Ref. Ares(2011)1400757 - 22/12/2011

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Περιγραφή του οίνου (οίνων) :
Ο οίνος Π.Ο.Π. Αµύνταιο (Amynteo) ανήκει στις κατηγορίες1. και 4. των
Αµπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήµατος ΧΙβ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007.

Οίνος Ερυθρός Ξηρός

-

Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 10,5 % vol.

-

Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα : Μέγιστη 4.0 g/l

-

Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l) : Ελάχιστη 3,5

-

Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l) : Μέγιστη 1,2

-

Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 150 mg/l

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
1. Όψη: Χρώµα λαµπερό, βαθύ ρουµπινί µε βιολετί ανταύγειες
2. Οσµή: ανάλογα µε την παλαίωσή, που αρχίζει από µικρόκαρπα
φρούτα του δάσους (βατόµουρο, φραγκοστάφυλο), βύσσινο και
δαµάσκηνο για να εξελιχθεί σε αποξηραµένα φρούτα και να
ολοκληρωθεί σε αφυδατωµένη ντοµάτα και σύκο.
3. Γεύση: Πλούσιο στόµα µε ντελικάτη δοµή, χωρίς γωνίες που
διεγείρει µε τον συνδυασµό µπουκέτου εξέλιξης, οξύτητας και
ώριµων τανινών τους γευστικούς κάλυκες. Επίγευση εξαιρετικά
µεγάλης διάρκειας µε παλινδροµήσεις αρωµατικές.

Οίνος Ερυθρωπός Ξηρός

-

Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 10,5 % vol.

-

Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα : Μέγιστη 4.0 g/l

-

Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l) : Ελάχιστη 3,5

-

Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l) : Μέγιστη 1,08

-

Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/l
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
1. Όψη: ‘Έντονο, λαµπερό τριανταφυλλί χρώµα
2. Οσµή: Πλούσια αρωµατική µύτη µε φρουτώδεις νότες
3. Γεύση: Αρµονικό στόµα µε πλούσια επίγευση και αρωµατική
επιστροφή

Οίνος Αφρώδης Ερυθρωπός Ξηρός
-

Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 10,5 % vol.

-

Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα : 17,0 – 32,0 g/l

-

Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l) : Ελάχιστη 3,5

-

Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l) : Μέγιστη 1,08

-

Υπέρπιεση στη φιάλη: Ελάχιστη 3,5 bar
Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/l
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
1. Όψη: Χρώµα ροδί λαµπερό µε πληθωρικές φυσαλίδες.
2. Οσµή: Έντονη µύτη µε άρωµα φράουλας και αποξηραµένης ντοµάτας
3. Γεύση: Ισορροπηµένο, γεµάτο στόµα µε ευχάριστη µακριά επίγευση

Οίνος Αφρώδης Ερυθρωπός Ηµίξηρος
-

Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 10,5 % vol.

-

Ελάχιστος αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος: 10,5 % vol.

-

Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα : 32,0 – 50,0 g/l

-

Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l) : Ελάχιστη 3,5

-

Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l) : Μέγιστη 1,08

-

Υπέρπιεση στη φιάλη: Ελάχιστη 3,5 bar

-

Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 185 mg/l
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

1. Όψη: Χρώµα τριανταφυλλί µε λεπτά κορδόνια φυσαλίδων
2. Οσµή: Άρωµα βατόµουρου και φράουλας
3. Γεύση: Στόµα αρµονικό µε ανάλαφρη γλυκύτητα σε ισορροπία µε την
τραγανή οξύτητα

Παραδοσιακές ενδείξεις

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι
οποίες συνδέονται µε την ονοµασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής και όπως
έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «E-Bacchus», οι
παραδοσιακές ενδείξεις που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην επισήµανση των
οίνων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Αµύνταιο και µε την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής
νοµοθεσίας, είναι οι εξής :
Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) στη θέση των ΠΟΠ
Αγρέπαυλη, Αµπέλι, Αµπελώνας (ες), Αρχοντικό, Ειδικά επιλεγµένος, Επιλογή ή
Επιλεγµένος, Κάστρο, Κτήµα, Μετόχι, Μοναστήρι, Ορεινό Κτήµα, Ορεινοί
Αµπελώνες, Πύργος.

Οινολογικές πρακτικές
•
Οι ερυθροί ξηροί οίνοι Π.Ο.Π. Αµύνταιο (Amynteo) παράγονται µε την κλασική
µέθοδο ερυθράς οινοποίησης. Η αλκοολική ζύµωση του σταφυλοπολτού και του
οίνου σε ζύµωση µετά το διαχωρισµό από τα στέµφυλα γίνεται σε ελεγχόµενες
θερµοκρασίες µικρότερες των 30° C.
•
Οι ερυθρωποί ξηροί οίνοι Π.Ο.Π. Αµύνταιο (Amynteo) παράγονται µε τη
µέθοδο παραγωγής ροζέ οίνων από ερυθρές ποικιλίες. Η µεταποίηση των
σταφυλιών σε γλεύκος και του γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία
διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας
παραγωγής λευκών οίνων. Η γλευκοποίηση των σταφυλιών δεν επιτρέπεται να
γίνεται µε συνεχή πιεστήρια η δε θερµοκρασία κατά την αλκοολική ζύµωση πρέπει να
είναι µικρότερη των 20°C.
•
Οι αφρώδεις οίνοι µπορούν να παραχθούν µε την κλασσική µέθοδο
ζύµωσης στη φιάλη. Η ζύµωση αυτή πραγµατοποιείται στο ξηρό κρασί βάσης στη
φιάλη όπου προστίθενται ζύµη και σάκχαρα. Η φιάλη σφραγίζεται αρχικά µε
µεταλλικό πώµα (crown), και η διαδικασία ζύµωσης µπορεί να διαρκέσει για πολλούς

µήνες αλλά ακόµα και χρόνια. Μετά την αφαίρεση των ζυµών σφραγίζεται µε
κανονικό φελλό. Επιπλέον εφαρµόζεται και η µέθοδος κλειστής δεξαµενής (cuve
close). Για την παραγωγή του κρασιού βάσης πραγµατοποιείται πρώιµος τρύγος,
ούτως ώστε τα σταφύλια να έχουν χαµηλό δυναµικό αλκοολικό τίτλο και υψηλή
οξύτητα. Ακολουθεί η δεύτερη αλκοολική ζύµωση, σε µικρές αυτόκλειστες δεξαµενές,
µε πολύ αργούς ρυθµούς και σε χαµηλές θερµοκρασίες.

Ειδικές οινολογικές πρακτικές
• Για την χρησιµοποίηση της ένδειξης «Επιλεγµένος» ή «Réserve» για τους ερυθρούς
ξηρούς Αµύνταιο (Amynteo) πρέπει οι οίνοι :
- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης δυο (2) έτη , εκ των οποίων
τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες σε δρύινα βαρέλια και έξι (6) µήνες σε φιάλες
• Για την χρησιµοποίηση της ένδειξης «Ειδικά Επιλεγµένος» ή «Grande Réserve» για
ερυθρούς ξηρούς Αµύνταιο (Amynteo) πρέπει οι οίνοι :
- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης τέσσερα [4] έτη, εκ των οποίων
τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µήνες σε δρύινα βαρέλια και δεκαοκτώ (18) µήνες σε φιάλες.
• Οι οίνοι ΠΟΠ Αµύνταιο προέρχονται από σταφύλια αµπελώνων οι οποίοι έχουν
µορφωθεί σε κυπελλοειδή ή γραµµικά σχήµατα και δέχονται βραχύ κλάδεµα.

Οριοθετηµένη περιοχή
Η οριοθετηµένη περιοχή για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. Αµύνταιο (Amynteo) που
καθορίστηκε µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα αριθµ. 183/16.3.1972 (ΦΕΚ 40/A/17.3.1972), το
οποίο τροποποιήθηκε από το Προεδρικό ∆ιάταγµα αριθµ. 20/21.1.1995 ( ΦΕΚ
16/A/31.1.1995) και το Προεδρικό ∆ιάταγµα αριθµ. 238 /24.7.1996 (ΦΕΚ
178/A/1.8.1996)
Οι αµπελώνες της ζώνης του ΠΟΠ Αμύνταιο εκτείνονται στις περιοχές του ∆ήµου
Αµυνταίου και των Κοινοτήτων Αγίου Παντελεήµονα, Βεγόρας, Λακκιάς, Κλειδιού,
Αντίγονου, Μανιακίου, Πετρών, Ξυνού Νερού, Φανού, Πεδινού, Αετού, Ροδώνα,
Αγραπιδιών, Αναργύρων και Βαρυκού του Νοµού Φλώρινας αποκλειοµένων των
βαλτωδών εκτάσεων».
Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο

Η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο ( HA ) δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10000)
χιλιόγραµµα νωπά σταφύλια ή 80 HL γλεύκους ερυθρών σταφυλιών και 75 ΗL
γλεύκους λευκών οίνων.
Επιτρεπόµενες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
Ο ΟΙΝΟΣ Π.Ο.Π. ΑΜΥΝΤΑΙΟ (Amynteo) παράγεται µόνο από νωπά σταφύλια της ερυθρής
ποικιλίας Ξινόµαυρο.
Το όνοµα του –Ξινόμαυρο– προέρχεται από το ξινό και το µαύρο, αν και στην πράξη, οι
φλούδες των ρωγών του δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε χρωστικές. Το Ξινόμαυρο
χρειάζεται κατάλληλο terroir, αυξηµένες καλλιεργητικές φροντίδες, χαµηλές στρεµµατικές
αποδόσεις και κατάλληλες καιρικές συνθήκες, για να ξεδιπλώσει το µεγαλείο του. Το
ρουµπινί χρώµα, το µαγικό µπουκέτο, που περιλαµβάνει από βιολέτες µέχρι πολτό ελιάς

και από ντοµάτα µέχρι καπνό και φραγκοστάφυλα, το υψηλόβαθµο, γεµάτο οξύτητα στόµα
και οι άγριες ταννίνες, δίκαια του έχουν δώσει τον τίτλο «ελληνικό νεµπιόλο».

Λεπτοµέρειες της γεωγραφικής περιοχής της κατηγορίας 1 (Οίνος).
∆εσµός µε τη γεωγραφική περιοχή

α.

Ποιότητα

Ο χαρακτήρας της ποικιλίας Ξινόµαυρο στην αµπελουργική Αµύνταιο παρουσιάζεται στον
παραγόµενο οίνο µε πλούσιο πολύπλοκο αρωµατικό χαρακτήρα, ντελικάτη σώµα,
καλοδοµηµένες τανίνες και µία οξύτητα που υποστηρίζει την µεγάλη δυναµική παλαίωσής
του.
β.

Ιστορικός δεσµός

Το οροπέδιο του Αµυνταίου αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες αµπελουργικές ζώνες της
Ελλάδας και η καλλιέργεια του αµπελιού έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Τα ευρήµατα
της περιοχής και η πατροπαράδοτη λατρεία του ∆ιονύσου και του Αγίου Τρύφωνα στα
χριστιανικά χρόνια επιβεβαιώνουν την σχέση αµπελιού και Αµυνταίου.
Περιηγητές όπως ο Τζελεµπί και ο Πουκεβίλ εκθειάζουν τα αµπέλια της περιοχής ενώ τον
3ο Αιώνα µΧ ο Αθήναιος εκθειάζει τον Κελληνό ελαφρύ οίνο. Όταν ο Αλή πασάς γίνεται
κύριος της περιοχής προµηθεύεται προϊόντα αµπελοκαλλιέργειας από τους αµπελώνες
της, ενώ κατά τους Βαλκανικούς πολέµους ο Σπύρος Μελάς αναφέρεται στο εξαίρετο
κρασί του Σόροβιτς (=Αµύνταιο). Ακόµα στη µεγάλη ακµή της πόλης υπάρχουν έµποροι
που διακινούν το κρασί µέχρι το Μοναστήρι, το Βελιγράδι και την Βιέννη.
Στην νεώτερη περίοδο, το 1945 ιδρύθηκε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµυνταίου
(E.A.Σ) η οποία αποτελείται από 27 πρωτοβάθµιους Συνεταιρισµούς, 2.250 φυσικά µέλη
και είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆). Το 1959 ιδρύθηκε το οινοποιείο
της, ως µία από τις κυριότερες δραστηριότητες της Ε.Α.Σ. Τον επόµενο χρόνο, το 1960,
κυκλοφόρησε το πρώτο ερυθρό κρασί της.
Η καλλιέργεια του Ξινόµαυρου στην περιοχή έχει εξελιχθεί σε πολύ υψηλά ποιοτικά
επίπεδα, σήµερα καλλιεργούνται περί τα 7.000 στρέµµατα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν χρησιµοποιούνται πρόσθετες ουσίες προς διόρθωση των
στοιχείων του κρασιού και ότι διαύγαζε συνήθως µόνο µε την παλαίωση και σπανίως είτε
µε φιλτράρισµα είτε µε αυγά ή ζελατίνη.
γ.

Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονοµικός δεσµός

Η αµπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή του κρασιού είναι στενά συνδεδεµένα µε τη ζωή των
ανθρώπων της περιοχής από την αρχαιότητα. Στη σύγχρονη ζωή των κατοίκων, οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα έθιµα που αναβιώνουν στην περιοχή προβάλουν πολύ
συχνά το κρασί.

δ.

Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

Η ζώνη της ονοµασίας «AMYNTAIO» περιλαµβάνει αµπελώνες στην περιοχή που
εκτείνεται γύρω τον ∆ήµο Αµυνταίου και τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αγίου Παντελεήµονα,
Βεγόρας, Λακκιάς, Κλειδίου, Αντιγόνου, Μανιακίου, Πετρών, Αετού, Ξινού Νερού, Φανού,
Πεδινού, Αετού, Ροδώνα, Αγραπιδιών, Αναργύρων και Βαρυκού στον Νοµό Φλώρινας
αποκλειόµενων των βαλτωδών εκτάσεων. Οι αµπελώνες εκτείνονται σε 520 – 720 µέτρα
υψόµετρο.
Τα εδάφη είναι ελαφριάς προς µέσης µηχανικής σύστασης, άριστης αποστράγγισης,
προσχωσιγενή (παλαιότερες λιµναίες αποθέσεις) µε πλεονέκτηµα για την τυπικότερη
έκφραση της ποικιλίας Ξινόµαυρο τα αµµώδη εδάφη.
Λεπτοµέρειες του προϊόντος
Ο οίνος Π.Ο.Π. Αµύνταιο είναι ένα προϊόν χαρακτηριστικής ποιότητας αποτέλεσµα του
εδαφοκλιµατικού πλούτου της περιοχής και των τεχνικών οινοποίησης υψηλών
προδιαγραφών.
Αιτιώδης αλληλεπίδραση
Τόσο η ιστορική συνέχεια στην οινοποίηση του ξηρού κρασιού που παράγεται από την
ποικιλία Ξινόµαυρο στο Αµύνταιο, µε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το ιδιαίτερο
εδαφοκλιµατικό περιβάλλον της ζώνης παραγωγής του, αλλά και µε την συνέχεια που
δείχνει ότι παρουσιάζει και στις µέρες µας.
Όλα αυτά τα στοιχεία µπορούν να ισχυροποιηθούν από τις πρόσφατες αξιολογήσεις του
πλέον έγκυρου διεθνούς συστήµατος αξιολόγησης οινικών περιοχών Wine Advocate
(erobertparker.com) όπου Ξινόµαυρο της περιοχής Αµυνταίου απέσπασε τις υψηλότερες
βαθµολογίες που έχουν αποσπάσει µέχρι σήµερα ερυθροί οίνοι. Γίνεται αποκλειστική
αναφορά στην συγκεκριµένη διάκριση, εκτός των πολλών άλλων µέχρι σήµερα, γιατί
αποτελεί αδιάσειστο στοιχείo που ενισχύει µε µοναδικό τρόπο την προστιθεµένη αξία, αλλά
και την εµπορικότητα των συγκεκριµένων οίνων στις παγκόσµιες αγορές.

∆εσµός µε τη γεωγραφική περιοχή για το προϊόν της κατηγορίας 4 (Αφρώδης
Οίνος).

α.

Ποιότητα

Ο χαρακτήρας της ποικιλίας Ξινόµαυρο στην αµπελουργική Αµύνταιο παρουσιάζεται
στον παραγόµενο οίνο µε πλούσιο πολύπλοκο αρωµατικό χαρακτήρα, ντελικάτη
σώµα, καλοδοµηµένες τανίνες και µία οξύτητα που υποστηρίζει την παραγωγή
αφρωδών οίνων.
β.

Ιστορικός δεσµός

Το οροπέδιο του Αµυνταίου αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες αµπελουργικές
ζώνες της Ελλάδας και η καλλιέργεια του αµπελιού έχει τις ρίζες του στην
αρχαιότητα. Τα ευρήµατα της περιοχής και η πατροπαράδοτη λατρεία του ∆ιονύσου
και του Αγίου Τρύφωνα στα χριστιανικά χρόνια επιβεβαιώνουν την σχέση αµπελιού
και Αµυνταίου.
Περιηγητές όπως ο Τζελεµπί και ο Πουκεβίλ εκθειάζουν τα αµπέλια της περιοχής ενώ
τον 3ο Αιώνα µΧ ο Αθήναιος εκθειάζει τον Κελληνό ελαφρύ οίνο. Όταν ο Αλή πασάς
γίνεται κύριος της περιοχής προµηθεύεται προϊόντα αµπελοκαλλιέργειας από τους
αµπελώνες της, ενώ κατά τους Βαλκανικούς πολέµους ο Σπύρος Μελάς αναφέρεται

στο εξαίρετο κρασί του Σόροβιτς (=Αµύνταιο). Ακόµα στη µεγάλη ακµή της πόλης
υπάρχουν έµποροι που διακινούν το κρασί µέχρι το Μοναστήρι, το Βελιγράδι και την
Βιέννη.
Στην νεώτερη περίοδο, το 1945 ιδρύθηκε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Αµυνταίου (E.A.Σ) η οποία αποτελείται από 27 πρωτοβάθµιους Συνεταιρισµούς,
2.250 φυσικά µέλη και είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆). Το 1959
ιδρύθηκε το οινοποιείο της, ως µία από τις κυριότερες δραστηριότητες της Ε.Α.Σ. Τον
επόµενο χρόνο, το 1960, κυκλοφόρησε το πρώτο ερυθρό κρασί της.
Η καλλιέργεια του Ξινόµαυρου στην περιοχή έχει εξελιχθεί σε πολύ υψηλά ποιοτικά
επίπεδα, σήµερα καλλιεργούνται περί τα 7.000 στρέµµατα.
γ.

Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονοµικός δεσµός

Η αµπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή του κρασιού είναι στενά συνδεδεµένα µε τη
ζωή των ανθρώπων της περιοχής από την αρχαιότητα. Στη σύγχρονη ζωή των
κατοίκων, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα έθιµα που αναβιώνουν στην περιοχή
προβάλουν πολύ συχνά το κρασί.
Ογδόντα χρόνια πριν, το κρασί του Αµυνταίου, που παραγόταν από Ξινόµαυρο, το
αγόραζαν και το εκµεταλλευόταν έµποροι από τις γύρω περιοχές, κυρίως από το
Πισοδέρι. Τη δεκαετία του ‘30 επισκέφτηκε την περιοχή ένας οινολόγος, υπάλληλος
του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος στην προσπάθειά του να παρακινήσει τους
αµπελουργούς του Αµυνταίου να δηµιουργήσουν ένα οινοποιείο, έδωσε µια διάλεξη
στην οποία ανέφερε ως παράδειγµα προς µίµηση τα συµµετοχικά οινοποιεία της
Κρήτης. Σιγά-σιγά έγινε συνείδηση ότι θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και εδώ µια
«κοινοπραξία αµπελουργών».
Όντως, το 1945 ιδρύθηκε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµυνταίου (E.A.Σ) η
οποία αποτελείται από 27 πρωτοβάθµιους Συνεταιρισµούς, 2.250 φυσικά µέλη και
είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆). Το 1959 ιδρύθηκε το οινοποιείο
της.
Σταθµός στην οινική ιστορία της Ε.Α.Σ. Αµυνταίου υπήρξε η χρονιά του 1971, όταν
άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες για την οινοποίηση αφρώδους οίνου από
Ξινόµαυρο. Οι πειραµατικές οινοποιήσεις έδωσαν λαµπρά αποτελέσµατα. Και δεν
είναι φυσικά τυχαίο το ότι το ελληνικό κράτος αναγνώρισε επίσηµα το 1972, ως
«ΑΜΥΝΤΑΙΟ Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητος» τόσο το ερυθρό, όσο και
στην συνέχεια το ροζέ, ήρεµο και αφρώδες κρασί που παράγεται στην περιοχή. Η
µοναδική ροζέ Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητος που υπάρχει στην
Ελλάδα.
Την τελευταία δεκαετία το σύνολο των οινοποιείων της περιοχής έχουν εξοπλιστεί µε
άριστο µηχανολογικό εξοπλισµό, κατάλληλο να παράγουν υψηλών προδιαγραφών
αφρώδεις οίνους (ειδικές αυτόκλειστες δεξαµενές, συστήµατα εµφιάλωσης µε
αντιπίεση κλπ). Σαν αποτέλεσµα της άριστης αξιοποίησης της πρώτης ύλης,
παρατηρείται συνεχής αλµατώδης αύξηση των πωλήσεων και αλλεπάλληλες
βραβεύσεις που έχει σαν αποτέλεσµα την είσοδο στο χώρο νέων επενδυτών
οινοποιών
Οι αµπελουργοί της περιοχής είναι ενθουσιασµένοι µε τα αποτελέσµατα και βλέπουν
το µέλλον τους να διαµορφώνεται σε µια πλατφόρµα για την παραγωγή ποιοτικής

πρώτης ύλης για τους αφρώδεις οίνους. Έξαλλου αυτή η καλλιέργεια (Ξινόµαυρο για
αφρώδεις οίνους) µεγιστοποιεί τα οφέλη.

δ.

Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

Η ζώνη της ονοµασίας «AMYNTAIO» περιλαµβάνει αµπελώνες στην περιοχή που
εκτείνεται γύρω τον ∆ήµο Αµυνταίου και τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αγίου
Παντελεήµονα, Βεγόρας, Λακκιάς, Κλειδίου, Αντιγόνου, Μανιακίου, Πετρών, Αετού,
Ξινού Νερού, Φανού, Πεδινού, Αετού, Ροδώνα, Αγραπιδιών, Αναργύρων και
Βαρυκού στον Νοµό Φλώρινας αποκλειόµενων των βαλτωδών εκτάσεων. Οι
αµπελώνες εκτείνονται σε 520 – 720 µέτρα υψόµετρο.
Τα εδάφη είναι ελαφριάς προς µέσης µηχανικής σύστασης, άριστης αποστράγγισης,
προσχωσιγενή (παλαιότερες λιµναίες αποθέσεις) µε πλεονέκτηµα για την τυπικότερη
έκφραση της ποικιλίας Ξινόµαυρο τα αµµώδη εδάφη.
Η ποικιλία Ξινόµαυρο στη ζώνη Αµυνταίου – Πετρών και Ξινού Νερού παρουσιάζει
ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Το ιδιαίτερο µικροκλίµα σε συνδυασµό µε
την ελαφριά σύσταση των εδαφών, σε ορισµένες ιδιαίτερα περιοχές, εφοδιάζει τα
σταφύλια µε αυξηµένη οξύτητα που οφείλεται στο συνδυασµό µηλικού και τρυγικού
οξέος. Αυτό σε συνδυασµό µε τον φρουτώδη και ανθικό χαρακτήρα, δηµιουργούν
εξαιρετική πρώτη ύλη για την παραγωγή αφρωδών οίνων.

Λεπτοµέρειες του προϊόντος
Ο οίνος Π.Ο.Π. Αµύνταιο αφρώδης είναι ένα προϊόν χαρακτηριστικής ποιότητας
αποτέλεσµα του εδαφοκλιµατικού πλούτου της περιοχής και των τεχνικών
οινοποίησης υψηλών προδιαγραφών.
Αιτιώδης αλληλεπίδραση
Τόσο η ιστορική συνέχεια στην οινοποίηση του ξηρού κρασιού που παράγεται από
την ποικιλία Ξινόµαυρο στο Αµύνταιο, µε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το ιδιαίτερο
εδαφοκλιµατικό περιβάλλον της ζώνης παραγωγής του, αλλά και µε την συνέχεια
που δείχνει ότι παρουσιάζει και στις µέρες µας.
Όλα αυτά τα στοιχεία µπορούν να ισχυροποιηθούν από τις πρόσφατες αξιολογήσεις
του πλέον έγκυρου διεθνούς συστήµατος αξιολόγησης οινικών περιοχών Wine
Advocate (erobertparker.com) όπου Ξινόµαυρο της περιοχής Αµυνταίου απέσπασε
τις υψηλότερες βαθµολογίες που έχουν αποσπάσει µέχρι σήµερα ερυθροί οίνοι.
Γίνεται αποκλειστική αναφορά στην συγκεκριµένη διάκριση, εκτός των πολλών
άλλων µέχρι σήµερα, γιατί αποτελεί αδιάσειστο στοιχείo που ενισχύει µε µοναδικό
τρόπο την προστιθεµένη αξία, αλλά και την εµπορικότητα των συγκεκριµένων οίνων
στις παγκόσµιες αγορές.

Παραποµπή στις προδιαγραφές προϊόντος
Απαιτήσεις Εθνικής Νοµοθεσίας
-Β. ∆ιάταγµα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονοµασιών προελεύσεως
οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων
εµφιαλώσεως οίνων ονοµασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄
αριθµ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και
Βιοµηχανίας, περί ειδικών όρων εµφιαλώσεως οίνων, ονοµασίας προελεύσεως»
(ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου
οίνων ονοµασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).
-Β. ∆ιάταγµα υπ΄αριθ. 183/16.3.1972
«Περί
προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 40/A/17.3.1972).

αναγνωρίσεως

ονοµασιών

-Υπουργική απόφαση αριθ. 228173/3709/15.4.1972
«Περί οίνων ονοµασίας
προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος» (ΦΕΚ 287/B/27.4.1972).
-Προεδρικό ∆ιάταγµα αριθ. 20/21.1.1995 «Τροποποίηση του Β.∆. 183/1972 » (ΦΕΚ
16/A/31.1.1995).
-Υπουργική απόφαση αριθ. 385757/18.8.1995 «Περί ονοµασίας προελεύσεως
ανωτέρας ποιότητος» (ΦΕΚ 747/B/30.08.1995).
-Προεδρικό ∆ιάταγµα αριθ. 238 /24.7.1996 «Τροποποίηση του Β.∆. 183/1972 »
(ΦΕΚ 178/A/1.8.1996).
-Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005 « Καθορισµός του χρόνου, ωρίµανσης,
παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονοµασίας Προέλευσης
Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την
επισήµανση τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις µεθόδους παρασκευής
τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).
- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 « Καθορισµός λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά µε τους οίνους ποιότητας
που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισµός λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για
την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον
αµπελοοινικό τοµέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισµός των αναγκαίων
συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής
σχετικά µε τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των αµπελοοινικών προϊόντων και
των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα» (ΦΕΚ 1372/Β/
8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.
317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρµογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της
Επιτροπής σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής όσον αφορά τους ελέγχους στον
αµπελοοινικό τοµέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων
οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 326182/6268/27-7-1988 «Περί των γενικών
κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγµένος) και «GRANDE

RESERVE» (ειδικά επιλεγµένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονοµασίας
προέλευσης» όπως τροποποιήθηκε µε την
αριθ. 280580/21.6.2005 ΚΥΑ
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης
«περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγµένος) και
«GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγµένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων
ονοµασίας προέλευσης) καθώς και της υπ’ αριθµ. 352347/6670/1987 κοινής
υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως
περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 875/Β/28-6-2005).
-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισµός προϋποθέσεων
χρήσης της ένδειξης «όνοµα αµπελουργικής εκµετάλλευσης ή οµάδας
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ
420/Β/20.4.1999).
- Υπουργικής Απόφαση µε. αριθµ. 280557/9-6-2005 «Καθορισµός του χρόνου,
ωρίµανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονοµασίας
Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων
κατά την επισήµανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις µεθόδους
παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετηµένη περιοχή
Α) Νοµικό πλαίσιο: Κοινοτική Νοµοθεσία
Άρθρο 6 παράγραφος 4α του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισµό
ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008
του Συµβουλίου όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις
προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την
επισήµανση και την παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα».
Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήµανση των οίνων
Ενδείξεις που αφορούν ορισµένες µεθόδους παραγωγής
Κοινοτική Νοµοθεσία
Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον
καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
479/2008 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης
και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την
επισήµανση και την παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα».
αριθµ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισµός του χρόνου,
ωρίµανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονοµασίας
Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων
κατά την επισήµανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις µεθόδους
παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

Αναγραφή στην επισήµανση του έτους συγκοµιδή

Εθνική Νοµοθεσία

Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην
επισήµανση των οίνων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκοµιδής των
σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 της αριθµ. 280557/9-6-2005
υπουργικής απόφαση «Καθορισµός του χρόνου, ωρίµανσης, παλαίωσης και
διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονοµασίας Προέλευσης Ανωτέρας
Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήµανσή τους
που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις µεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ
818/Β/15-6-2005).
Παραδοσιακές Ενδείξεις
Παραδοσιακές ενδείξεις σύµφωνα µε την αριθµ 235309/7-2-2002 Υπουργική
Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται µε την
ονοµασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που
µπορούν να χρησιµοποιούνται στην επισήµανση των οίνων µε Προστατευόµενη
Ονοµασία Προέλευσης Αµύνταιο είναι οι παρακάτω:
ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / VIN DE COLLINES, ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / VIN DE COTEAUX, OINOI ΑΠΟ
ΟΡΕΙΝΟ(ΥΣ) ΑΜΠΕΛΩΝΑ(ΕΣ) Ή ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΑ ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ/ VIN DE VIGNOBLES
MONTAGNEUX ΟΙΝΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ
ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ / VIN DE VIEUX VIGNOBLES / VIN DE
VIEILLES VIGNES

10.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
10.1. Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται µε βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

- Β. ∆ιάταγµα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονοµασιών
προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)
- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρµογή του Καν(ΕΚ)
2729/00 της Επιτροπής σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής όσον αφορά τους
ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισµός λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για
την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον
αµπελοοινικό τοµέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισµός των
αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 884/2001 της
Επιτροπής σχετικά µε τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των αµπελοοινικών
προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα»
(ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 317456/4.11.2005 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 «Καθορισµός λεπτοµερειών
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά µε τους οίνους ποιότητας
που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων
εµφιαλώσεως οίνων ονοµασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄

αριθµ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και
Βιοµηχανίας, περί ειδικών όρων εµφιαλώσεως οίνων, ονοµασίας προελεύσεως»
(ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών
ελέγχου οίνων ονοµασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

10.2. ∆ιαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:
Για κάθε αµπελουργική περίοδο ο οίνος που έχει τις προϋποθέσεις για τη
κατάταξή του ως ΠΟΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟ πρέπει να υποβληθεί σε αναλυτικές και
οργανοληπτικές εξετάσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και πριν την διαδικασία
κατάταξής του. Για την πραγµατοποίηση των αναλυτικών εξετάσεων λαµβάνεται
αντιπροσωπευτικό δείγµα και αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που είναι
επιφορτισµένα µε τη διεξαγωγή των επίσηµων αναλύσεων στο τοµέα του οίνου.
Λαµβάνεται επίσης αντιπροσωπευτικό δείγµα για την πραγµατοποίηση των
οργανοληπτικών εξετάσεων και ο παραγωγός υποβάλλει έγγραφο αίτηµα στην
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής
προκειµένου να γίνει οργανοληπτική εξέταση και να πιστοποιηθεί αν ο εν λόγω οίνος
έχει τα ενδεδειγµένα χαρακτηριστικά (χρώµα – διαύγεια – οσµή - γεύση) που
επιτρέπουν την κατάταξή του ως ΠΟΠ Αµύνταιο.
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής συγκαλεί την επιτροπή
οργανοληπτικών εξετάσεων προκειµένου να εξετάσει το δείγµα και να γνωµοδοτήσει
για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.
Ο παραγωγός του οίνου υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής επίσηµα αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής ή
συγκοµιδής των σταφυλιών, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οίνος
έχει τις προϋποθέσεις που αφορούν το συγκεκριµένο οίνο ΠΟΠ ο οποίος
προορίζεται να καταταχθεί καθώς και τα αποτελέσµατα των αναλυτικών και
οργανοληπτικών εξετάσεων του οίνου.
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής
αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο παραγωγός και αποφασίζει αν ο οίνος θα
καταταχθεί.
Για τις ποσότητες του οίνου που κατατάσσονται η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής χορηγεί ανάλογο αριθµό ταινιών ελέγχου. Οι
ταινίες ελέγχου είναι ερυθρού χρώµατος και φέρουν ένα κωδικό αριθµό ο οποίος
περιλαµβάνει: Τα γράµµατα ΑΜ που αντιστοιχούν στον ΠΟΠ Αµύνταιο, τα δυο
τελευταία ψηφία του έτους χρησιµοποίησης των ταινιών και τον αύξοντα αριθµό της
ταινίας.

10.3. Αρχές ελέγχου.
10.3.1

Υπουργείο:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

∆ιεύθυνση:

Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τµήµα:

Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

∆ιεύθυνση:

Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ.:

210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax:

210 - 52 38 337

e-mail:
ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

10.3.2. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
10.3.3. Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Περιφερειακού Ελέγχου.

