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Θράκθ

Το ταξίδι μασ ξεκινά από τθ Θράκθ με τουσ Οίνουσ
Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ Ιςμαρικοφσ,
Αβδιρων, Ζβρου και Θράκθσ.
Θ Θράκθ είναι θ μικρότερθ και λιγότερο αναπτυγμζνθ
αμπελουργικι περιφζρεια τθσ Ελλάδασ. Οι κυριότερεσ
αμπελουργικζσ περιοχζσ τθσ είναι το Σουφλί και το βόρειο
τμιμα του Ζβρου, θ Μαρϊνεια ςτθ οδόπθ και τα Άβδθρα
ςτθν Ξάνκθ. Ζχει όμωσ μερικζσ πολφ χαρακτθριςτικζσ
τοπικζσ ποικιλίεσ, όπωσ το ερυκρωπό Ραμίδι και οι ερυκρζσ
Μαυροφδι Θράκθσ, Καρλαχανάσ, Μπογιαλαμάσ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Θράκθ – Μαρϊνεια
Μαρϊνεια
Αμπελουργικι περιοχι με ιςτορικότθτα ςτθν
παραγωγι οίνου που χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων.
Σφμφωνα με τον Πμθρο, ο Οδυςςζασ πρόςφερε ςτον
Ρολφφθμο το κραςί που του είχε δϊςει ο Μάρωνασ,
ιερζασ του Απόλλωνα που κατοικοφςε εκεί,
προκειμζνου να ςϊςει τουσ ςυντρόφουσ του από τθ
ςπθλιά του Κφκλωπα.


08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Θράκθ – Μαρϊνεια


Θ αναβίωςθ του αμπελϊνα τθσ Μαρϊνειασ ξεκινά
ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90. Το μικρόκλιμα τθσ
περιοχισ είναι εξαιρετικό, κακϊσ οι αμπελϊνεσ
ζχουν ςτθν πλάτθ τουσ τον Κςμαρο και πιο πίςω τθ
οδόπθ για να τουσ προφυλάςςει από τουσ
βοριάδεσ, ενϊ το Αιγαίο μαλακϊνει τα χειμωνιάτικα
κρφα και το καλοκαίρι φζρνει ζναν τοπικό άνεμο από
τθ Σαμοκράκθ που τα δροςίηει.

08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Θράκθ – Άβδθρα
Άβδθρα
Ρατρίδα του Δθμόκριτου και του Ρυκαγόρα, ζνασ
τόποσ πλοφςιοσ ςε ιςτορία και ςε αμπελοοινικι
παράδοςθ. Στθν περίφθμθ αρχαϊκι πόλθ των
Αβδιρων, καλλιεργοφςαν επιμελϊσ το αμπζλι. Στο
Βυηάντιο μάλιςτα, κεωροφςαν τθν περιοχι ζναν από
τουσ κορυφαίουσ αμπελϊνεσ τθσ αυτοκρατορίασ.


08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Θράκθ – Άβδθρα


Θ ςφγχρονθ ιςτορικι διαδρομι του αμπελϊνα των
Αβδιρων ιταν αντίςτοιχθ μ’ αυτι τθσ Μαρϊνειασ.
Ρου ςθμαίνει: εγκατάλειψθ χάριν άλλων
καλλιεργειϊν, κυρίωσ του καπνοφ. Θ ζντονθ
δραςτθριότθτα ξεκίνθςε και πάλι μετά από το
1997, αφότου εγκρίκθκε θ ζνδειξθ Τοπικόσ Οίνοσ
Αβδιρων για λευκά, ροηζ και ερυκρά κραςιά από
Ηουμιάτικο, οδίτθ, Ραμίδι και τισ γνωςτζσ
κοςμοπολίτικεσ διεκνείσ ποικιλίεσ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι


Λαμβανομζνου υπόψθ ότι οι οίνοι ΡΓΕ
Ρεριφερειϊν πρζπει να παράγονται από ςταφφλια
ηωνϊν ΡΟΡ ι και ΡΓΕ εντόσ τθσ περιφζρειασ και ότι
θ Θράκθ είχε μόνον 3 μικρζσ ηϊνεσ περιοχϊν (ΡΓΕ
Άβδθρα, ΡΓΕ Κςμαροσ, ΡΓΕ Ζβρου) γίνεται
κατανοθτό γιατί ο ΡΓΕ Θράκθ είναι ο λιγότερο
εκπροςωποφμενοσ ΡΓΕ οίνοσ ςε επίπεδο
περιφζρειασ και προσ το παρόν, μόνο 2 οινοποιεία
εντόσ ηϊνθσ τον παράγουν.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Άβδθρα (ΦΔΚ 126/Β/26-2-1997)






Αμπελϊνεσ ςτα δ. δ. Αβδιρων, Μάνδρασ, Μυρωδάτου
διμου Αβδιρων & ςτο δ.δ. Μαγγάνων διμου Τοπείρου ςε
υψόμετρα ζωσ 300μ.
Ροικιλίεσ : Ακιρι, Αςφρτικο, Ηουμιάτικο, Μαλαγουηιά,
Μοςχάτο Αλεξανδρείασ, οδίτθσ, Chardonnay, Sauvignon
blanc, Ugni blanc, Λθμνιό, Μαυροφδι, Ραμίδι, Cabernet
Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot, Syrah.
Τφποι οίνων: λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ - ξθρόσ, θμίξθροσ,
θμίγλυκοσ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγϊμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Κςμαροσ (ΦΔΚ 126/Β/26.02.1997)
 Αμπελϊνεσ ςτο νομό οδόπθσ ςτα δ.δ. Μαρϊνειασ,
Ξυλαγανισ, Ρροςκυνθτϊν του διμου Μαρϊνειασ &
Κροβφλθσ, Σαπϊν, Στρφμθσ του διμου Σαπϊν.)
 Ροικιλίεσ
:
Μοςχάτο
Αλεξανδρείασ,
οδίτθσ,
Chardonnay, Sauvignon blanc, Λθμνιό, Μαυροφδι,
Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot,
Mourverde, Syrah.
 Τφποι οίνων : λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ - ξθρόσ, θμίξθροσ,
θμίγλυκοσ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Ζβροσ (ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010)






Ρεριοχζσ που βρίςκονται ςτα διοικθτικά όρια του νομοφ
Ζβρου ςε υψόμετρο μεγαλφτερο από 20m.
Ροικιλίεσ :Ακιρι, Αςφρτικο, Ηουμιάτικο,
Μαλαγουηιά,Chardonnay, Sauvignon blanc, Ugni blanc,
Λθμνιό, Μαυροφδι, Μοςχόμαυρο, Ραμίδι, Σζφκα,
Καρναχαλάδεσ, Κερατςοφδα, Μπογιαλαμάδεσ, Cabernet
Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot, Syrah Carignan,
Cinsaut.
Τφποι οίνων : λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ - ξθρόσ, θμίξθροσ,
θμίγλυκοσ, γλυκόσ, λικζρ (λευκοί, ερυκροί).
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Θράκθ (ΦΔΚ 140/B/3.3.1197).
 Ρεριφερειακζσ ενότθτεσ Ζβρου, οδόπθσ και Ξάνκθσ,
που από κοινοφ ορίηουν τθν αυτόνομθ αμπελουργικι
περιφζρεια Θράκθσ.
 Ροικιλίεσ :Ακιρι, Αςφρτικο, Ηουμιάτικο, Μαλαγουηιά,
Μοςχάτο Αλεξανδρείασ, οδίτθσ, Chardonnay, Sauvignon
blanc, Ugni blanc, Λθμνιό, Μαυροφδι, Μοςχόμαυρο,
Ραμίδι,
Σζφκα,
Καρναχαλάδεσ,
Κερατςοφδα,
Μπογιαλαμάδεσ, Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge,
Merlot, Syrah Carignan, Cinsaut, Mourverde.
 Τφποι οίνων : λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ - ξθρόσ, θμίξθροσ,
08/07/2020
θμίγλυκοσ, γλυκόσ, λικζρ (λευκοί, ερυκροί).
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Μακεδονία
Μακεδονία
Στθ Μακεδονία, θ αρχι τθσ αμπελοκαλλιζργειασ
χάνεται ςτο παρελκόν και τα ευριματα των
αρχαιολόγων (κφπελλα, κρατιρεσ, αμφορείσ,
οινοχόεσ) επιβεβαιϊνουν τισ ριςεισ των αρχαίων
κειμζνων. Ο αμπελϊνασ τθσ Μακεδονίασ που
απλϊνεται ςτισ πλαγιζσ των βουνϊν τθσ και ςτισ
θλιόλουςτεσ ακτζσ ςυνεχίηει να παράγει ονομαςτά
ποιοτικά κραςιά.


08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Δράμα






Θ Οινικι ιςτορία ξεκινά από τθν αρχαιότθτα.
Ο μφκοσ κζλεισ να εορτάηεται ςτο Φαλακρό θ
παρουςία του κεοφ Διονφςου με τθν παραγωγι
και τθν απόλαυςθ του οίνου.
Στθν περιοχι δεν διαςϊηονται τοπικζσ ποικιλίεσ.
Το ευνοϊκό κλίμα τθσ περιοχισ και θ ιδιαιτερότθτα
του εδάφουσ ζδωςαν το ζναυςμα για τθ μζγιςτθ
προςαρμογι, τθν καλλιζργεια και τθν ανάπτυξθ
των πιο γνωςτϊν ευρωπαϊκϊν και ελλθνικϊν
ποικιλιϊν.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Καβάλα



Ρεριοχι με πλοφςια αμπελοοινικι ιςτορία.
Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα όλοσ ο ορεινόσ όγκοσ
ιταν γεμάτοσ αμπελϊνεσ. Στθ ςυνζχεια θ
μετανάςτευςθ των κατοίκων ςτθν Ευρϊπθ ζφερε
τον μαραςμό τθσ περιοχισ. Από τουσ λίγουσ
αμπελϊνεσ που παρζμειναν, οι κάτοικοι
παριγαγαν κραςί που το διζκεταν χφμα ςτθν
τοπικι αγορά.

08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραγγαίο Προσ
Ραγγαίο Προσ


Σειρά μφκων και παραδόςεων ςυνδζει το Ραγγαίο Προσ
με τον Διόνυςο και τθ ςκοτεινι ορφικι διδαςκαλία.
Σφμφωνα με τθν ελλθνικι μυκολογία ςτο Ραγγαίο
ανατράφθκε ο κεόσ του κραςιοφ. Εδϊ καταςπαράχτθκε
κι ο άτυχοσ Ορφζασ από τισ Μαινάδεσ. Εδϊ
διαδραματίςτθκε και ο τραγικόσ μφκοσ του Λυκοφργου,
του βαςιλιά των Θδϊνων (μιασ από τισ κρακικζσ φυλζσ
που ηοφςαν ςτθν περιοχι), ο οποίοσ τιμωρικθκε επειδι
απερίςκεπτα κι αλαηονικά, εναντιϊκθκε ςτθ λατρεία
του Διονφςου.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραγγαίο Προσ


Πλα αυτά βεβαίωσ, δεν μπορεί να είναι τυχαία.
Ζχουν να κάνουν με τθν εκτεταμζνθ λατρεία του
κεοφ του κραςιοφ και φυςικά με τθν
αμπελοκαλλιζργεια και τθν οινοπαραγωγι ςτθν
περιοχι, θ οποία από τουσ παλιοφσ κατοίκουσ των
χωριϊν τθσ, αναφζρεται ωσ «αμπελότοποσ». Πλα
αυτά όμωσ μζχρι το 1920, τότε που οι
περιςςότερεσ
παραδοςιακζσ
καλλιζργειεσ
αντικαταςτάκθκαν από τθν καπνοκαλλιζργεια.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραγγαίο Προσ


Φτάνοντασ ςτθ δεκαετία του ‘90, θ ζκταςθ των
αμπελϊνων τθσ περιοχισ τθσ Καβάλασ με
οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αυξικθκε ςθμαντικά.
Ιδίωσ ςτισ νοτιοανατολικζσ παρυφζσ του
Ραγγαίου, όπου τα φυτά δζχονται τθ δροςερι
αφρα του Στρυμονικοφ κόλπου ενϊ το βουνό τα
προφυλάςςει από τουσ ψυχροφσ βοριάδεσ. Τα
εδάφθ είναι πετρϊδθ, άγονα και καλά
ςτραγγιηόμενα. Ευνοϊκζσ δθλαδι ςυνκικεσ για τθν
καλλιζργεια του αμπελιοφ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Μακεδονία


Σε όλθ τθ Μακεδονία απαρικμοφμε 4 ενδείξεισ
Οίνων ΡΟΡ: Νάουςα, Γουμζνιςςα, Αμφνταιο,
Ρλαγιζσ του Μελίτωνα και 22 Οίνων ΡΓΕ:
Μακεδονικόσ, Ραγγαίου, Δράμασ, Αγοράσ,
Καβάλασ, Θάςου, Σερρϊν, Χαλκιδικισ, Σικωνίασ,
Αγιορείτικοσ, Θεςςαλονίκθσ, Επανομισ, Ρλαγιϊν
Βερτίςκου, Μεςιμβριασ, Ρζλλασ, Φλϊρινασ,
Καςτοριάσ, Θμακίασ, Βελβεντοφ, Γρεβενϊν και
Σιάτιςτασ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Δράμα (ΦΔΚ 1023/Β/12.12.1995).
 Ρεριλαμβάνει τισ περιοχζσ του νομοφ Δράμασ.
 Ροικιλίεσ : Αςφρτικο, Μαλαγουηιά, ομπόλα, Μοςχάτο
Αλεξανδρείασ, οδίτθσ, Chardonnay, Sauvignon blanc,
Viognier, Semillon, Ugni blanc, Αγιωργίτικο, Λθμνιό,
Refosco, Tempranillo, Sangiovese, Nebbiolo, Cabernet
Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah.
 Τφποι οίνων : λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ - ξθρόσ, θμίξθροσ,
θμίγλυκοσ, γλυκόσ, λιαςτόσ (λευκοί, ερυκροί).

08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Αγορά (ΦΔΚ 190/Β/20-2-2002)
 Ρεριλαμβάνει τισ περιοχζσ που βρίςκονται ςτα
διοικθτικά όρια των οικιςμϊν Αγοράσ και
Ρθγαδιϊν.
 Ροικιλίεσ : Μοςχάτο Αλεξανδρείασ, οδίτθσ,
Chardonnay, Sauvignon blanc, Ugni blanc,
Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot,
Grenache Rouge.
 Τφποι οίνων : λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ – ξθρόσ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Καβάλα (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010)
 Ρεριλαμβάνει τισ περιοχζσ του νομοφ Καβάλασ ςε
υψόμετρο άνω των 50m.
 Ροικιλίεσ : Αςφρτικο, Μαλαγουηιά, Μοςχάτο
Αλεξανδρείασ, οδίτθσ, Chardonnay,
Gewurztraminer, Sauvignon blanc, Viognier,
Semillon, Ugni blanc, Αγιωργίτικο, Λθμνιό,
Μοςχόμαυρο, Ραμίδι, Cabernet Sauvignon,
Cabernet franc, Merlot, Syrah, Grenache Rouge.
 Τφποι οίνων : λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ - ξθρόσ,
. 08/07/2020
θμίξθροσ, θμίγλυκοσ, γλυκόσ.
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Ραγγαίο (ΦΔΚ 886/Β/25-10-95).
 Ρεριλαμβάνει τισ περιοχζσ που βρίςκονται ςτα
διοικθτικά όρια του διμου Ραγγαίου και ςε υψόμετρο
άνω των 50m
 Ροικιλίεσ : Αςφρτικο, Μαλαγουηιά, ομπόλα, Μοςχάτο
Αλεξανδρείασ, οδίτθσ, Chardonnay, Sauvignon blanc,
Viognier, Semillon, Ugni blanc, Αγιωργίτικο, Λθμνιό,
Refosco, Tempranillo, Sangiovese, Nebbiolo, Cabernet
Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah.
 Τφποι οίνων : λευκόσ – ξθρόσ, γλυκόσ, ροηζ & ερυκρόσ ξθρόσ, θμίξθροσ.
08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Θάςου (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010)
 Ρεριλαμβάνει τισ περιοχζσ τθσ νιςου ςε
υψόμετρο άνω των 50m.
 Ροικιλίεσ : Αςφρτικο, Μοςχάτο Αλεξανδρείασ,
Chardonnay, Λθμνιό, Cabernet Sauvignon, Merlot.
 Τφποι οίνων : λευκόσ, ροηζ, ερυκρόσ – ξθρόσ.

08/07/2020
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Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ
Ραραγόμενοι Οίνοι
Οίνοι ΡΓΕ Μακεδονία (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989)
 Ρεριλαμβάνει όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Μακεδονίασ για τισ
οποίεσ ζχουν αναγνωριςτεί οίνοι ΡΟΡ και ΡΓΕ.
 Ροικιλίεσ : Αγοφαςτοσ, Ακιρι, Αςπροφδα, Αςφρτικο,
Ηουμιάτικο, Κονιάρικο, Μαλαγουηιά, Μοςχάτο
Αλεξανδρείασ, Μπατίκι, Ξινόμαυρο, Ρρικνάδι, οδίτθσ,
ομπόλα, Σαββατιανό, Chardonnay, Gewurztraminer,
Sauvignon blanc, Viognier, Semillon, Ugni blanc, Riesling,
Αγιωργίτικο, Λθμνιό, Λθμνιϊνα, Μοςχόμαυρο, Νεγκόςκα,
Χονδρόμαυρο, Ραμίδι, Cabernet Sauvignon, Cabernet
franc, Merlot, Syrah, Grenache Rouge, Nebbiolo, Refosco,
Tempranillo, Sangiovese, Cinsaut, Barbera,08/07/2020
Montepulciano,
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Δικαιϊματα φφτευςθσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1227/2000




Νζα δικαιϊματα φφτευςθσ: Τα ΚΜ μποροφν να
χορθγοφν δικαιϊματα νζασ φφτευςθσ ςτα πλαίςια
μζτρων αναδαςμοφ, για πειραματικοφσ ςκοποφσ,
για τθ ςφςταςθ μθτρικϊν φυτειϊν εμβολιολθψίασ,
για
τθν
οικογενειακι
κατανάλωςθ
του
αμπελοκαλλιεργθτι.
Δικαιϊματα αναφφτευςθσ: Τα ΚΜ χορθγοφν
δικαιϊματα αναφφτευςθσ (με ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία) ςε παραγωγοφσ που ζχουν προβεί ςε
εκρίηωςθ αμπελϊνων , με τον όρο να μθν ζχει
08/07/2020
χορθγθκεί πριμοδότθςθ εκρίηωςθσ.

Δικαιϊματα φφτευςθσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1227/2000
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Εκνικό και περιφερειακό αποκεματικό δικαιωμάτων
φφτευςθσ: Για τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του δυναμικοφ
παραγωγισ, τα ΚΜ δθμιουργοφν εκνικό αποκεματικό ι
περιφερειακά αποκεματικά δικαιωμάτων φφτευςθσ.
Τα ΚΜ μποροφν να χορθγοφν δικαιϊματα από το
αποκεματικό δωρεάν ςε παραγωγοφσ.
Τα ΚΜ εξαςφαλίηουν ότι ο τόποσ, οι ποικιλίεσ και οι
τεχνικζσ καλλιζργειασ εγγυϊνται ότι θ παραγωγι κα είναι
προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ.

08/07/2020
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Δικαιϊματα φφτευςθσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1227/2000




Επίςθσ, οι αποδόςεισ πρζπει να αντιςτοιχοφν ςτισ
μζςεσ αποδόςεισ τθσ περιοχισ, ιδιαίτερα όταν
δικαιϊματα φφτευςθσ από μθ αρδευόμενεσ
εκτάςεισ χρθςιμοποιοφνται ςε αρδευόμενεσ
εκτάςεισ.
Τα δικαιϊματα από το αποκεματικό πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται
μζςα
ςε
ςυγκεκριμζνθ
προκεςμία αλλιϊσ επιςτρζφουν πάλι ςτο
αποκεματικό.
08/07/2020

Γεωγραφικζσ ενδείξεισ
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Γεωγραφικι ζνδειξθ είναι θ ζνδειξθ που δθλϊνει
ότι ζνα αλκοολοφχο ποτό κατάγεται από τθν
επικράτεια χϊρασ ι από περιοχι ι από τοποκεςία
αυτισ τθσ επικράτειασ, εφόςον θ ποιότθτα, θ
φιμθ ι άλλο χαρακτθριςτικό του αλκοολοφχου
ποτοφ μπορεί να αποδοκεί κυρίωσ ςτθ
γεωγραφικι καταγωγι του.
Οι γεωγραφικζσ ενδείξεισ προςτατεφονται και
είναι καταχωρθμζνεσ ςε Ραράρτθμα του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 110/2008.
08/07/2020

Αιτιςεισ προςταςίασ
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Οι αιτιςεισ για τθν καταχϊρθςθ γεωγραφικισ ζνδειξθσ
ςυνοδεφονται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει:
 Το όνομα και τθν κατθγορία του αλκοολοφχου ποτοφ κακϊσ
και τθ γεωγραφικι ζνδειξθ.
 Ρεριγραφι
του
αλκοολοφχου
ποτοφ
όπου
περιλαμβάνονται τα βαςικά φυςικά, χθμικά ι/και
οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, κακϊσ και
τα ειδικά χαρακτθριςτικά του ςε ςφγκριςθ με τα
αλκοολοφχα ποτά τθσ ίδιασ κατθγορίασ.
 Κακοριςμό τθσ γεωγραφικισ περιοχισ.
 Λεπτομερι ςτοιχεία που αποδεικνφουν το δεςμό με το
08/07/2020
γεωγραφικό περιβάλλον ι τθ γεωγραφικι καταγωγι.

Αιτιςεισ προςταςίασ
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Το όνομα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του αιτοφντοσ.
Ρεριγραφι
του
αλκοολοφχου
ποτοφ
όπου
περιλαμβάνονται τα βαςικά φυςικά, χθμικά ι/και
οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, κακϊσ
και τα ειδικά χαρακτθριςτικά του ςε ςφγκριςθ με τα
αλκοολοφχα ποτά τθσ ίδιασ κατθγορίασ.
Κακοριςμό τθσ γεωγραφικισ περιοχισ.
Λεπτομερι ςτοιχεία που αποδεικνφουν το δεςμό με το
γεωγραφικό περιβάλλον ι τθ γεωγραφικι καταγωγι,
Το όνομα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του αιτοφντοσ.
08/07/2020

Οριςμόσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ ποικιλιϊν αμπζλου και
διαδικαςία ταξινόμθςθσ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι επικράτεια
ΥΑ 243618/10.01.2006
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Θ ταξινόμθςθ μια ποικιλίασ αμπζλου ςτθν
κατθγορία των ςυνιςτϊμενων δφναται να λάβει
χϊρα μετά το πζρασ 5ετίασ από τθν ταξινόμθςι
τθσ ωσ επιτρεπόμενθ ςτον ίδιο Νομό ι ςε
αντίςτοιχθ Διοικθτικι ενότθτα.
Θ ταξινόμθςθ μια ποικιλίασ αμπζλου ςτθν
κατθγορία των επιτρεπόμενων ςε ζνα Νομό ι
αντίςτοιχθ διοικθτικι ενότθτα, δφναται να λάβει
χϊρα μετά το πζρασ 2ετίασ από τθν ταξινόμθςι
τθσ τουλάχιςτον ωσ επιτρεπόμενθ ςε όμορο Νομό
ι αντίςτοιχθ Διοικθτικι ενότθτα. 08/07/2020

Οριςμόσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ ποικιλιϊν αμπζλου και
διαδικαςία ταξινόμθςθσ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι επικράτεια
ΥΑ 243618/10.01.2006
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Θ ταξινόμθςθ μια ποικιλίασ αμπζλου για 1θ φορά
ςε ζνα Νομό ι αντίςτοιχθ Διοικθτικι ενότθτα και
θ οποία δεν περιλαμβάνεται ςτθν ΥΑ περί
ταξινόμθςθσ των ποικιλιϊν αμπζλου, όπωσ αυτι
διαμορφϊνεται κάκε φορά, ι δεν είναι
ταξινομθμζνθ ςε όμορουσ Νομοφσ, κα γίνεται με
βάςθ τα αποτελζςματα των εξετάςεων τθσ
καλλιεργθτικισ ςυμπεριφοράσ τθσ κακϊσ και των
αναλυτικϊν και οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν
των παραγόμενων προϊόντων τθσ.
08/07/2020

Οριςμόσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ ποικιλιϊν αμπζλου και
διαδικαςία ταξινόμθςθσ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι επικράτεια
ΥΑ 243618/10.01.2006
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Διαδικαςία
 Υποβολι αίτθςθσ
 Ρειραματιςμόσ – Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ
Μετά τθ διαδικαςία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και για 3
ζτθ από το 1ο ζτοσ τθσ κανονικισ ςυγκομιδισ,
εξετάηεται θ εν λόγω ποικιλία ςε ζκταςθ μζχρι 5 ςτρ.
 Υποβολι δικαιολογθτικϊν
 Αξιολόγθςθ - Ταξινόμθςθ
08/07/2020

Οινολογικζσ Ρρακτικζσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) 479/2008
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Οινολογικζσ πρακτικζσ και περιοριςμοί
 Οι
εγκεκριμζνεσ
οινολογικζσ
πρακτικζσ
χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθν ορκι οινοποίθςθ,
καλι ςυντιρθςθ ι τθν τελειοποίθςθ του
προϊόντοσ. Τα προϊόντα που καλφπτονται από τον
παρόντα κανονιςμό και ζχουν παραχκεί με μθ
εγκεκριμζνεσ πρακτικζσ δεν είναι εμπορεφςιμα
ςτθν Κοινότθτα.

08/07/2020
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Οινολογικζσ Ρρακτικζσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) 479/2008
Για τθν ζγκριςθ των οινολογικϊν πρακτικϊν, θ Επιτροπι:
 βαςίηεται ςτισ οινολογικζσ πρακτικζσ που ςυςτινει και
δθμοςιεφει ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Αμπζλου & Οίνου (OIV),
 λαμβάνει υπόψθ τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, τουσ
ενδεχόμενουσ κινδφνουσ παραπλάνθςθσ των καταναλωτϊν,
 εγκρίνει τισ πρακτικζσ που:
α. επιτρζπουν τθ διατιρθςθ των φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν
του οίνου και δεν προκαλοφν ουςιαςτικι αλλαγι ςτθ ςφςταςθ
του προϊόντοσ,
β. εξαςφαλίηουν ςτοιχειϊδεσ επίπεδο προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
08/07/2020
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Οινολογικζσ Ρρακτικζσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) 479/2008
Μζκοδοι ανάλυςθσ
 Εκείνεσ που ςυςτινει ο Διεκνισ Οργανιςμόσ
Αμπζλου & Οίνου (OIV).

Επιςιμανςθ
 Υποχρεωτικζσ ενδείξεισ για τθν επιςιμανςθ και
τθν παρουςίαςθ των προϊόντων.
 Ρροαιρετικζσ ενδείξεισ για τθν επιςιμανςθ και τθν
παρουςίαςθ των προϊόντων.
08/07/2020
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Οινολογικζσ Ρρακτικζσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) 479/2008







Κατθγορίεσ Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων.
Εμπλουτιςμόσ, Αφξθςθ & Μείωςθ τθσ Οξφτθτασ ςε
Οριςμζνεσ Αμπελουργικζσ Ηϊνεσ. Ρεριοριςμοί
Πρια Για Τθν Ρεριεκτικότθτα Των Οίνων Σε Θειϊδθ
Ανυδρίτθ.
Πρια Για Τθν Ρεριεκτικότθτα Των Οίνων Σε
Ρτθτικι Οξφτθτα.

08/07/2020

Ευχαριςτϊ για την προςοχή ςασ!
Κατερίνα ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ
Χημικόσ ΑΠΘ – MSc Οινολογίασ – Πτυχιοφχοσ
Οινολόγοσ Παν/μιου Dijon Γαλλίασ – Υποψήφια
Διδάκτωρ ΠΑΔΑ
OENOPOLIS, Οινολογικό Εργαςτήριο Δράμα
www.oenopolis.gr info@oenopolis.gr
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