
1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΔΜΔΑ 

Διεύθσνση: Λεσθφξνο Παπαθσλζηαληίλνπ 130, 20500 Νεκέα 

Τηλέυωνο: 27460-22210, 22845, 23059  

Fax:27460-23052 

Web-site:www.nemeanwines.gr 

E-mail: winenemea@otenet.gr 

Ο ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ (ΑΟ) ΝΔΜΔΑ, ηδξχζεθε ην 1937 

απφ 70 ακπεινπξγνχο ηεο πεξηνρήο. ήκεξα, 70 ρξφληα κεηά, απαξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 1.000 

κέιε – ζπλέηαηξνπο, ελψ νηλνπνηεί εηεζίσο 10.000 πεξίπνπ ηφλνπο θξαζηνχ, γεγνλφο πνπ ηνλ 

θαζηζηά έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηλνπαξαγσγνχο παλειιαδηθά. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΟ Νεκέαο ζπγθεληξψλνληαη πεξίπνπ 20.000 ηφλνη ζηαθπιηψλ ηνλ 

ρξφλν, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηεο παξαγσγήο ηεο δψλεο ΟΠΑΠ ηεο πεξηνρήο.  

εκαληηθφ ηφζν ην νηλνπνηεηηθφ ηνπ έξγν, φζν θαη ε θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ πεξηνρή. 

Πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη φξακα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ε δηαθχιαμε ηεο νηλνπνηεηηθήο 

παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ θαη κέζα απφ απηή ε πξνψζεζε ηνπ Αγησξγήηηθνπ, αλαπφζπαζηνπ 

θνκκαηηνχ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ θαη πνηθηιίαο πνπ δελ θαιιηεξγείηαη ηφζν 

καδηθά ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο.  

Ζ πξνέιεπζε, ε θιεξνλνκηά θαη νη αμίεο, ην κεξάθη θαη ε απζεληηθφηεηα, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία, 

απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο κνρινχο αλάπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ κε λέα πξντφληα πξνβάιιεη 

ην φξακά ηνπ ζην κέιινλ. 

ην ρψξν ηνπ ΑΟ Νεκέαο νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ην λέν, ζχγρξνλα 

εμνπιηζκέλν θαη πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν νηλνπνηείν θαη λα αγνξάζνπλ ηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ 

εξπζξψλ (θαη φρη κφλν) θξαζηψλ ηνπ.  

 

2. ΑΜΠΔΛΩΝΔ ΕΑΥΑΡΗΑ  

Διεύθσνση: 1
ν
 ρικ. επαξρηαθήο νδνχ Νεκέαο – Πεηξίνπ, 20500 Νεκέα 

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Βνπηδά 12, 16231 Βχξσλαο 

Τηλέυωνο: 27460-22667 

Fax:27460-23579 

Web-site:www.zacharias.com.gr 

E-mail: info@zacharias.com.gr 

Ο νηλνπνηφο Ζιίαο Εαραξηάο ίδξπζε ην 1997 ηνπο ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΕΑΥΑΡΗΑ ζπλερίδνληαο έηζη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνπο ακπειψλεο ηεο Νεκέαο, ε νπνία έρεη ζπκπιεξψζεη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηξεηο δεθαεηίεο. Σν 2001 θπθινθφξεζαλ ζηελ αγνξά νη πξψηεο θηάιεο ηνπ θξαζηνχ ΕΑΥΑΡΗΑ. Ο 

πξφηππνο ακπειψλαο κε ζπλνιηθή έθηαζε 250 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ΝΣΟΤΡΑΜΑΝΗ 

θαη ζηελ ΠΛΑΚΑ ΛΔΟΝΣΗΟΤ, ελψ ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ παξαγσγή 200 αθφκε ζηξεκκάησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ νηλνπνηία αθνινπζεί πηζηνπνηεκέλε, 

πεξηβαιινληηθή, βηνινγηθή δηαρείξηζε AGRO 2-1, AGRO 2-2. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ 

ησλ ακπειψλσλ πεξηιακβάλνληαη ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Μαχξν εηο ηνλ θχβν, Δξπζξφο Εαραξηά θαη 

Ακπέινπ Φσο.  

 3. ΑΜΠΔΛΩΝΔ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ 

Διεύθσνση: A. & Γ. ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ Ο.Δ. 20500 Αξραία Νεκέα 

Τηλέυωνο:27460-23138 

Fax:27460-23368 

Web-site:www.papaioannouwines.gr 

E-mail: info@papaioannouwines.gr 

Ζ ηζηνξία ησλ Ακπειψλσλ Παπατσάλλνπ μεθηλά ην 1984. Σα 650 ζηξέκκαηα ηνπ ηδηφθηεηνπ 

ακπειψλα βξίζθνληαη ζηελ ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ θαη ζηε ΝΔΜΔΑ, ζηηο ηνπνζεζίεο 

ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ, ΑΖ ΛΗΑ, ΚΟΛΧΝΟ, ΠΑΡΗΔ, ΑΥΛΑΓΗΑ, ΠΟΡΗΑ, ΠΡΟΒΔΣΑ, 

ΝΣΟΕΑΡΑ, ΓΔΦΤΡΑΚΗ, ΒΑΛΣΔΣΗ, ΝΔΡΑΚΗΑ. Οη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απηέο πεξηνρέο κε 

ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ε ειηθία ησλ ακπειηψλ νδεγνχλ ζε ελδηαθέξνληα 
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απνηειέζκαηα. Οη γλψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ζε φηη αθνξά ηε ζσζηή επηινγή ησλ πνηθηιηψλ θαη νη 

γλψζεηο γηα ην ακπέιη θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ, νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή θξαζηψλ αξίζηεο 

πνηφηεηαο. 

Ο Θαλάζεο Παπατσάλλνπ είλαη απφ ηνπο πξψηνπο παξαγσγνχο πνπ πξνψζεζαλ ηελ ηδέα φηη ην 

θξαζί ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πνηθηιία, ηε 

ζέζε ηνπ ακπειψλα θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ ακπεινπξγφ, γηα ράξε 

ηεο βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Έηζη, ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο εθαξκφδεηαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη 

θάζε πνηθηιία βξίζθεη ηε ζέζε πνπ ηεο ηαηξηάδεη. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εξπζξψλ ηνπ Κηήκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Παιηά Κιίκαηα, Cava, Αγησξγίηηθν, Cabernet Sauvignon, 

Μηθξνθιίκα θ.α. 

 4. ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

Διεύθσνση: ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 20500 Κνχηζη Νεκέαο 

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Θεκηζηνθιένπο 22, 15122 Μαξνχζη 

Τηλέυωνο: 27460-22057, 210-8055642,3 (6945777814) 

Fax: 27460-22067, 210-8055542 

Web-site:www.gaia-wines.gr 

E-mail: gaiawine@acn.gr 

Ζ ΓΑΗΑ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ δεκηνπξγήζεθε ην 1994. Σξία ρξφληα αξγφηεξα εγθαηληάζζεθε ην 

νηλνπνηείν ηεο ζηε Νεκέα, ελψ ην 1999 αθνινχζεζε ε ίδξπζε ελφο λένπ νηλνπνηείνπ ζηε 

αληνξίλε. 

Οη ακπειψλεο ηεο εηαηξείαο ζηε Νεκέα, ζηε ζέζε Κνχηζη, έρνπλ έθηαζε 70 ζηξεκκάησλ. Απφ ηα 

100 αθφκε ζηξέκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ ζπγθεληξψλεηαη ην ζηαθχιη πνπ 

νηλνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζην νηλνπνηείν ηεο εηαηξείαο. Ζ ΓΑΗΑ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειιεληθέο πνηθηιίεο, κε ζηαζεξφ ζηφρν ηηο εμαγσγέο απηψλ ησλ 

πξντφλησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ ηεο ΓΑΗΑ πεξηιακβάλνληαη ηα Κηήκα ΓΑΗΑ, Νφηηνο, 

Αγησξγίηηθν θαη ΓΑΗΑ S.  

 5. ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ 

Διεύθσνση: ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ 20500 Νεκέα 

Τηλέυωνο: 27460-22203, 22220 

Fax:27460-22203 

Web-site: 
E-mail: akallis@otenet.gr 

Ο ΔΝΣΔΛΖ ΟΗΝΟ (Οινοποιία Αριστοτέλη Καλλή) δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2003 ζηελ Νεκέα. 

Γηαζέηεη 50 πεξίπνπ ζηξέκκαηα ηδηφθηεηνπ ακπειψλα, θπηεκέλν θπξίσο κε ηελ θεκηζκέλε 

πνηθηιία Αγησξγίηηθν ηεο Νεκέαο. Απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ Κηήκαηνο, 10.000 πεξίπνπ 

θηάιεο ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ εκθηαιψλνληαη θάζε ρξφλν κεηά απφ 18κελε παιαίσζε ζε βαξέιηα, 

έρνληαο ήδε απνζπάζεη επαίλνπο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ.  

 6. ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ 

Διεύθσνση: ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 20500 Νεκέα 

Τηλέυωνο:27460-22324,6948203251  

Fax: 27460-20324 

E-mail: zafwine@otenet.gr 

Κχξηα εηδίθεπζε ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο Κσλζηαληίλαο Εαθείξε ε παξαγσγή κε εκθηαισκέλνπ 

θξαζηνχ. 

Γηαζέηεη 120 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζηηο πεξηνρέο ηεο Νεκέαο θαη ηεο Αξραίαο Νεκέαο θαη 

ιακβάλεη ζηαθχιη απφ πεξίπνπ 300 αθφκε ζηξέκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ. Ο 

ηδηφθηεηνο ακπειψλαο θαιιηεξγείην βηνινγηθά απφ ην 1999. 

Ζ επηρείξεζε, κεηά ηνλ ηειεπηαίν εθζπγρξνληζκφ ηνπ νηλνπνηείνπ (2002), πξνεηνηκάδεη ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε θαη ηνλ γεληθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο. Ζ Κσλζηαληίλα Εαθείξε έρεη μεθηλήζεη ηελ 
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παξαγσγή θαη εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ κε πξψην θξαζί ην «ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ». 

 

7 Ζ ΟΦΗΑ ΣΖ ΦΤΖ 

Γηεχζπλζε: Κνχηζη Κνξηλζίαο, Νεκέα 20500 

Σει.:27460 23436 

Fax: 2746023436 

6974408646 

e-mailQ info@sofistisfisis.gr 

 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 2005 κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε 80 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ηδηφθηεησλ 

ακπειψλσλ αγησξγίηηθνπ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηε δψλε ΟΠΑΠ Νεκέαο θαη ην 2006 

νινθιήξσζε, κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Leader+, ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο 

θαη ηππνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνπηζίνπ. ήκεξα, ζηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο, 

παξάγνληαη πξντφληα ρσξίο ηε ρξήζε ζπληεξεηηθψλ θαη πξφζζεησλ, απνθιεηζηηθά απφ βηνινγηθά 

ζηαθχιηα, ζχκθσλα κε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2000 θαη ΗSO 22000. 

Σα πξντφληα καο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο 

Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ ΓΖΧ. 

 

 

 8. ΚΑΣΩΓΗ & ΣΡΟΦΗΛΗΑ 

Διεύθσνση: ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ Α.Δ. 20500 Αζπξφθακπνο Νεκέαο 

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Μαξαζσλνδξφκσλ 59, 15452 Παιαηφ Φπρηθφ 

Τηλέυωνο: 27410-51240, 22910-41650, 210-6778244 

Fax: 22910-38850, 210-6715543 

Web-site:www.katogi-strofilia.gr  

E-mail: averoff@otenet.gr  

Ζ ΚΑΣΧΓΗ ΣΡΟΦΗΛΗΑ Α.Δ. ππήξμε απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ ΚΑΣΧΓΗ 

ΑΒΔΡΧΦ θαη ΣΡΟΦΗΛΗΑ ην 2001. Γπν ρξφληα πξηλ είρε πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή νηλνπνηείνπ 

ζηε Νεκέα, κε ζηφρν λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε ε πεξηνρή γηα ηελ 

παξαγσγή νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο. Οη ηδηφθηεηνη ακπειψλεο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε 

πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 700 κ., γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη – ζχκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ. 

Απνηέιεζκα ησλ θνηλψλ πξνζπαζεηψλ αιιά θαη ησλ θνηλψλ νξακάησλ γηα ην ειιεληθφ θξαζί ησλ 

νηλνπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ ΚΑΣΧΓΗ – ΣΡΟΦΗΛΗΑ – ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ, 

ΚΣΖΜΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ & ΑΝΣΑ ΜΑΟΤΡΑ, ππήξμε ε ΟΚΣΑΝΑ. θνπφο, αθ΄ελφο κελ ε 

πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην εμσηεξηθφ αθεηέξνπ δε ε αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ 

πνηνηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πην νξεηλήο δψλεο ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ ζην Γήκν ηεο ιίκλεο ηπκθαιίαο κε 

ηε δεκηνπξγία ελφο ππεξζχγρξνλνπ νηλνπνηείνπ. Ζ ζηελή απηή ζπλεξγαζία απνθαιχπηεη ηελ 

θνηλή θηινζνθία θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηαηα ησλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε ην επφκελν βήκα λα 

πξνθχςεη σο θάηη απηνλφεην. 

 9. ΚΣΖΜΑ ΑΪΒΑΛΖ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΑΨΒΑΛΖ 4
ν
 ρικ. Δπαξρηαθήο νδνχ Νεκέαο – Πεηξίνπ 

Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Αβέξσθ 21, 21100 Πξφλνηα Ναππιίνπ 

Τηλέυωνο: 27520-29641, 27520-21175, 6972271531 

Fax: 27520-29641 

Web-site:www.aivaliswines.gr 

E-mail: Μέζσ ηζηνζειίδαο 

Σν ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΑΨΒΑΛΖ δεκηνπξγήζεθε ην 2000, ε επηρείξεζε φκσο μεθίλεζε ην 1997. Οη 

ηδηφθηεηνη ακπειψλεο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 ζηξεκκάησλ, βξίζθνληαη ζηελ ΑΓ. ΧΣΖΡΑ, ζηηο 
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ΒΑΡΓΔ, ζηα ΚΑΛΤΒΗΑ. ’ απηνχο θαιιηεξγνχληαη νη πνηθηιίεο Αγησξγίηηθν θαη πξφζθαηα θαη 

νη Syrah θαη Tannat. 

Φπρή ηνπ νηλνπνηείνπ ν Υξήζηνο Ατβαιήο, κε βαζηθή ηνπ αξρή ηελ πξνζσπηθή ρεηξσλαθηηθή 

δνπιεηά, αθνχ ην θξαζί γηα ηνλ ίδην είλαη απνηέιεζκα ρεηξνηερλίαο, ρσξίο πξφζζεηεο ηερλνινγίεο. 

Σειηθφο ζηφρνο, ε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θάηη πνπ έρεη πεηχρεη απφιπηα αθνχ 

ζεσξείηαη έλαο απζεληηθφο θαη γλήζηνο νηλνπνηφο πνπ ιαηξεχεη ηελ δνπιεηά ηνπ. Σα θξαζηά πνπ 

παξάγεη (ΝΕΜΕΑ ΟΠΑΠ, Merlot, Μονοπάτι –κηα εθπιεθηηθή ΝΔΜΔΑ πνπ παξάγεηαη ζε έλαλ 

απνκαθξπζκέλν, αξραίν ακπειψλα έθηαζεο κφιηο 4 ζηξεκκάησλ θαη παιαηψλεη γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα-, Cabernet & Syrah θαη ην κφιηο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ θηαιψλ πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο 

Τέσσερα - ίζσο ην αθξηβφηεξν ειιεληθφ θξαζί).  

 10. ΚΣΖΜΑ ΝΔΜΔΗΟΝ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΝΔΜΔΗΟΝ Θέζε Καξβνμχιηα, Δπαξρηαθή Οδφο Νεκέαο-Γάθλεο 20500 

Νεκέα 

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: η. Παπαληθνιάνπ 8, 194 00 Κνξσπί 

Τηλέυωνο: 210-6626870, 210-6627686  

Fax: 210-6626146 

Web-site:www.vassilioudomaine.gr  

E-mail: info@vassilioudomaine.gr  

Ζ ηζηνξία ησλ θξαζηψλ ηεο νηθνγέλεηαο Βαζηιείνπ μεθηλά γχξσ ζην 1905. Σφηε ν παππνχο, 

Γηψξγνο Βαζηιείνπ, γελλεκέλνο ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ, δεκηνπξγεί ηδηφθηεηνπο 

ακπειψλεο γηα λα θηηάμεη ην θξαζί ηνπ. Αξγφηεξα ν Παλαγηψηεο Βαζηιείνπ, δεχηεξε γεληά 

νηλνπνηψλ, ζπλερίδεη ηελ ηέρλε θαη ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ 

νηλνπνηεηηθή ηερλνινγία ηεο επνρήο ηνπ. 

ήκεξα ν Γηψξγνο Βαζηιείνπ, ηξίηε γεληά νηλνιφγνο, δεκηνπξγεί εκθηαισκέλν θξαζί θαη 

ελαξκνλίδεη ηελ πνιπεηή πείξα θαη ην κεξάθη ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ επξσπατθή ηερλνγλσζία γηα 

ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ πνπ δηαηεξνχλ ηελ απζεληηθφηεηα ζηε γεχζε. ην «Κτήμα 

Νέμειον» παξάγνληαη πξαγκαηηθά «κεγάια θξαζηά» ηεο Νεκέαο θαη θπθινθνξνχλ κε ηηο εηηθέηεο 

«ΝΕΜΕΑ – Reserve» θαη «Ηγεμών».  

 

11. ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ  

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ 14
ν
 ρικ. Σξίπνιεο – Καζηξίνπ, 220 12 Ρίδεο Αξθαδίαο 

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Μαληακάδνπ 9α, 15126 Μαξνχζη 

Τηλέυωνο: 2710-544440, 210-6136563 

Fax: 2710-544460, 210-8030319 

Web-site:www.tselepos.gr  

E-mail: tselepos@acn.gr  

Σν ΚΣΖΜΑ ΓΡΤΟΠΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ. είλαη ν ακπειψλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ην 2004, 

απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ θίισλ παξαγσγψλ Γηάλλε Σζέιεπνπ θαη Αιέμαλδξνπ Αβαηάγγεινπ. Σν 

θνηλφ ηνπο πάζνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ νδήγεζε ζε απηή ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εξπζξή πνηθηιία αγησξγίηηθν.  

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θηήκαηνο επηιέρηεθε ε πεξηνρή ΚΟΤΣΗ Νεκέαο, γηα ηα πςειά θαηλνιηθά 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηαθχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη εθεί, ηθαλά λα δψζνπλ θξαζηά καθξάο 

παιαίσζεο. Σν πςφκεηξν φπνπ βξίζθεηαη ν ηδηφθηεηνο ακπειψλαο, έθηαζεο 50 ζηξεκκάησλ, είλαη 

ηα 350 κέηξα, ην έδαθφο ηνπ είλαη αξγηιψδεο θαη ε ηδαληθή ηνπ θιίζε εμαζθαιίδεη κεγάιε 

απνζηξαγγηζηηθφηεηα. Ο ακπειψλαο δέρεηαη επίζεο ην κέγηζην ηεο ειηνθάλεηαο, ελψ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο σξίκαζεο επλνείηαη απφ θαινθαηξηλνχο βνξηάδεο. Σα θξαζηά πνπ παξάγνληαη είλαη ην 

Nεκέα Γξπφπε (βξαβεπκέλν κε ην Decanter Silver Award ην 2004) θαη ην Κηήκα Γξπφπε. Σν 

Κηήκα Γξπφπε δελ δηαζέηεη αθφκα νηλνπνηείν ζηε Νεκέα (ζχληνκα ζα αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεηαη 

ππεξζχγρξνλν νηλνπνηείν κέζα ζην θηήκα ζην Κνχηζη). Γηαζέηεη επηζθέςηκν νηλνπνηείν ζηηο Ρίδεο 

Αξθαδίαο, 14 ρικ απφ ηελ Σξίπνιε. 
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12. ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ 20500 Ξεξφθακπνο Νεκέαο  

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Β. Μειά 5
α

, 15562 Υνιαξγφο 

Τηλέυωνο: 27460-24056, 210-6544905 

Fax: 210-6544905 

Web-site:www.lantides.gr  

E-mail: info@lantides.gr  

Σν ΚΣΖΜΑ ΛΑΝΣΗΓΖ δηαζέηεη 70 ζηξέκκαηα ακπειψλα ζηνλ Αζπξφθακπν Νεκέαο. Οη 

νηθνγέλεηα Λαληίδε ζπλερίδεη ηελ επηιεθηηθή θαη κηθξή παξαγσγή, ζηεξηδφκελε ζηηο γλψζεηο θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ νηλνπνηνχ Πάλνπ Λαληίδε, ελψ ν Αλδξέαο Λαληίδεο ζην ακπέιη, ε Μαξία 

Λαληίδε ζην νηλνπνηείν θαη ν ίκνο Λαληίδεο ζην κάξθεηηλγθ ζπλερίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία 

ηνπ νηλνπνηείνπ.  

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ακπεινπξγνχο ηεο γχξσ 

πεξηνρήο. ην Κηήκα παξάγνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Cava, Βηβιηθφ, 

merlot θ.α. Σν νηλνπνηείν είλαη επηζθέςηκν ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζίεο δεκηνπξγίαο 

πσιεηεξίνπ νίλνπ, αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ, εζηίαζεο θαη μελψλσλ. 

 13. ΚΣΖΜΑ ΜΖΣΡΑΒΔΛΑ 

 Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΜΖΣΡΑΒΔΛΑ Υξηζηνπνχινπ 23, 20500 Νεκέα 

 Τηλέυωνο: 27460-23028, 27460-22293 

Fax: 27460-24144 

E-mail: kmitravelas@altecnet.gr  

Σν πην παιηφ ίζσο νηλνπνηείν ζηελ πεξηνρή ηεο Νεκέαο. Ζ ηζηνξία ηνπ έρεη ειηθία ζρεδφλ έλα 

αηψλα. Ο ηδηφθηεηνο ακπειψλαο ηνπ έθηαζεο 70 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο ΑΥΛΑΓΗΑ, 

ΣΕΗΝΣΑΡΗ, ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΚΑΛΤΒΗΑ θαη ΚΟΤΣΗ Νεκέαο. Μαδί κε ηηο εθηάζεηο ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ακπειψλσλ θηάλεη ζπλνιηθά ηα 250 ζηξέκκαηα. 

Ζ επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή κε εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ, ελψ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνρσξήζεη θαη ζηελ παξαγσγή εκθηαισκέλνπ. 

 14. ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ 20500 Αζπξφθακπνο Κνξηλζίαο 

Τηλέυωνο: 27460-51150, 6977308767 

Fax: 27460-51150 

E-mail: bizioswines@yahoo.gr  

Ζ ηζηνξία ηνπ νηλνπνηείνπ ΚΣΖΜΑ ΜΠΗΕΗΟ μεθηλά ην 1998, ζηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ Κνξηλζίαο. 

Ζ πξψηε χιε γηα ηελ νηλνπνίεζε ηνπ θξαζηνχ πνπ παξάγεη πξνέξρνληαη απφ ηα 70 ηδηφθηεηα 

ζηξέκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ζηηο πιαγηέο ηνπ Αζπξφθακπνπ θαη θαιιηεξγνχληαη 

βηνινγηθά.  

Σν 2004 ε επηρείξεζε εθζπγρξνλίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θηηξίνπ - νηλνπνηείνπ. 

ρεηηθά πξφζθαηα έγηλαλ αλαδηαξζξψζεηο ζηνπο ακπειψλεο ηεο επηρείξεζεο. Όινη είλαη κε 

αξδεπφκελνη θαη νη ζηξεκκαηηθέο ηνπο απνδφζεηο βξίζθνληαη ζε ρακειά επίπεδα πνζνηηθά. 

Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη Νεκέα ΟΠΑΠ, Cabernet Sauvignon θαη 

Αγησξγίηηθν Φξέζθν. 

 15. ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 20500 Θέζε Νηνπξακάλη, Νεκέα  

 Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Δπζηαζίνπ Μαληάηε 11, 205 00 Νεκέα 

Τηλέυωνο: 27460-23005 

Fax: 27460-23865 

E-mail: domainenikolaou@yahoo.gr  

Σν νηλνπνηείν Νηθνιάνπ ηδξχζεθε ην 1984. ηα 60 ζηξέκκαηα ηδηφθηεηνπ ακπειψλα εθαξκφδεηαη 
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απφ ην 1999 βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ακπειψλα βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο 

ΝΣΟΤΡΑΜΑΝΗ θαη ΝΔΡΟΟΤΡΜΑ, ελψ έλα κηθξφηεξν ζηα ΚΑΛΤΒΗΑ ΝΔΜΔΑ.  

Πέξα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ θαη ηεο νηλνπνίεζεο, ην 2004 ε επηρείξεζε δεκηνχξγεζε 

θαη κνλάδα παξαγσγήο νχδνπ. Ζ επηηπρεκέλε πνξεία ζπλερίδεηαη κε αλαλεψζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ 

αιιά θαη ζηνλ ππφγεην ρψξν παιαίσζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Σν Κηήκα παξάγεη απφ ηνλ 

ηδηφθηεην ακπειψλα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ.  

 16. ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ 20500 Αξραία Νεκέα 

Τηλέυωνο: 27460-24190 

Fax: 27460-20191 

Web-site:www.palivos.gr  

E-mail: info@palivos.gr  

Σν ΚΣΖΜΑ ΠΑΛΤΒΟΤ ηδξχζεθε ην 1995. Σν 1998 μεθίλεζαλ νη εμαγσγέο (ην 2004 θάιππηαλ 

ην 75% ησλ πσιήζεσλ), ελψ κεγάισζαλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έγηλαλ επελδχζεηο ζε 

κεραλήκαηα λέαο ηερλνινγίαο. Σν 2002 δεκηνπξγήζεθε έλα ζχγρξνλν νηλνινγηθφ εξγαζηήξην. 

Σα 308 ζηξέκκαηα ηνπ νηλνπνηείνπ ζηελ Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην 

Γηψξγν Παιπβφ, γηαηί εθεί αξρίδνπλ φια. Δθεί δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ελφο άξηζηνπ θξαζηνχ. ηα πξντφληα ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα 

θξαζηά Κηήκα, Σerra Leone, Άλεκνο, Πέηξηλεο Πιαγηέο, Βπζζηλφθεπνο, Άκκνο, Ζιίνπ Σέρλε θ.α. 

ην θηήκα ιεηηνπξγεί πσιεηήξην θξαζηψλ, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εζηίαζεο 30 πεξίπνπ 

αηφκσλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 

 17. ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΓΑΚΖ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΓΑΚΖ 20500 Αζπξφθακπνο Κνξηλζίαο  

Τηλέυωνο: 27460-51364. 6946503082 

Fax: 27460-51448 

Web-site: www.pirgakisestate.gr  

E-mail: info@pirgakisestate.gr  

Σν «Κηήκα Ππξγάθε» βξίζθεηαη ζηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ Κνξηλζίαο. Ηδξχζεθε ην 1999 θαη ηελ 

ίδηα ρξνληά δεκηνπξγήζεθε ην νηλνπνηείν, φπνπ θαη έγηλε ε πξψηε εκθηάισζε θξαζηψλ.  

Σα 100 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ακπειψλα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηα 40 δε απφ απηά 

θαιιηεξγνχληαη βηνινγηθά. Σν πςφκεηξν ηνπο θπκαίλεηαη ζηα 700 κε 850 κέηξα. ε θαλέλαλ απφ 

ηνπο ακπειψλεο απηνχο δελ εθαξκφδεηαη άξδεπζε (μεξηθνί ακπειψλεο).  

Σν 2005 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επεθηάζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγνξά θαηλνχξγησλ 

νηλνπνηεηηθψλ κεραλεκάησλ. ήκεξα ζην Κηήκα παξάγνληαη δηάθνξα θξαζηά κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πειηά, Cabernet Sauvignon & Αγησξγίηηθν, Merlot θ.α.  

 18. ΚΣΖΜΑ ΡΑΠΣΖ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΡΑΠΣΖ 20500 Λεφληεην Νεκέαο  

Τηλέυωνο: 27460-61700 

Fax: 27460-61701 

Web-site:www.ktimarapri.gr  

E-mail: info@ktimarapti.gr  

Μεγάιε ε πείξα ηεο νηθνγέλεηαο Ράπηε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ, κηαο θαη εδψ θαη 33 

ρξφληα παξάγεη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ Ακεξηθαληθψλ αληηθνιινμεξηθψλ κνζρεπκάησλ θαη 

είλαη κέινο ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Αληηθπιινμεξηθήο Ακπέινπ.  

Σν 1998 ηδξχεη ην δηθφ ηεο νηλνπνηείν ζην ΛΔΟΝΣΗΟ Νεκέαο, έθηαζεο ζήκεξα 100 ζηξεκκάησλ. 

Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη γηα ηελ νηθνγέλεηα Ράπηε ην Α θαη ην Χ γηα ηελ 

παξαγσγή θξαζηψλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηνπ Κηήκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, Κνθθηλφβξαρνο, Μεζζφγεηνο Δξπζξφ θ.α. 
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 19. ΚΣΖΜΑ ΡΔΠΑΝΖ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΡΔΠΑΝΖ 20500 Ξεξφθακπνο Νεκέαο 

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Υαξ. Σξηθνχπε 30, 174 56 Άιηκνο 

Τηλέυωνο: 27460-20450-1, 210-9950719, 210-994 2772 

Fax: 27460-20452, 210-9931989 

Web-site:www.repanis.gr  

E-mail: info@repanis.gr  

Σν 1986 ε νηθνγέλεηα Νηθνιάνπ Ρεπάλε μεθίλεζε κε θίλεηξν ηελ αγάπε ηεο γηα ην θαιφ θξαζί. 

Σν 2000 ηδξχζεθε ην νηθνγελεηαθφ νηλνπνηείν ζηε ζέζε ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ κε ηδηφθηεηνπο 

ακπειψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαζψο επίζεο θαη κε ζπλεξγάηεο ακπεινπξγνχο ησλ 

πεξηνρψλ φπσο ε νξεηλή Μαληηλεία, ε νξεηλή Αηγηαιεία, ε Πχινο Μεζζελίαο. Σν Κηήκα Ρεπάλε 

πξνζθέξεη, κεηαμχ άιισλ, κηα πνηθηιία εξπζξψλ θξαζηψλ - ΝΔΜΔΑ Cuvee, Νεκέα 12 κήλεο 

βαξέιη, Νεκέα 6 κήλεο βαξέιη, Αγησξγίηηθν Βην θαη Cabernet & Αγησξγίηηθν Βην. 

 20. ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ 10
ν
 ρικ Άξγνπο-ηέξλαο 21200 Μαιαλδξέλη 

Τηλέυωνο: 27510-23688 

Fax: 27510-23159 

Web-site:www.skouras.gr  

E-mail: skouras@hol.gr  

Σν ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ ηδξχζεθε ην 1986 ζην Άξγνο. Σν 1988 ν Γιώργος Σκούρας παξνπζίαζε 

γηα πξψηε θνξά ηνλ Μέγα Οίνο, έλα πξσηνπνξηαθφ θξαζί απφ Αγησξγίηηθν θαη Cabernet 

Sauvignon. Σν 1996 απέθηεζε ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο θαη νηλνπνηείν ζηελ πεξηνρή ΓΤΜΝΟ 

ΝΔΜΔΑ, ελψ ην 2004 μεθίλεζε ε λέα κνλάδα ηνπ νηλνπνηείνπ ζην Μαιαλδξέλη. Σα 270 

ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζπκπιεξψλνληαη θαη θζάλνπλ ηα 400 κε ηε ζπλεξγαζία ακπεινπξγψλ ηεο 

πεξηνρήο. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Grand Cuvee 

(ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ), Αγησξγίηηθν (ΟΠΑΠ Νεκέαο), Merlot, Cabernet Sauvignon, Fleva, 

Λαβχξηλζνο, χλνξν θ.α. Σν νηλνπνηείν είλαη επηζθέςηκν κε ρψξνπο γεπζηγλσζίαο, εζηηαηφξην θαη 

πσιεηήξην νίλνπ. 

 21. ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΑΡΚΑ Α.Δ. 22100 Αξηεκίζην Μαληηλείαο 

Τηλέυωνο: 27960-61400 

Fax: 27960-61406 

Web-site:www.domainspiropoulos.com  

E-mail: arkas1@otenet.gr 

aspiropoulos@domainspiropoulos.com  

Σα 120 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ηνπ ΚΣΖΜΑΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, αιιά θαη ηα 150 αθφκε 

ζηξέκκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ΒΗΛΗΑ (ΑΡΥΑΗΑ 

ΝΔΜΔΑ), ΑΥΛΑΓΗΑ, ΝΔΜΔΑ θαη ΚΟΤΣΗ. 

Όινη νη ακπειψλεο είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηε ΓΖΧ, αιιά θαη απφ ηελ Διβεηία κε ηελ ηδηαίηεξα 

απζηεξή πηζηνπνίεζε DELINAT, ε νπνία ζέηεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ην 7% ηεο έθηαζεο λα 

είλαη άγξηα βιάζηεζε.  

Σν 2003 μεθίλεζε ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ νηλνπνηείνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί κέζα ζην 2006 ζηε ζέζε ΒΗΛΗΑ ηεο Αξραίαο Νεκέαο. Σν 2004 αθνινχζεζε 

αλαδηάξζξσζε θαη θχηεπζε λέσλ ακπειψλσλ.  

Σν Κηήκα ππξφπνπινπ, εθηφο απφ ην επηζθέςηκν νηλνπνηείν ζην Αξηεκίζην Αξθαδίαο, δηαζέηεη 

νηλνπνηείν ζηελ Αξραία Νεκέα (ε πξψηε νηλνπνίεζε έγηλε ην 2007) κε ακπειψλα 110 πεξίπνπ 

ζηξεκκάησλ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, 

Μειηλφδηνο, Οξεηλφ εξπζξφ θ.α. 

http://www.repanis.gr/
mailto:info@repanis.gr
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 22. ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ 

Διεύθσνση: ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ 20500 Αριαδηάο Νεκέαο  

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Λεσθ. ηακάηαο 11, 14565 ηακάηα Αηηηθήο 

Τηλέυωνο: 27460-24197, 210-6219374, 210-6216546, 6947000019/12 

Fax: 210-6219290 

Web-site:www.harlaftis.gr  

E-mail: wines@harlaftis.gr  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 ν Γηνγέλεο Υαξιαχηεο αλαιακβάλεη ηελ αλακφξθσζε ηεο 

νηλνπνηίαο ηνπ Ν. Αζαλαζηάδε, κε έδξα ζηελ ηακάηα Αηηηθήο. 

Σν ΚΣΖΜΑ ΥΑΡΛΑΤΣΖ αγφξαζε έλα κεγάιν θηήκα ζηε Νεκέα Κνξηλζίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1997 φπνπ θπηεχηεθαλ πνηθηιίεο εξπζξνχ ζηαθπιηνχ (θπξίσο αγησξγήηηθν). Οη εγθαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ έλα νηλνπνηείν κε ππφγεηεο ζηνέο θαη ζήξαγγεο γηα ηελ παιαίσζε ηνπ εξπζξνχ 

θξαζηνχ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηνπ Κηήκαηνο ηεο Νεκέαο πεξηιακβάλνληαη ηα 

ΑΡΓΗΛΟ ΓΖ, ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ θαη Αζαλαζηάδεο Δξπζξφο. 

 23. ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΛΑΤΚΗΩΣΖ 

Διεύθσνση: ΛΑΤΚΗΧΣΖ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΑΔΒΔ 20500 Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέα 

Τηλέυωνο: 27460-31244, 27460-31231, 27460-31000, (6946124469-Νίθνο Βιάρνο ) 

Fax: 27460-31361 

Web-site:www.lafkiotis.gr  

E-mail  info@lafkiotis.gr 

Σν Οηλνπνηείν Λαπθηψηε ηδξχζεθε ην 1960. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε ακπεινπξγνχο ηεο Νεκέαο ην 

ηξνθνδνηεί κε ζηαθχιηα απφ ακπειψλεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 500 ζηξεκκάησλ. Μεηαμχ ησλ 

εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο νηλνπνηίαο πεξηιακβάλνληαη θαη ηξία δηαθνξεηηθά ΝΔΜΔΑ : ΑΓΗΧΝΤΜΟ 

ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ, ΑΓΗΧΡΓΗΣΗΚΟ ΟΠΑΠ ΝΔΜΔΑ θαη ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο ιεηηνπξγεί ρψξνο ππνδνρήο επηζθεπηψλ, πσιεηήξην νίλνπ θαη έλαο δεζηφο ρψξνο 

εθδειψζεσλ.  

 24. ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ ΠΔΠΠΑ 

Διεύθσνση: ΑΝΓΡΔΑ ΠΔΠΠΑ & ΗΑ Ο.Δ. 20500 Αξραία Νεκέα 

Τηλέυωνο: 27460-23132, 27460-23362 

Fax: 2746020062 

Web-site:www.peppas.wines.gr  

E-mail: peppas@wines.gr  

Σν 1963 ζηελ Αξραία Νεκέα ηδξχεηαη ε Αλδξέαο Πέππαο & ία Ο.Δ. Με ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή 

ην νηλνπνηείν Πέππα ππάξρεη απφ ην 1991. 

Σν 1997 πξνρσξά ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ νηλνπνηείνπ, ελψ ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα 

δηπιαζηάδεη ηελ έθηαζε ησλ ακπειψλσλ ηεο. Έηζη ζήκεξα δηαζέηεη ηδηφθηεην ακπειψλα 200 

ζηξεκκάησλ ζηελ ΑΡΥΑΗΑ ΝΔΜΔΑ θαη κεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ πνπ παξάγεη 

πεξηιακβάλνληαη ηα ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ θαη Σξίηε Γεληά. 

 25. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΩΝΗΩΣΖ 

Διεύθσνση: ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ 21200 Παλφξακα Άξγνπο 

Τηλέυωνο: 27510-91359, 27510-91850, 6974452845 

Fax: 27510-91359 

Web-site: www.koroniotiswinery.com 

E-mail: koroniotis@koroniotiswinery.com  

Ζ ηζηνξία ηεο ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ μεθηλά ην 1961. ήκεξα είλαη έλα κηθξφ νηθνγελεηαθφ 

νηλνπνηείν κε ζηφρν ηελ κηθξή παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ απφ ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο. 

Παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε επηιεγκέλνπο ακπεινπξγνχο απφ ηνλ ΑΠΡΟΚΑΜΠΟ, ην ΓΤΜΝΟ 

θαη ηηο ΒΑΡΗΔ. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο Οηλνπνηίαο πεξηιακβάλνληαη ηα ΝΔΜΔΑ 

ΟΠΑΠ θαη Φίιηνλ (Αγησξγίηηθν).  

http://www.harlaftis.gr/
mailto:wines@harlaftis.gr
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 26. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΚΟΤΣΟΓΖΜΟΤ 

Διεύθσνση: Γ.Α. ΚΟΤΣΟΓΖΜΟ Ο.Δ. Οηλνπνηεηηθή Νεκέαο 20500 Κνδέια Νεκέαο 

 Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Λ. Παπαθσλζηαληίλνπ 16
α

, 205 00 Νεκέα 

Τηλέυωνο: 27460-22018, 27460-23253 

Fax: 27460-24070 

E-mail: gkoutsod@otenet.gr  

Ζ Οηλνπνηία Κνπηζνδήκνπ ηδξχζεθε ην 1998. Σα 150 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ακπειψλα βξίζθνληαη 

ζηηο ηνπνζεζίεο ΚΟΓΔΛΑ, ΚΑΛΤΒΗΑ θαη ΞΗΝΣΑΡΗ Νεκέαο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπηθνχο 

ακπεινπξγνχο ηεο πξνζθέξεη ζηαθχιηα απφ 1000 αθφκε ζηξέκκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ νηλνπνηία, κε 

ζπλερείο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο, παξάγεη κηα ζεηξά εξπζξψλ 

νίλσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ΝΔΜΔΑ απιφ, ΝΔΜΔΑ βαξέιη, AGERINO απφ Αγησξγίηηθν, 

Ακπέινπ Μχζνη θαη Κεθάην.  

 

27. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΛΑΦΑΕΑΝΖ 

 Διεύθσνση: ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ. 20500 Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέαο 

Τηλέυωνο: 27460-31450 

Fax: 27460-31400 

Web-site:www.lafazanis.gr  

E-mail: lafazani@otenet.gr  

Ζ ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο Λαθαδάλε κε ην θξαζί μεθηλά ην 1946 κε θχξηα αζρνιία ην εκπφξην, 

ελψ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ηδξχεηαη ην πξψην νηλνπνηείν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε 

Μαγνχια Αηηηθήο. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζηηο Αξραίεο Κιεσλέο Νεκέαο έλα ππεξζχγρξνλν 

νηλνπνηείν θαη γχξσ απφ απηφ ν ηδηφθηεηνο ακπειψλαο έθηαζεο 100 ζηξεκκάησλ. Κχξηα πνηθηιία 

ην Αγησξγίηηθν ην νπνίν θαιιηεξγείηαη κε βηνινγηθφ ηξφπν.  

Ζ νηθνγέλεηα Λαθαδάλε ζπλεξγάδεηαη κε έλα κεγάιν αξηζκφ ακπεινπξγψλ, θαιιηεξγψληαο έηζη 

κηα έθηαζε 2000 ζηξεκκάησλ, παξάγνληαο έηζη ζηαθχιηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ 

επηηπρεκέλε απηή ζπλεξγαζία δίλεη ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα θξαζηά κε ηε ζσζηή ζρέζε πνηφηεηαο 

θαη ηηκήο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηλνπνηείνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

9002 θαη ηα πξντφληα ηεο κε ην πξφηππν αζθαιείαο ηξνθίκσλ HACCP DS 3027. Μεηαμχ ησλ 

εξπζξψλ θξαζηψλ ηεο Οηλνπνηίαο Λαθαδάλε πεξηιακβάλνληαη ηα θξαζηά ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ, 

πιινγή (Cabernet & Αγησξγίηηθν), Αγησξγίηηθν θαη Πξφξσγνο εξπζξφο.  

 28. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΛΗΑΚΟΤ 

Διεύθσνση: ΛΗΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Πεξηθεξεηαθή νδφο Νεκέαο-Πεηξίνπ 20500 Νεκέα 

Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: Ζξαθιέσο 5, 20500 Νεκέα 

Τηλ.: 27460-22657, 27460-24025 

Fax: 27460-20551 

E-mail: eviliakou@yahoo.gr  

Σν Οηλνπνηείν ηνπ Ληάθνπ Κσλζηαληίλνπ κεηεγθαηαζηάζεθε ην 2001 απφ ηελ Αξραία Νεκέα 

ζηελ Νεκέα Κνξηλζίαο. Γηαζέηεη ηδηφθηεην ακπειψλα έθηαζεο 50 ζηξεκκάησλ ζηε Νεκέα θαη 

ζηελ Αξραία Νεκέα. πλεξγάδεηαη κε ακπεινπξγνχο ηεο πεξηνρήο θαη παξάγεη θξαζί γηα 

ινγαξηαζκφ ζπλεξγαδφκελσλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ην 2004 δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ζηελ παξαγσγή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εκθηαισκέλνπ νίλνπ ΝΔΜΔΑ ΟΠΑΠ. 

 29. ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΖ 

Διεύθσνση: ΟΗΝΟΠΟΗΨΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ Καλάξε 48, 21200 Άξγνο 

Τηλέυωνο: 27510-23620 

Fax: 27510-24719 

Web-site:www.papantonis.gr  

E-mail: info@papantonis.gr  

Σν Οηλνπνηείν Παπαληψλε ηδξχζεθε ην 1992 απφ ηα αδέιθηα Αληψλε θαη Κάιιε Παπαληψλε. 

mailto:gkoutsod@otenet.gr
http://www.lafazanis.gr/
mailto:lafazani@otenet.gr
mailto:eviliakou@yahoo.gr
http://www.papantonis.gr/
mailto:info@papantonis.gr


Βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο, 15 ρικ καθξηά απφ ηνλ ηδηφθηεην ακπειψλα.  

Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα ε επηρείξεζε έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειψλα κε ηε 

κνλαδηθή πνηθηιία Αγησξγίηηθν γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα θαιχηεξα θιήκαηα ηα νπνία ζα παξάγνπλ 

ην αξίζηεο πνηφηεηαο θξαζί Μεδέλ Άγαλ θαη Λπζηκειήο. 

Τπήξμε ην πξψην νηλνπνηείν πνπ δεκηνχξγεζε πξνζσπηθέο εηηθέηεο ζηα κπνπθάιηα κε ηελ 

αλαγξαθή ζ’ απηέο ηνπ νλφκαηνο ησλ πειαηψλ ελψ απφ ην 2001 ην Οηλνπνηείν Παπαληψλε 

εθαξκφδεη ISO 9002 θαη HACCP. 

 30. ΔΜΔΛΖ 

Διεύθσνση: ΔΜΔΛΖ Α.Δ. Οηλνπνηείν DOMAINE HELIOS 25200 Κνχηζη Νεκέαο  

Γξαθεία Αζελψλ & δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο: εκέιεο 1, 14565 ηακάηα Αηηηθήο 

Τηλέυωνο: 27460-20360, 210-6216811 

Fax: 27460-20361, 210-6218218 

Web-site:www.semeliwines.gr  

E-mail: helios@semeliwines.gr  

Ζ ΔΜΔΛΖ, κε ζπλερή παξνπζία ζηελ ειιεληθή νηλνπνηεία πεξηζζφηεξε απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ 

αηψλα κηαο θαη ηδξχζεθε ην 1979, μεθίλεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο ζηε Νεκέα ην 

2000, ζην νπνίν νηλνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά θξαζί ην 2003. 

Σα 100 ηδηφθηεηα ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή ΚΟΤΣΗ Νεκέαο, ζπκπιεξψλνληαη κε ηα 400 ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ. 

Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ (ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα) ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο ΔΜΔΛΖ Α.Δ., 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, αθνχ ε πξψηε χιε – ην 

ζηαθχιη – θαηαπνλείηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. Μεηαμχ ησλ εξπζξψλ θξαζηψλ πνπ παξάγνληαη 

πεξηιακβάλνληαη: ΝΔΜΔΑ Reserve, Chateau Semeli (απφ Cabernet Sauvignon), Domaine Helios 

θαη Οξεηλφο. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηλνπνηείνπ, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα επηζθέςεσλ ζηνπο 

«θιαζηθνχο» ρψξνπο (νηλνπνηείν, πσιεηήξην θ.α.), ιεηηνπξγεί εζηηαηφξην, ελψ απφ ην 2005 

ιεηηνπξγνχλ θαη 5 ζνπίηεο 5 αζηέξσλ. 

 

 

 31 ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ  

Διεύθσνση: Νεμέα Κορινθίας 20500 

Τηλ:Τηλ:2746022484  

Fax:2746022484 

email: info@barafakawines.gr 

 

Ζ νηθνγέλεηα άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ Οηλνπνίεζε απφ ην 1980 φπνπ έθηηαμαλ ην κηθξφ 

παξαδνζηαθφ παηεηήξη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηφηε επνρήο. Σν 2004 ν ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ 

πνπ είλαη ε Σξίηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο αλακφξθσζε ην νηθνγελεηαθφ παηεηήξη ζε έλα ζχγρξνλν 

νηλνπνηείν κε λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθεηε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηε 

Νεκέα. 

32 ΚΣΖΜΑ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ 
Διεύθσνση: Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο – Σ.Κ.: 20500 

τηλ.: 2746020595, 6977 49218, 6932 389784 

e-mail: info@anagennisiwines.gr   

Ζ εηαηξία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Σάζν θαη ηνλ Θέκε Ξχδε κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "Κηήκα 

Αλαγέλλεζε" ζηελ Αξραία Νεκέα Κνξηλζίαο, φπνπ θαη κεγάισζαλ κέζα ζηελ παξάδνζε ησλ 

ακπειηψλ ηα δχν αδέιθηα. θνπφο ηεο εηαηξίαο ε δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο νίλσλ, απφ ηελ 

εθιεθηή πνηθηιία ζηαθπιηψλ ηεο πεξηνρήο, Αγησξγίηηθν. 
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