
          ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
 

(Παράρηεκα VII, Μέρος II ηοσ θαλοληζκού (ΕΕ) 1308/2013) 

 
 

1. Οίλος 

 
Οίλνο είλαη ην πξντόλ πνπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά κε πιήξε ή κεξηθή αιθννιηθή δύκσζε λσπώλ 
ζηαθπιηώλ, είηε απηά έρνπλ ππνζηεί έθζιηςε είηε όρη, ή γιεύθνπο ζηαθπιηώλ. 
 
Ο νίλνο έρεη:  
 
α) αλεμαξηήησο ηεο εθαξκνγήο ή κε ησλ επεμεξγαζηώλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα XVα 
ζεκείν Β, απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 8,5% vol., ππό ηνλ όξν όηη πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά 
από ζηαθύιηα πνπ έρνπλ ζπγθνκηζηεί ζηηο ακπεινπξγηθέο δώλεο Α θαη Β πνπ αλαθέξνληαη ζην 
πξνζάξηεκα ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο, θαη ηνπιάρηζηνλ 9% vol. γηα ηηο άιιεο ακπεινπξγηθέο δώλεο∙ 
 
β) θαηά παξέθθιηζε ηνπ ηζρύνληνο ειάρηζηνπ απνθηεκέλνπ αιθννιηθνύ ηίηινπ, εθόζνλ θέξεη 
πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπόκελε γεσγξαθηθή έλδεημε θαη αλεμαξηήησο ηεο 
εθαξκνγήο ή κε ησλ επεμεξγαζηώλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα XVα ζεκείν Β, απνθηεκέλν 
αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 4,5 % vol.∙ 
 
γ) ζπλνιηθό αιθννιηθό ηίηιν όρη αλώηεξν από 15% vol.  Καηά παξέθθιηζε:  
 

- ην κέγηζην όξην ηνπ νιηθνύ αιθννιηθνύ ηίηινπ κπνξεί λα θζάλεη ην 20% vol. γηα ηνπο νίλνπο πνπ 
παξάγνληαη ρσξίο εκπινπηηζκό ζε νξηζκέλεο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Κνηλόηεηαο νη νπνίεο ζα 
πξνζδηνξηζηνύλ από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4,  

- ην κέγηζην όξην ηνπ νιηθνύ αιθννιηθνύ ηίηινπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% vol. γηα νίλνπο κε 
πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη ρσξίο εκπινπηηζκό∙ 
 
δ) κε ηελ επηθύιαμε παξεθθιίζεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα ζεζπηζηνύλ από ηελ Δπηηξνπή κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4, νιηθή νμύηεηα, εθθξαδόκελε ζε ηξπγηθό νμύ, ηνπιάρηζηνλ 
3,5 γξακκάξηα αλά ιίηξν, ήηνη 46,6 ρηιηνζηντζνδύλακα αλά ιίηξν. 

 
«Ρεηζίλα» είλαη ν νίλνο πνπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο από 
γιεύθνο ζηαθπιηώλ επεμεξγαζκέλν κε ξεηίλε Πεύθεο Χαιεπίνπ.  Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο ξεηίλεο ηεο 
Πεύθεο Χαιεπίνπ επηηξέπεηαη κόλν γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ «Pεηζίλα» ππό ηνπο όξνπο ηεο ηζρύνπζαο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

Καηά παξέθθιηζε ηνπ ζηνηρείνπ β), ηα «Tokaji eszencia» θαη «Tokajská esencia» ζεσξνύληαη νίλνη. 

2. Νεαρός οίλος ποσ βρίζθεηαη αθόκε ζε δύκωζε 

Νεαξόο νίλνο πνπ βξίζθεηαη αθόκε ζε δύκσζε είλαη ην πξντόλ ηνπ νπνίνπ ε αιθννιηθή δύκσζε δελ 
έρεη αθόκε πεξαησζεί θαη ν νπνίνο δελ έρεη αθόκε δηαρσξηζηεί από ηελ νηλνιάζπε ηνπ. 

3. Οίλος ιηθέρ 

Οίλνο ιηθέξ είλαη ην πξντόλ:  

α) πνπ έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 15% vol. θαη όρη αλώηεξν από 22% vol.∙ 

β) πνπ έρεη νιηθό αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 17,5% vol., εμαηξνπκέλσλ νξηζκέλσλ νίλσλ ιηθέξ κε 
νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν πνπ ζα 
θαηαξηηζηεί από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4.∙ 

γ) πνπ παξάγεηαη από:  
- γιεύθνο ζηαθπιηώλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δύκσζε, 



- νίλν, 
- ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ, ή  
- γιεύθνο ζηαθπιηώλ ή κείγκα απηνύ κε νίλν, πξνθεηκέλνπ γηα νίλνπο ιηθέξ κε πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία 

πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, νη νπνίνη ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4∙ 
 
δ) πνπ έρεη αξρηθό θπζηθό αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 12% vol., εμαηξνπκέλσλ νξηζκέλσλ νίλσλ ιηθέξ 
κε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπόκελε γεσγξαθηθή έλδεημε, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε 
θαηάινγν πνπ ζα θαηαξηηζηεί από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4. 

ε) ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί ηα αθόινπζα: 

i)   κεκνλσκέλα ή ζε κείγκα: 

- νπδέηεξε αιθνόιε νηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιθνόιεο πνπ πξνέξρεηαη από 
απόζηαμε ζηαθίδσλ, κε απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% vol.,  

- απόζηαγκα νίλνπ ή ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52% vol. θαη όρη αλώηεξν 
από 86% vol., 

ii) θαζώο θαη, θαηά πεξίπησζε, έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα πξντόληα:  

- ζπκππθλσκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ, 

- ζπλδπαζκόο ελόο από ηα πξντόληα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν ε) ζεκείν i) κε γιεύθνο ζηαθπιηώλ 
πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν γ) πξώηε θαη ηέηαξηε πεξίπησζε∙ 

ζη) ζην νπνίν, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζηνηρείνπ ε), πξνθεηκέλνπ γηα νξηζκέλνπο νίλνπο 
ιηθέξ κε πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη 
ζε θαηάινγν πνπ ζα θαηαξηηζηεί από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4, 
έρνπλ πξνζηεζεί:  

i) νπνηνδήπνηε από ηα πξντόληα πνπ απαξηζκνύληαη ζην ζηνηρείν ε) ζεκείν i), κεκνλσκέλα ή ζε 
ζπλδπαζκό∙ ή 

ii) έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα πξντόληα:  

- αιθνόιε από νίλν ή από ζηαθίδεο κε απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 95% vol. θαη όρη 
αλώηεξν από 96% vol.∙ 

- απνζηάγκαηα νίλνπ ή ζηεκθύισλ ζηαθπιηώλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52% vol. 
θαη όρη αλώηεξν από 86% vol., 

- απνζηάγκαηα ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52% vol. θαη θαηώηεξν από 
94,5% vol. 

iii) θαη, θαηά πεξίπησζε, έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα πξντόληα:  

- γιεύθνο ζηαθπιηώλ από ιηαζηά ζηαθύιηα πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δύκσζε, 

- ζπκππθλσκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ πνπ παξάγεηαη κε απεπζείαο ζέξκαλζε θαη, εθηόο ηεο 
θαηεξγαζίαο απηήο, αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκό ηνπ ζπκππθλσκέλνπ γιεύθνπο ζηαθπιηώλ,  

- ζπκππθλσκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ, 

- ζπλδπαζκόο ελόο από ηα πξντόληα πνπ απαξηζκνύληαη ζην ζηνηρείν ζη) ζεκείν ii) κε γιεύθνο 
ζηαθπιηώλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν γ) πξώηε θαη ηέηαξηε πεξίπησζε. 



4. Αθρώδες οίλος 

Αθξώδεο νίλνο είλαη ην πξντόλ: 

α) πνπ παξάγεηαη κε πξώηε ή δεύηεξε αιθννιηθή δύκσζε: 

- από λσπά ζηαθύιηα, 

- από γιεύθνο ζηαθπιηώλ, 

- από νίλν∙ 

β) πνπ, θαηά ηελ εθπσκάηηζε ηνπ δνρείνπ, εθιύεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνεξρόκελν απνθιεηζηηθά 
από ηε δύκσζε∙ 

γ) πνπ, όηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20˚C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππό ππεξπίεζε 
ηνπιάρηζηνλ 3 bar, νθεηιόκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα∙ 

δ) γηα ην νπνίν ν νιηθόο αιθννιηθόο ηίηινο ησλ “cuvées” πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 8,5% vol.  

5. Αθρώδες οίλος ποηόηεηας 

Αθξώδεο νίλνο πνηόηεηαο είλαη ην πξντόλ:  

α) πνπ παξάγεηαη κε πξώηε ή δεύηεξε αιθννιηθή δύκσζε:  

- από λσπά ζηαθύιηα, 

- από γιεύθνο ζηαθπιηώλ, 

- από νίλν∙ 

β) πνπ, θαηά ηελ εθπσκάηηζε ηνπ δνρείνπ, εθιύεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνεξρόκελν απνθιεηζηηθά 
από ηε δύκσζε∙ 

γ) πνπ, όηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20˚C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππό ππεξπίεζε 
ηνπιάρηζηνλ  3,5 bar, νθεηιόκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα∙ 

δ) γηα ην νπνίν ν νιηθόο αιθννιηθόο ηίηινο ησλ “cuvées” πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 9% vol. 

6. Αθρώδες οίλος ποηόηεηας αρωκαηηθού ηύποσ 

Αθξώδεο νίλνο πνηόηεηαο αξσκαηηθνύ ηύπνπ είλαη ν αθξώδεο νίλνο πνηόηεηαο:  

α) πνπ παξαζθεπάδεηαη κε απνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ηελ παξαζθεπή  ηεο “cuvée”, 
γιεύθνπο ζηαθπιηώλ ή γιεύθνπο ζηαθπιηώλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δύκσζε, ην νπνίν πξνέξρεηαη 
από ζπγθεθξηκέλεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ, βάζεη θαηαιόγνπ πνπ ζα θαηαξηηζηεί από ηελ 
Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4.  Οη αθξώδεηο νίλνη πνηόηεηαο 
αξσκαηηθνύ ηύπνπ πνπ παξάγνληαη παξαδνζηαθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νίλσλ θαηά ηελ παξαζθεπή 
ηεο “cuvée”, πξνζδηνξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4∙ 

β) πνπ, όηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20˚C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππό ππεξπίεζε 
ηνπιάρηζηνλ 3 bar, νθεηιόκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα∙ 



γ) ηνπ νπνίνπ ν απνθηεκέλνο αιθννιηθόο ηίηινο είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% vol.∙ 

δ) ηνπ νπνίνπ ν νιηθόο αιθννιηθόο ηίηινο είλαη ηνπιάρηζηνλ 10% vol. 

Οη εηδηθνί θαλόλεο όζνλ αθνξά άιια ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη 
εκπνξίαο θαζνξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4.   

7. Αερηούτος Αθρώδες οίλος 

Αεξηνύρνο αθξώδεο νίλνο είλαη ην πξντόλ πνπ:  

α) παξάγεηαη από νίλν ρσξίο πξνζηαηεπόκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε∙ 

β) θαηά ηελ εθπσκάηηζε ηνπ δνρείνπ, εθιύεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνεξρόκελν εμ νινθιήξνπ ή ελ 
κέξεη από πξνζζήθε απηνύ ηνπ αεξίνπ∙ 

γ) όηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20˚C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππό ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 3 
bar, νθεηιόκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

8. Ηκηαθρώδες οίλος 

Ηκηαθξώδεο νίλνο είλαη ην πξντόλ πνπ:  

α) παξάγεηαη  από νίλν, ππό ηνλ όξν όηη ν ελ ιόγσ νίλνο έρεη νιηθό αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 9% 
vol.∙ 

β) έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 7% vol.∙ 

γ) όηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20˚C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππό ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 1 
bar θαη όρη αλώηεξε από 2,5 bar, ε νπνία νθείιεηαη ζην δηαιπκέλν ελδνγελέο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα∙ 

δ) ζπζθεπάδεηαη ζε δνρεία ησλ 60 ιίηξσλ ή κηθξόηεξα.  

9. Αερηούτος εκηαθρώδες οίλος 

Αεξηνύρνο εκηαθξώδεο νίλνο είλαη ην πξντόλ πνπ:  

α) παξάγεηαη από νίλν∙ 

β) έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 7% vol. θαη νιηθό αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 9% 
vol.∙ 

γ) όηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20˚C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππό ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 1 
bar θαη όρη αλώηεξε από 2,5 bar, ε νπνία νθείιεηαη ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ 
πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη από πξνζζήθε∙ 

δ) ζπζθεπάδεηαη ζε δνρεία ησλ 60 ιίηξσλ ή κηθξόηεξα.  

10.  Γιεύθος ζηαθσιηώλ 

Γιεύθνο ζηαθπιηώλ είλαη ην πγξό πξντόλ πνπ παξάγεηαη θπζηθώο ή κε θπζηθέο δηεξγαζίεο από 
λσπά ζηαθύιηα.  Απνθηεκέλνο αιθννιηθόο ηίηινο ηνπ γιεύθνπο ζηαθπιηώλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 
1% vol. είλαη απνδεθηόο. 

11.  Γιεύθος ζηαθσιηώλ ποσ έτεη σποζηεί κερηθή δύκωζε 



Γιεύθνο ζηαθπιηώλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δύκσζε είλαη ην πξντόλ ηεο δύκσζεο γιεύθνπο 
ζηαθπιηώλ, ην νπνίν έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν αλώηεξν από 1% vol. θαη θαηώηεξν από ηα 
ηξία πέκπηα ηνπ νιηθνύ θαη΄ όγθν αιθννιηθνύ ηίηινπ ηνπ. 

12.  Γιεύθος ζηαθσιηώλ από ιηαζηά ζηαθύιηα ποσ έτεη σποζηεί κερηθή δύκωζε 

Γιεύθνο ζηαθπιηώλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δύκσζε από ιηαζηά ζηαθύιηα είλαη ην πξντόλ ηεο κεξηθήο 
δύκσζεο γιεύθνπο από ιηαζηά ζηαθύιηα, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθόηεηα ζε νιηθά ζάθραξα πξηλ από ηε 
δύκσζε είλαη ηνπιάρηζηνλ 272 γξακκάξηα αλά ιίηξν θαη ν θπζηθόο θαη απνθηεκέλνο αιθννιηθόο ηίηινο 
δελ είλαη θαηώηεξνο από 8% vol. Δληνύηνηο, νξηζκέλνη νίλνη αληαπνθξηλόκελνη ζηηο απαηηήζεηο απηέο, oη 
νπνίνη ζα πξνζδηνξηζηνύλ από ηελ Δπηηξνπή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 195 παξάγξαθνο 4, δελ 
ζεσξνύληαη γιεύθνο ζηαθπιηώλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δύκσζε από ιηαζηά ζηαθύιηα. 

13.  σκπσθλωκέλο γιεύθος ζηαθσιηώλ 

πκππθλσκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ είλαη ην κε θαξακεισκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ πνπ παξάγεηαη κε 
κεξηθή αθπδάησζε γιεύθνπο ζηαθπιηώλ, κε νπνηαδήπνηε επηηξεπόκελε κέζνδν εθηόο από ηελ 
απεπζείαο ζέξκαλζε, θαηά ηξόπν ώζηε ε έλδεημε ηνπ δηαζιαζηκέηξνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 
ζύκθσλα κε κέζνδν πνπ ζα θαζνξηζηεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 120δ, ζε ζεξκνθξαζία 20˚C, λα κελ είλαη 
θαηώηεξε από 50,9%. 

Σν ζπκππθλσκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ επηηξέπεηαη λα έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 1% vol. 

14.  Δηορζωκέλο ζσκπσθλωκέλο γιεύθος ζηαθσιηώλ 

Γηνξζσκέλν ζπκππθλσκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ είλαη ην κε θαξακεισκέλν πγξό πξντόλ πνπ:  

α) παξάγεηαη κε κεξηθή αθπδάησζε γιεύθνπο ζηαθπιηώλ, κε νπνηαδήπνηε επηηξεπόκελε κέζνδν 
εθηόο από ηελ απεπζείαο ζέξκαλζε, θαηά ηξόπν ώζηε ε έλδεημε ηνπ δηαζιαζηκέηξνπ ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε κέζνδν πνπ πξόθεηηαη λα θαζνξηζηεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 120δ, ζε 
ζεξκνθξαζία 20˚C, λα κελ είλαη θαηώηεξε από 61,7%∙ 

β) έρεη ππνζηεί επηηξεπόκελε θαηεξγαζία κείσζεο ηεο νμύηεηαο θαη απνκάθξπλζεο ζπζηαηηθώλ, 
εθηόο από ηα ζάθραξα∙ 

γ) παξνπζηάδεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

-  pH πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 5 ζηνπο 25 Brix, 

- νπηηθή ππθλόηεηα ζε κήθνο θύκαηνο 425 nm, γηα πάρνο 1 cm, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,100 γηα 
γιεύθνο ζηαθπιηώλ ζπκππθλσκέλνπ ζηνπο 25 Brix, 

- πεξηεθηηθόηεηα ζε ζαθραξόδε κε αληρλεύζηκε κε κέζνδν αλάιπζεο πνπ πξόθεηηαη λα θαζνξηζηεί, 

- δείθηε Folin-Ciocalteau πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 6,00 ζηνπο 25 Brix, 

- νγθνκεηξνύκελε νμύηεηα όρη κεγαιύηεξε από 15 ρηιηνζηντζνδύλακα αλά ρηιηόγξακκν νιηθώλ 
ζαθράξσλ, 

- πεξηεθηηθόηεηα ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 25 ρηιηνζηόγξακκα αλά ρηιηόγξακκν 
νιηθώλ ζαθράξσλ, 

- πεξηεθηηθόηεηα ζε ζύλνιν θαηηόλησλ όρη κεγαιύηεξε από 8 ρηιηνζηντζνδύλακα αλά ρηιηόγξακκν 
νιηθώλ ζαθράξσλ, 

- αγσγηκόηεηα ζηνπο 25 Brix θαη 20˚C πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 120 micro-Siemens/cm, 



- πεξηεθηηθόηεηα ζε πδξνμπκεζπινθνπξθνπξάιε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 25 ρηιηνζηόγξακκα αλά 
ρηιηόγξακκν νιηθώλ ζαθράξσλ, 

- παξνπζία κεζντλνζηηόιεο. 

Σν δηνξζσκέλν ζπκππθλσκέλν γιεύθνο ζηαθπιηώλ επηηξέπεηαη λα έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1% vol. 

15.  Οίλος από ιηαζηά ζηαθύιηα 

Οίλνο από ιηαζηά ζηαθύιηα είλαη ην πξντόλ πνπ:  

α) παξαζθεπάδεηαη ρσξίο εκπινπηηζκό, από ζηαθύιηα πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ζηε ζθηά γηα 
κεξηθή αθπδάησζε∙ 

β) έρεη νιηθό αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 16% vol. θαη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 9% 
vol.∙ 

γ) έρεη θπζηθό αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 16% vol. (ή 272 γξακκάξηα ζαθράξσλ αλά ιίηξν).   

16.  Οίλος από σπερώρηκα ζηαθύιηα 

Οίλνο από ππεξώξηκα ζηαθύιηα είλαη ην πξντόλ πνπ:  

α) παξάγεηαη ρσξίο εκπινπηηζκό∙ 

β) έρεη θπζηθό αιθννιηθό ηίηιν αλώηεξν από 15% vol.∙ 

γ) έρεη νιηθό αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 15% vol. θαη απνθηεκέλν αιθννιηθό ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 12% 
vol. 

Σα θξάηε κέιε δύλαληαη λα νξίδνπλ πεξίνδν παιαίσζεο γηα ην πξντόλ απηό. 

17.  Ξίδη από οίλο 

Ξίδη από νίλν είλαη ην μίδη πνπ: 

α) παξάγεηαη απνθιεηζηηθά κε νμηθή δύκσζε νίλνπ∙ 

β) έρεη νιηθή νμύηεηα ηνπιάρηζηνλ 60 γξακκάξηα αλά ιίηξν, εθθξαδόκελε ζε νμηθό νμύ. 

 

 


