ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ ΙΙ
ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ
Γιψζζα ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ε αίηεζε ΔΛΛΗΝΙΚΗ
Αιηών
Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ
ΓΙΚΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΧΝ Ν. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ (Γ.Ο.Ν.Η)
Diktio Inopoion N. Irakleiou (D.O.N.I.)
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα)
Αξρηκήδνπο 1 & Ιθάξνπ, η.θ. 71601 Ν.Αιηθαξλαζζφο, Ηξάθιεην Κξήηεο, Διιάδα
Ννκηθφ θαζεζηψο (κφλν ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ)
ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ
Τπεθνφηεηα
Διιεληθήάδα
Δνδιάμεζορ θοπέαρ
–

Κξάηνο κέινο (θξάηε κέιε) (*)

–

Αξρή ηξίηεο ρψξαο (*)

–

[(*) δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ηζρχεη]

Όλνκα (νλφκαηα) ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα (θνξέσλ)
Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο

Τπνπξγείν

Παξαγσγηθήο

Γεληθή Γηεχζπλζε Βηψζηκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Γηεχζπλζε Μεηαπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Σξνθίκσλ Φπηηθήο Παξαγσγήο,
Σκήκα Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ
Πιήξεο δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη πφιε, ρψξα)
2 Αραξλψλ, 10176, Αζήλα,Διιάδα
Ονομαζία ππορ καηασώπιζη
Γαθνέρ
–

Ολνκαζία πξνέιεπζεο (*)

–

Γεσγξαθηθή έλδεημε (*)

[(*) δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ηζρχεη]
Ιζοδύναμορ Όπορ: Dafnes
Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) (1)
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο (Dafnes) αλήθνπλ

ζηελ θαηεγνξία 1, 3 θαη 15 ησλ

Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007.
Οίνορ Δπςθπόρ Ξηπόρ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 %vol.

1

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 %vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Μέγηζηνο*

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 %vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα: 0-4 g/l

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l): Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,0

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά
1. Όςε: δσεξφ θφθθηλν
2. Οζκή: έληνλε, κε πινχζηα, ψξηκα θφθθηλα θξνχηα θαη γιπθά κπαραξηθά.
3. Γεχζε: ζηφκα γεκάην, κε πςειά επίπεδα αιθνφιεο θαη ρακειέο, πνιχ καιαθέο
ηαλίλεο.
Οίνορ Γλςκύρ (Vin Doux)
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο:13,0 %vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 %vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Μέγηζηνο*

-

Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 15,0 – Μέγηζηνο 22,0 %vol.

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8**(30 meq/l)

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά
1. Όςε: ζθνχξν ρξψκα θαξακέιαο
2. Οζκή: αξψκαηα ζνθνιάηαο – θαθέ θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ
3. Γεχζε: Βεινχδηλε, ζηφκα γεκάην κε καθξά επίγεπζε
Οίνορ Γλςκύρ Φςζικόρ (Vin Doux Naturel)
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14,0 %vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 %vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Μέγηζηνο*
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-

Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 15,0 – Μέγηζηνο 22,0 %vol.

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8 **(30 meq/l)

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά
1. Όςε: ζθνχξν ρξψκα θαξακέιαο
2. Οζκή: αξψκαηα ζνθνιάηαο – θαθέ θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ
3. Γεχζε: Βεινχδηλε, ζηφκα γεκάην κε καθξά επίγεπζε

Οίνορ Φςζικώρ Γλςκύρ (Λιαζηόρ)
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 1516,0 %vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 %vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Μέγηζηνο*

-

Διάρηζηνο Aαπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 %vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε αδχκσηα ζάθραξα (g/l): ηνπιάρηζηνλ 45

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5

- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 2,4 (40 meq/l)***1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400mg/l ****
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: ζθνχξν ρξψκα θαξακέιαο
2. Οζκή: αξψκαηα ζνθνιάηαο – θαθέ θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ
3. Γεχζε: Βεινχδηλε, ζηφκα γεκάην κε καθξά επίγεπζε

*Γηα ηηο παξαµέηξνπο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη αθξηβήο ηηµή ηζρχνπλ ηα φξηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ελσζηαθή λνµνζεζία.
** χµθσλα µε ηελ παξέθθιηζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεµείν 3β) ηνπ παξαξηήµαηνο ΙΓ
ηνπ Καλ(ΔΚ)606/2009 γηα ηνπο νίλνπο πνπ έρνπλ νιηθφ θαη’ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν 13
%vol. ή πςειφηεξν.
*** χµθσλα µε ηελ παξέθθιηζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεµείν 3α) ηνπ παξαξηήµαηνο
ΙΓ ηνπ Καλ(ΔΚ)606/2009 γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε εηδηθέο
κεζφδνπο,
**** χµθσλα µε ηελ παξέθθιηζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεµείν 2ε) ηνπ Παξαξηήµαηνο
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ΙΒ ηνπ Καλ(ΔΚ) 606/2009.
Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ
ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1(2), 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 ζηελ επηζήκαλζε ησλ
νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) Γαθλέο θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο: Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) ζηε
ζέζε ησλ ΠΟΠ.
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή
Δπηιεγκέλνο, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο, Ληαζηφο.
Οινολογικέρ ππακηικέρ
Οη εξπζξνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο (Dafnes) παξάγνληαη κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο. Η αιθννιηθή δχκσζε ηνπ ζηαθπινπνιηνχ θαη ηνπ
νίλνπ ζε δχκσζε κεηά ην δηαρσξηζκφ απφ ηα ζηέκθπια γίλεηαη ζε ειεγρφκελεο
ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 30°C.
Οη εξπζξνί γιπθείοχο νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο (Dafnes) παξάγνληαη κε ηελ
πξνζζήθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αιθννιηθήο δπκψζεσο ζην γιεχθνο αιθνφιεο
ακπειννηληθήο πξνειεχζεσο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ 95%vol., ψζηε ην
ηειηθφ πξντφλ λα έρεη ην λνκνζεηεκέλν θηεζέληα θαη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν. Ο νίλνο
ηνπ ηχπνπ απηνχ πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο. Παξά ηαχηα γηα ηα
γιεχθε βάζεο είλαη αλεθηή πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζπιηθή αιθνφιε ηνπιάρηζηνλ 1%λνΙ.
Οη νίλνη γιπθχο θπζηθφο (Vin doux Naturel) θαη γιπθχο θπζηθφο απφ
δηαιερηνχο ακπειψλεο (Vin doux Naturel-Grand Cru) παξάγνληαη κε ηελ πξνζζήθε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο αιθννιηθνχ
ηίηινπ ηνπιάρηζην 95% vol. ζε αλαινγία 5% θαη’ ειάρηζην θαη 10% θαηά κέγηζην ηνπ
φγθνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ γιεχθνπο, ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ αιθννιηθνχ
ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Οη εξπζξνί θπζηθψο γιπθείχο νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο (Dafnes) παξάγνληαη απφ
ζηαθχιηα πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ππφ ζθηάλ πξνο κεξηθή αθπδάησζε. Σα
ζάθραξα θαη ε αιθνφιε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα
ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ ρσξίο λα έρεη πξνζηεζεί πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ
αιθννιηθή δχκσζε γιεχθνο, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε ή απφζηαγκα.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ (3)
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο
εξπζξνχο μεξνχο ΠΟΠ Γαθλέο (Dafnes) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δπν (2) έηε, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη έμη (6) κήλεο ζε θηάιεο.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve»
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γηα εξπζξνχο μεξνχο Γαθλέο (Dafnes) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο ηέζζεξα (4) έηε, εθ ησλ
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ (18) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη δεθανθηψ (18)
κήλεο ζε θηάιεο.
ςζηήμαηα μόπθωζηρ ηων ππέμνων
Οη νίλνη ΠΟΠ Γαθλέο πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ
κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα.
Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Γαθλέο (Dafnes) πνπ
θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ.539 /4-8-1971 (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971)
Οη ακπειψλεο ηεο δψλεο ηνπ ΠΟΠ Γαθνέρ εθηείλνληαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ηξαθιείνπ, ζηηο αλαηνιηθέο ππψξεηεο ηνπ Φεινξείηε θαη
πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ θνηλνηήησλ
ηηο θνηλφηεηεο Γαθλψλ, Βελεξάηνπ,
Κεξαζίσλ, ίββαο, Απγεληθήο, Αγίνπ Θσκά, Γνπιίνπ, Λαξαλίνπ, Μεγάιεο Βξχζεο,
Αγίαο Βαξβάξαο, Άλσ Μνπιίσλ, Παλαζζνχ, Γέξγεξεο, Πξηληάο, Άλσ Αζηηψλ, Κάησ
Αζηηψλ, Πχξγνπ, Αγίνπ Μχξσλνο, Πεληακνδίνπ θαη Πεηξνθεθάινπ.
Μέγιζηη απόδοζη ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών ανά εκηάπιο
ην Ληάηηθν εΗ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο
(10.000) ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα. ηε Μαλδειαξηά ε κέγηζηε απφδνζε αλά
εθηάξην (HA) δελ ππεξβαίλεη ηα έληεθα ρηιηάδεο (11.000) ρηιηφγξακκα λσπά
ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 1 (οίνορ).
ην Ληάηηθν ε Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) ζε ηειηθφ πξντφλ δελ ππεξβαίλεη
ηα 80 ΗL νίλνπ, ελψ ζηε Μαλδειαξηά ε κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) ζε ηειηθφ
πξντφλ δελ ππεξβαίλεη ηα 88 ΗL νίλνπ.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 3 (οίνορ Λικέπ).
Η κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ ιηθέξ είλαη 95,37 HL/Ha κε εμαίξεζε
ηνλ θπζηθφ γιπθφ νίλν (vin doux naturel) ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε απφδνζε δελ
μεπεξλά ηα 82,5 ΗL αλά εθηάξην.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 15 (οίνορ
από Λιαζμένα Λιαζηά ζηαθύλια).
Η κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ απφ ιηαζκέλα ιηαζηά ζηαθχιηα είλαη
47 HL/Ha αλά εθηάξην.
Δπιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
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Μορφοποιήθηκε: Διάζηισο:
Πολλαπλό 1,15 γπαμμέρ

Ο εξπζξφο μεξφοΟ νίλνο Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes) παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα
ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθν ζε ποζοζηό ηοςλάσιζηον 80% και ηο ςπόλοιπο
ποζοζηό Μανδηλαπιά.
Ο νίλνο Γιπθχο (Vin Doux) Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά
ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθν. ζε ποζοζηό 100%
Ο νίλνο Γιπθχο Φπζηθφο (Vin Doux Naturel) Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes) παξάγεηαη
κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθνζε ποζοζηό 1.00%
Ο νίλνο Φπζηθψο Γιπθχο ( Ληαζηφο) Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes) Φπζηθψο Γιπθχο (
Ληαζηφο) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθν. ζε
ποζοζηό 100%
Σν Ληάηηθν Δίλαη κηα εξπζξή πνηθηιία ακπέινπ
θξαζηά εμαηξεηηθήο θηλέηζαο, αιιά θηάλεη ζην
Ληάηηθν είλαη ε επηηνκή ηνπ δεζηνχ θαηξνχ, πνπ
ηεο Κξήηεο (ηα μεξά θξαζηά ηεο πνηθηιίαο είλαη
ηα γιπθά είλαη πην πινχζηα θαη ππθλά).

πνπ κπνξεί λα δψζεη εξπζξά μεξά
απφγεηφ ηεο ζηα γιπθά θξαζηά. Σν
παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο
ζηξνγγπιά, γεκάηα θαη καιαθά, ελψ

Γεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή (4)
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 1 (Οίνορ).
Μορφοποιήθηκε: Διάζηισο:
Πολλαπλό 1,15 γπαμμέρ

α. Ποιόηηηα
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ,
κοινωνικόρ, οικονομικόρ δεζμόρ,
γεωγπαθικό
πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη για ηιρ καηηγοπίερ Οίνορ, Οίνορ Λικέπ
και Οίνορ από Λιαζηά ζηαθύλια.
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Η θαιιηέξγεηα ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν, ρξνλνινγείηαη ζηνλ 3ν ή 2ν αηψλα π.Υ.
ζχκθσλα κε ηε ρξνλνιφγεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ζηαθπιηψλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζε
παηεηήξηα ζηε ζέζε «Μέιηζζα», εληφο ηεο δψλεο ησλ Γαθλψλ.
Η πνηθηιία Ληάηηθν ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηεο δψλεο, φπσο
ηεθκεξηψλεηαη απφ αξθεηέο γξαπηέο καξηπξίεο, θπξίσο θαηά ηελ επνρή ηεο
ελεηνθξαηίαο.
ηελ Απνζηνιηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Βαηηθαλνχ ζηε Ρψκε, θπιάζζεηαη ρεηξφγξαθν
ρξνλνινγίαο 1432, ηνπ Pietro Querini, βελεηνχ θενπδάξρε ζηελ Κξήηε, κε αλαθνξά
ζε βαξέιηα κε Ληάηηθν απφ ηηο Γαθλέο. Δπίζεο ζε ζπκβφιαηα αξθεηψλ λνηαξίσλ ηεο
ελεηνθξαηίαο, βξίζθνπκε αγνξαπσιεζίεο ή άιιεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο
ακπειηψλ Ληάηηθνπ ζε ρσξηά εληφο ηεο δψλεο Γαθλψλ. Η Μαλδειαξηά θαιιηεξγείηαη
απφ πνιχ παιηά ζηελ Κξήηε θαη ζηηο Γαθλέο ζπκκεηείρε ζηελ παξαζθεπή ηνπ
Κξεηηθνχ Μαιβαδία καδί κε άιιεο πνηθηιίεο.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
ηε πεξηνρή ησλ Γαθλψλ ην ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ηελ
νηθνλνκηθή αιιά θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ. Τπάξρεη ν Θεζκφο ηεο
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«Γηνξηήο Κξαζηνχ Γαθλψλ» πνπ γίλεηαη ζηηο Γαθλέο γηα πεξηζζφηεξν απφ 40 ρξφληα
ζπλερψο , θάζε πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ινπιίνπ, φπνπ θαηαλαιψλεηαη άθζνλν
Γαθληαλφ θξαζί κε ηε ζπλνδεία ηνπηθψλ εδεζκάησλ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Η ακπεινπξγηθή δψλε ΠΟΠ Γαθλέο παξνπζηάδεη πνιχπινθν αλάγιπθν, έρεη
πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ 150κ. έσο 600κ. θαη ηα ακπέιηα θαιιηεξγνχληαη ζε
πιαγηέο ιφθσλ.
Σν θιίκα ηεο δψλεο Γαθλψλ ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ, ζεξκφ κε μεξφ θαινθαίξη
θαη ήπηνπο ρεηκψλεο.
Η πεξηνρή ηεο δψλεο έρεη ραξαθηεξηζηηθή ακθηζεαηξηθή δηακφξθσζε, κε ζπλέπεηα ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηνρψλ ηεο λα βιέπνπλ απ’ επζείαο ηελ ζάιαζζα. Έηζη
ε ζαιαζζηλή αχξα πνπ θπζά πξνο ηνπο ακπειψλεο επηδξά επεξγεηηθά ζηελ
εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, εμαζθαιίδνληαο αξθεηά
δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο νη ζπλζήθεο ζπκβάινπλ ζηε ζσζηή σξίκαλζε ησλ
ζηαθπιηψλ, κε θαιή νμχηεηα θαη αξσκαηηθφ δπλακηθφ. Η δψλε ραξαθηεξίδεηαη απφ
κεγάιε ειηνθάλεηα, ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ θαιή θσηνζχλζεζε ησλ θπηψλ θαη ηε
θαηλνιηθή σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εδαθψλ ηεο δψλεο είλαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηά ζε
αλζξαθηθφ αζβέζηην. ην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ ηα εδάθε θαηαηάζζνληαη ζηα
ακκνπειψδε – πειψδε έσο αξγηινπειψδε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη θαιή
απνζήθεπζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Άιια γλσξίζκαηά ηνπο είλαη ην κεγάιν βάζνο,
ε θαιή ζηξάγγηζε θαη ε θαιή γνληκφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλνπλ ηδαληθά
ππνζηξψκαηα γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ησλ πνηθηιηψλ Ληάηηθν θαη Μαλδειαξηά.
Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο. Σν θιίκα ηεο
πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 17°C, θαη
κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 680mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην. Πξφθεηηαη γηα εδάθε πνπ δηαηεξνχλ ηελ
πγξαζία θαηά ην θαινθαίξη.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ για ηην καηηγοπία Οίνορ
Σα ζηαθχιηα απφ ηε πνηθηιία Ληάηηθν πεξηέρνπλ ιίγεο αλζνθπάλεο θαη δίλνπλ εξπζξά
μεξά θξαζηά κέηξηαο θαη αζηαζνχο ρξσκαηηθήο έληαζεο. Γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ ζην ρξφλν, γίλεηαη αλάκεημε
κε Μαλδειαξηά ζε κέγηζην
πνζνζηφ 20%. πγθεθξηκέλα ηα ζηαθχιηα απφ
Μαλδειαξηά είλαη πινχζηα ζε αλζνθπάλεο (900-1.100 mg/kg ξαγψλ) θαη θαηλφιεο
(1900-2.100 mg/kg ξαγψλ).
Οη νίλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάκεημε ησλ πνηθηιηψλ Ληάηηθν κε Μαλδειαξηά
είλαη κέζνπ αιθννιηθνχ ηίηινπ, κέηξηαο νμχηεηαο θαη πνιχ πινχζηνη ζε ρξψκα.
Υαξαθηεξίδνληαη απφ ιεπηά θαη ληειηθάηα αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ,
γιπθψλ κπαραξηθψλ θαη αλαπηχζζνπλ ηξηηνγελή αξψκαηα κεηά απφ παιαίσζε,
φπσο ζηαθίδεο θαη απαιέο λφηεο δέξκαηνο. Γηαθξίλνληαη απφ γεκάην ζηφκα κε θαιή
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νμχηεηα, κε έληνλεο γεπζηηθά ηαλίλεο ιφγσ ηεο Μαλδειαξηάο αιιά καιαθέο θαη
ζηξνγγπιέο ιφγσ ηνπ Ληάηηθνπ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ για ηην καηηγοπία Οίνορ Λικέπ.
Οη νίλνη Ληθέξ ΠΟΠ Γαθλέο παξνπζηάδνπλ ζθνχξν ρξψκα θαξακέιαο θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ αξψκαηα ζνθνιάηαο, θαθέ θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Έρνπλ
βεινχδηλε γεχζε κε γεκάην ζψκα ιφγσ ηνπ πςεινχ αιθννιηθνχ ηίηινπ θαη ησλ
ζαθράξσλ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ Οίνορ από Λιαζηά ζηαθύλια
Οη νίλνη απφ ιηαζηά ζηαθχιηα ΠΟΠ Γαθλέο, παξνπζηάδνπλ ζθνχξν ρξψκα
θαξακέιαο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ θαιή ηζνξξνπία νμχηεηαο – ζαθράξσλ .
Γηαθξίλνληαη
απφ
ιεπηά θαη πνιχπινθα αξψκαηα
ζνθνιάηαο, θαθέ θαη
απνμεξακέλσλ θξνχησλ, έρνπλ βεινχδηλε γεχζε θαη γεκάην ζηφκα.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, ην αλάγιπθν ( κεγάιεο πιαγηέο) θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο
παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ
κηθξνθιίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο
νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη για ηην καηηγοπία Οίνορ
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο φπσο ην έδαθνο θαη ην κηθξνθιίκα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο νηλνινγηθέο
πξαθηηθέο, ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ εξπζξψλ μεξψλ νίλσλ ΠΟΠ
Γαθλέο.
Σα αξγηινπειψδε, αζβεζηνιηζηθά εδάθε ηεο πεξηνρήο, πινχζηα ζε αλζξαθηθφ
αζβέζηην, ζπκβάινπλ ζηε ζπγθξάηεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο, ζηελ θαιή
ζεξκνθξαζία ηνπ ππεδάθνπο θαη ζηε θαιή απνζήθεπζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ.
Απηφ επηδξά ζεηηθά ζηε θαηλνιηθή σξίκαλζε ησλ πνηθηιηψλ Ληάηηθν θαη
Μαλδειαξηά θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ παξαγσγή νίλνπ κε έληαζε ζην άξσκα, ζην
ρξψκα θαη ζηηο ηαλίλεο.
Σν ζψκα, ν φγθνο θαη ε γεπζηηθή έληαζε ηνπ νίλνπ θαηά ζπλέπεηα θαη νη δπλαηφηεηεο
παιαίσζεο ηνπ, νθείινληαη
ζην κεηξηθφ έδαθνο ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη ν
αζβεζηφιηζνο .
Δπίζεο ε πςειή αιθαιηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ραξαθηήξα ησλ
πνηθηιηψλ Ληάηηθν θαη Μαλδειαξηά, ζπκβάινπλ ζην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν νμχηεηαο
ηνπ νίλνπ.
Η ζαιαζζηλή αχξα πνπ δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ζε ρακειά επίπεδα θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζπκβάιεη ζηε ζχλζεζε θαη αλάδεημε ησλ πξσηνγελψλ
αξσκάησλ ησλ πνηθηιηψλ.
Η θαιή ειηνθάλεηα θαη ε έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηε ζσζηή θσηνζχλζεζε θαη ηελ άξηηα θαηλνιηθή
σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ, δίλνληαο ζηνλ νίλν πινχζηεο θαη καιαθέο ηαλίλεο αιιά
θαη έληαζε ζην ρξψκα. Δπηπιένλ, ε πξνζζήθε ηεο Μαλδειαξηάο ζηνπο εξπζξνχο
μεξνχο νίλνπο ζε πνζνζηφ σο 20% ιεηηνπξγεί βειηησηηθά ζηελ έληαζε θαη ζηε
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Μορφοποιήθηκε: Πλήπηρ,
Σηηλοθέηερ: Όσι καηά 0,75 εκ.

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξψκαηνο ζηνλ ρξφλν.

Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Γαθλέο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 3 (Οίνορ
Λικέπ).

Μορφοποιήθηκε: Πλήπηρ, Διάζηισο:
Πολλαπλό 1,15 γπαμμέρ

α. Ποιόηηηα
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο. Σν θιίκα ηεο
πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 17°C, θαη
κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 680mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην. Πξφθεηηαη γηα εδάθε πνπ δηαηεξνχλ ηελ
πγξαζία θαηά ην θαινθαίξη.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, ην αλάγιπθν θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ( κεγάιεο πιαγηέο),
παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ
κηθξνθιίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο
νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Γαθλέο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 15 (Οίνορ
από Λιαζμένα ζηαθύλια).

α. Ποιόηηηα
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Μορφοποιήθηκε: Διάζηημα Ππιν: 0
ζη., Χωπίρ πποζθήκη διαζηημάηων
μεηαξύ παπαγπάθων ηος ίδιος ζηςλ,
Διάζηισο: Πολλαπλό 1,15 γπαμμέρ,
Σηηλοθέηερ: 0,75 εκ., Απιζηεπά +
1,48 εκ., Απιζηεπά + Όσι καηά 0,32 εκ.

Μορφοποιήθηκε: Πλήπηρ, Διάζηισο:
Πολλαπλό 1,15 γπαμμέρ

β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο. Σν θιίκα ηεο
πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 17°C, θαη
κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 680mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.Πξφθεηηαη γηα εδάθε πνπ δηαηεξνχλ ηελ
πγξαζία θαηά ην θαινθαίξη.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, ην αλάγιπθν θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ( κεγάιεο πιαγηέο),
παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ
κηθξνθιίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο
νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη για ηη καηηγοπία Οίνορ Λικέπ.
Σν κηθξνθιίκα ηεο δψλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ζπκβάινπλ
ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ νίλσλ ιηθέξ. Η ειηνθάλεηα, ε έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ε ζαιαζζηλή αχξα απφ ην θξεηηθφ πέιαγνο,
ζπκβάινπλ ζηε παξαγσγή νίλσλ κε έληνλα ηα αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ
θαη ειαθξψλ κπαραξηθψλ. Παξάιιεια, ηα αζβεζηνιηζηθά εδάθε, πινχζηα ζε
αλζξαθηθφ αζβέζηην, δίλνπλ ζηνπο νίλνπο νμχηεηα θαη ζψκα.
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Γαθλέο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη για ηη καηηγοπία Οίνορ από Λιαζηά ζηαθύλια.
Σν κηθξνθιίκα ηεο δψλεο ΠΟΠ Γαθλέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο
ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ νίλσλ απφ Ληαζηά ζηαθχιηα.
Σα αξγηινπειψδε, αζβεζηνιηζηθά εδάθε ηεο πεξηνρήο, πινχζηα ζε αλζξαθηθφ
αζβέζηην, βνεζνχλ ζηε ζπγθξάηεζε ηεο πγξαζίαο ζην έδαθνο θαη ζηελ θαιή
απνζήθεπζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Απηφ επηδξά ζεηηθά ζηε θαηλνιηθή θαη
ηερλνινγηθή σξίκαλζε ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ παξαγσγή νίλσλ
10

Μορφοποιήθηκε: Χωπίρ πποζθήκη
διαζηημάηων μεηαξύ παπαγπάθων ηος
ίδιος ζηςλ, Διάζηισο: Πολλαπλό 1,15
γπαμμέρ

κε θαιά επίπεδα ζαθράξσλ θαη αιθνφιεο.
Δπηπιένλ, ην
κηθξνθιίκα
ηεο πεξηνρήο
κε ηελ ειηνθάλεηα, ηνλ βνξεηλφ
πξνζαλαηνιηζκφ
πξνο ην Κξεηηθφ πέιαγνο θαη ηελ έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ ην
θαινθαίξη, ζπκβάινπλ ζηε ζχλζεζε ησλ πξσηνγελψλ αξσκάησλ ηεο πνηθηιίαο
Ληάηηθν θαη ζηε θαιή δνκή ηνπ νίλνπ.
Άλλερ πποϋποθέζειρ (3)
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Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη γεωγπαθική πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α 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».
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη εηδηθφηεξα ην Παξάξηεκα
XVI 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». ηελ επίζεµαλζε ησλ
βηνινγηθψλ νίλσλ Π.Ο.Π. Γαθλέο ε έλδεημε «βηνινγηθφ» ή «βην» ζε ζπλδπαζµφ µε ην
φλνµα ηνπ πξντφληνο ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ:
- ηνλ θσδηθφ αξηζµφ ηνπ θνξέα ειέγρνπ

- ην θνηλνηηθφ ινγφηππν
- ηελ έλδεημε «Γεσξγία ΔΔ ή θαη Γεσξγία Διιάδα»
ηεΗ κε αξηζκ. 280557/9-6-2005 Τπνπξγηθή 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) ζην άξζξν 1 αλαθέξνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ»
-«ΩΡΙΜΑΝΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
-«ΠΑΛΑΙΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΩΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ» 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).
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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
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Γαθλέο είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΧΝ / Vin de coteaux, ΛΙΑΣΟ/Vin
de paille
[(1)
πκπεξηιακβαλνκέλεο αλαθνξάο ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην
άξζξν 118α παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007]
[(2)
Άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007]
[(3)
Πξναηξεηηθά]
[(4)
Πεξηγξάθεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη
ε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν]»
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