεη εθηάζεηο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο. Ζ πεξηνρή απηή είλαη
θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή εκηαθξσδψλ νίλσλ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
O 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 κε Π.Γ.Δ. Πιαγηέο Αίλνπ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη εκηαθξψδεηο νίλνη πνπ παξάγνληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε δψλε ηνπ Π.Γ.Δ. Πιαγηέο
Αίλνπ 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.
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. 259740/19.2.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Αίλνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235260/6.2.2002 «Καζνξηζκφο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο
Σνπηθψλ Οίλσλ» (ΦΔΚ 190/Β/20.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201612/12.12.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε
Γεσγξαθηθή
Έλδεημε
Πιαγηέο
Αίλνπ»»
(ΦΔΚ
2817/Β/13.12.2011).
- 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
«GRANDE RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 352347/6670/1987 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 875/Β/28.6.2005)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο
ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ»ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ νίλσλ»(ΦΔΚ
420/Β/20.4.1999)
- Νφκνο ππ’άξηζ.427/30-8-1976 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη
θαηαξγήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/1969 πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο
ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο»» «(ΦΔΚ 230/Α31-8-1976)
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο
θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ .392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο
ρξήζεο ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1985/Β/8-11-99) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ ,
ζην άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ
λνκνχ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο
λνκνχο.»
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο
θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο

Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «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.) Πιαγηέο Αίλνπ είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΟΗ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles Montageux.
Γ) Πεπιοπιζμόρ ζηην αναγπαθή ποικιλιών
χκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 201612/12-12-2011 (ΦΔΚ 2817/Β/13-12-2011) Τπνπξγηθή
Απφθαζε δελ επηηξέπεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ
Πιαγηέο Αίλνπ ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ησλ πνηθηιηψλ «Ρνκπφια» θαη
«Μαπξνδάθλε» 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
«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. 259740/19.2.1997 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Αίλνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 140/Β/3.3.1997).
- 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 ΠΑ, 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.

