Μορφοποιήθηκε: Δεξιά: 2,5 εκ.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ
Ονομαζία : Γαθνέρ
Ιζοδύναμορ Όπορ: Dafnes
Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο (Dafnes) αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία 1, 3 θαη 15 ησλ
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.

Οίνορ Δπςθπόρ Ξηπόρ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 %vol.

-

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*

-

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)
-

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

Μορφοποιήθηκε: Γπαμματοσειπά:
Όχι Έντονα

-

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):400 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
*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 ΗΓ
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 ΗΓ
ηνπ Καλ(ΔΚ)606/2009 γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ πνπ παξάγνληαη κε εηδηθέο κεζφδνπο.
**** χµθσλα µε ηελ παξέθθιηζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεµείν 2ε) ηνπ Παξαξηήµαηνο ΗΒ
ηνπ Καλ(ΔΚ) 606/2009.

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ
Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1, 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. Ζ 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 γιπθείχο 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 ηνπιάρηζην 1%λνΗ.
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
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο εξπζξνχο
μεξνχο ΠΟΠ Γαθλέο (Dafnes) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δχν (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» γηα
εξπζξνχο μεξνχο ΠΟΠ 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.
Οη νίλνη ΠΟΠ Γαθλέο πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ
κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ 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 Γαθλέο
εθηείλνληαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ζξαθιείνπ, ζηηο αλαηνιηθέο ππψξεηεο ηνπ Φεινξείηε θαη
πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ θνηλνηήησληηο 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 (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για
ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 1 (οίνορ), 3 (οίνορ λικέπ) και 15 (οίνορ από λιαζμένα
λιαζηά ζηαθύλια).
ην Ληάηηθν Ζε 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 (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 1 (οίνορ).
ην Ληάηηθν εΖ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) ζε ηειηθφ πξντφλ δελ ππεξβαίλεη ηα 80
ΖL νίλνπ, ελψ ζηε Μαλδειαξηά ε κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) ζε ηειηθφ πξντφλ δελ
ππεξβαίλεη ηα 88 ΖL νίλνπ.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 3 (οίνορ Λικέπ).
Ζ 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 ΖL αλά εθηάξην.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 15
(οίνορ από Λιαζμένα Λιαζηά ζηαθύλια).
Ζ κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ απφ ιηαζκέλα ιηαζηά ζηαθχιηα
είλαη 47 HL/Ha αλά εθηάξην.
Δπιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes), παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο
εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθν ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 80% θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ
Μαλδειαξηά.
Ο νίλνο Γιπθχο (Vin Doux) Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes) Γιπθχο (Vin Doux) παξάγεηαη κφλν
απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθν.
Ο νίλνο Γιπθχο Φπζηθφο (Vin Doux Naturel) Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes) Γιπθχο Φπζηθφο (Vin
Doux Naturel) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθν.
Ο νίλνο Φπζηθψο Γιπθχο (Ληαζηφο ) Π.Ο.Π. ΓΑΦΝΔ (Dafnes) Φπζηθψο Γιπθχο ( Ληαζηφο)
παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Ληάηηθν.

Σν Ληάηηθν είλαη κηα εξπζξή πνηθηιία ακπέινπ πνπ κπνξεί λα δψζεη εξπζξά μεξά θξαζηά
εμαηξεηηθήο θηλέηζαο, αιιά θηάλεη ζην απφγεηφ ηεο ζηα γιπθά θξαζηά. Σν Ληάηηθν είλαη ε
επηηνκή ηνπ δεζηνχ θαηξνχ, πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο (ηα μεξά
θξαζηά ηεο πνηθηιίαο είλαη ζηξνγγπιά, γεκάηα θαη καιαθά, ελψ ηα γιπθά είλαη πην πινχζηα
θαη ππθλά).
Ζ Μαλδειαξηά είλαη κηα πνηθηιία κεγάιεο δσεξφηεηαο θαη επξσζηίαο, παξαγσγηθή θαη
φςηκε. Πξνηηκά εδάθε ειαθξά μεξά, ζε πεξηνρέο κε ρακειφ πςφκεηξν θαη δεζηά
θαινθαίξηα. Σα ζηαθχιηα απφ Μαλδειαξηά είλαη πινχζηα ζε αλζνθπάλεο (900 -1.100 mg/kg
ξαγψλ) θαη θαηλφιεο (1900-2.100 mg/kg ξαγψλ). Γίλεη θξαζηά κέζνπ αιθννιηθνχ ηίηινπ,
κε κέηξηα νμχηεηα θαη πνιχ πινχζηα ζε ρξψκα.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Γεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή. ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 1 (Οίνορ).
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ, οικονομικόρ δεζμόρ, γεωγπαθικό πεπιβάλλον
και γεωγπαθική πποέλεςζη για ηιρ καηηγοπίερ Οίνορ, Οίνορ Λικέπ και Οίνορ από
Λιαζηά ζηαθύλια.

α.

Ποιόηηηα

Απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, νη Γαθλέο ζεσξνχληαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
πεξηνρέο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηεο Κξήηεο.
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηάο ηνπο (ζεκείν 2. αλσηέξσ) αλαδεηθλχνπλ εχθνια ηα πνηνηηθά
ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ ηεο
πεξηνρήο.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ ακπεινπξγία ζπλέρηζε λα ππάξρεη ζηελ Κξήηε ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.
Ηδηαίηεξα ηελ Ρσκατθή πεξίνδν ε ακπεινπξγία άλζηζε φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηα
εξγαζηήξηα παξαγσγήο Κξεηηθψλ ακθνξέσλ αιιά θαη ηελ εμαγσγή ησλ ακθνξέσλ απηψλ
ζε φιε ηε Μεζφγεην (απφ ηελ Πάθν σο ηε Καξρεδφλα θαη απφ ηελ Λπψλ θαη ην
ηξαζβνχξγν σο ηα ιηκάληα ηνπ Δχμεηλνπ πφληνπ). Δπίζεο νη εθαηνληάδεο ιαμεπηνί ή
θηηζηνί
ιελνί
είλαη
αδηάςεπζηνη
κάξηπξεο
απηήο
ηεο
αιήζεηαο.

ηε Βπδαληηλή επνρή πνπ αθνινχζεζε ιφγσ θαη ησλ ζπκβνιηζκψλ ηνπ νίλνπ γηα ηνλ
Υξηζηηαληζκφ ε ακπεινπξγία δηαηεξήζεθε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ
Πησρνπξφδξνκνπ
γηα
ηνλ
«Κξεηηθφ
αζήξηλ»
.
Μεγάιε άλζηζε γλψξηζε ε ακπεινπξγία ηελ πεξίνδν ηεο Βελεηεθξαηίαο. Οη έκπνξνη ησλ
Δζλψλ (Δλεηνί) βξήθαλ επηθεξδέο εκπφξην ζηα Κξεηηθά θξαζηά θαη ηα δηέδσζαλ ζε φιν ην
γλσζηφ ηφηε θφζκν. Σν «καιβαδία» γίλεηαη ην γλσζηφηεξν θξαζί ηνπ Μεζαίσλα.
Υαξαθηεξηζηηθφ πξφζθαην δεκνζίεπκα αλαθέξεη πσο ζηελ πφιε Λβηβ (Λενληφπνιε) ηεο
ζεκεξηλήο Οπθξαλίαο εγθαηαζηάζεθε ν Κξεηηθφο έκπνξνο θξαζηψλ Κσλζηαληίλνο
Κνξληαθηφο ζηα 1554 ηδξχνληαο Διιεληθή παξνηθία Α.
Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν, ρξνλνινγείηαη ζηνλ 3ν ή 2ν αηψλα πΥ, ζχκθσλα κε
ηε ρξνλνιφγεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ζηαθπιηψλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζε παηεηήξηα ζηε ζέζε
Μέιηζζα, εληφο ηεο δψλεο ησλ Γαθλψλ.
Ζ 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 ρεηξφγξαθε αλαθνξά
κε ρξνλνινγία 1432, ηνπ Pietro Querini, βελεηνχ θενπδάξρε ζηελ Κξήηε, φπνπ πεξηγξάθεη
ζηνλ Γφγε Francesco Foscari, ηελ πεξηπέηεηα ηνπ πινίνπ ηνπ «Cocca Querina» πνπ
μεθίλεζε απφ ην ιηκάλη ηνπ Υάλδαθα, θνξησκέλν κε 800 βαξέιηα θξαζί Ληάηηθν απφ ηηο
Γαθλέο γηα ηε Φιάλδξα, αιιά λαπάγεζε ζηα αλνηθηά ηεο Ννξβεγίαο. (Viaggi di Piero Querini
sotto la tramontane, Cf. C. Stornajolo, Cat. Urb. lat. 501-1000, p. 519). Σν Ληάηηθν εκθαλίδεηαη ζε
ζπκβφιαην ηνπ λνηαξίνπ Nicolφ Negri 24 Ηνπλίνπ 1609, φπνπ δχν θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ
Βελεξάηνπ θαη Κεξαζίσλ αληαιιάζζνπλ ακπέιη ινγάδν κε ακπέιη Ληάηηθν. (A.S.V., Notai di
Candia,B, 180 Nicolφ Negri, libro 7, 1607-1610θ.233r απφ ην βηβιίν «Σν θξεηηθφ θξαζί ζηηο
αξρεηαθέο πεγέο ηεο βελεηνθξαηίαο», έθδ.Γήκνπ Γαδίνπ). Δπίζεο ζε ζπκβφιαην ηνπ
λνηαξίνπ Michiel Calamara, 25 Απγνχζηνπ 1613, εθρσξνχληαη ρσξάθηα ζην ρσξηφ Άλσ
Μνχιηα γηα λα θπηεπηνχλ ακπέιηα ιηάηηθα. (A.S.V., Notai di Candia,B, 51 Michiel Calamara,
protocollo 5,1613-1615 θ.135r απφ ην βηβιίν «Σν θξεηηθφ θξαζί ζηηο αξρεηαθέο πεγέο ηεο
βελεηνθξαηίαο», έθδ.Γήκνπ Γαδίνπ). ε ζπκβφιαην ηνπ λνηαξίνπ Zorzi Protonotari γίλεηαη
δηνξηζκφο θχιαθα ζε ακπέιη Ληάηηθν ηδηνθηεζίαο θενπδάξρε ζηηο Γαθλέο. (A.S.V., Notai di
Candia,B, 51 Zorzi Protonotari, libro 5, 1641-1643, θ.181r απφ ην βηβιίν «Σν θξεηηθφ θξαζί ζηηο
αξρεηαθέο πεγέο ηεο βελεηνθξαηίαο», έθδ.Γήκνπ Γαδίνπ). ην ηαμηδησηηθφ θείκελν ηνπ
Carlier de Pinon (1579) ππάξρεη αλαθνξά ζηε πνηθηιία «ηελ Κξήηε θχεηαη απφ καθξνχ
ρξφλνπ ε εξπζξή καιβαδία πνπ ηε ιέλε Ληάηηθν» (E.Blochet, έθδ. Carlier de Pinon, Voyage en
Orient, Παξίζη 1920).

Ζ Μαλδειαξηά είλαη κηα γεγελήο πνηθηιία ηνπ λφηηνπ Αηγαηνπειαγίηηθνπ ρψξνπ.
Καιιηεξγείηαη απφ πνιχ παιηά ηελ 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 «Γηνξηήο Κξαζηνχ

Γαθλψλ» πνπ γίλεηαη ζηηο Γαθλέο γηα πεξηζζφηεξν απφ 40 ζπλερφκελα ρξφληα , θάζε
πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ φπνπ θαηαλαιψλεηαη άθζνλν Γαθληαλφ θξαζί κε ηνπηθά
εδέζκαηα .
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Καηά ηνλ κχζν, ην ρσξηφ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ κία δάθλε πνπ θχηξσζε ζηνλ λαφ ηεο
Αγίαο Εψλεο, ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ.
Οη Γαθλέο είλαη γλσζηέο γηα ηελ πεξίθεκε πνηθηιία "δαθληαλφ", θξαζί πνπ ήηαλ γλσζηφ θαη
πεξηδήηεην απφ ηνλ 13ν αηψλα. Ο ζεκεξηλφο νηθηζκφο είλαη ελ κέξεη δηαηεξεκέλνο. Απέρεη
18 ρικ. απν ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ.
ήκεξα ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη ζπλδεκέλε κε ηελ ακπεινπξγία, ηνλ νίλν θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Σν θξαζί δελ
ιείπεη απφ ην θαζεκεξηλφ ηξαπέδη ησλ θαηνίθσλ ηα πεξηνρήο θαη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ
έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνχλ ακπειψλεο, ζχγρξνλα νηλνπνηεία θαη εζηηαηφξηα
δνθηκάδνληαο ηα θξαζηά απφ ηηο Γαθλέο ηα νπνία παληξεχνληαη ζαπκάζηα κε ηελ θξεηηθή
θνπδίλα.

Γδ. 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.
Ο θχξηνο θνξκφο ηεο δψλεο βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο 35°12 θαη γεσγξαθηθφ κήθνο
25° 3’ θαη ζε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ 150κ. έσο 600κ. ελψ παξνπζηάδεη πνιχπινθν
αλάγιπθν . ηελ δψλε δελ ππάξρνπλ πεδηλέο εθηάζεηο , ηα ακπέιηα θαιιηεξγνχληαη ζε
πιαγηέο ιφθσλ απφ κέηξηα έσο κεγάιε θιίζε. Σν θιίκα ηεο δψλεο Γαθλψλ ραξαθηεξίδεηαη,
θαηά ηελ θιίκαθα Koeppen, σο θιίκα κεζνγεηαθφ, ζεξκφ κε μεξφ θαινθαίξη θαη ήπηνπο
ρεηκψλεο. Ζ 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. ηελ δψλε παξαηεξείηαη κηα κεγάιε πεξίνδνο μεξαζίαο (δηαξθεί 5-6
κήλεο), κε ην 90% ησλ βξνρνπηψζεσλ θαηαλεκεκέλεο ζηνπο κήλεο απφ ηνλ Οθηψβξην
έσο ηνλ Απξίιην. Οη βξνρνπηψζεηο ζηε δψλε θπκαίλνληαη απφ 520mm ζην Πεληακφδη
έσο 868,96mm ζηελ Αγία Bαξβάξα νη νπνίεο ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ηελ επάξθεηα λεξνχ πξνο άξδεπζε ην
θαινθαίξη.
Οη ρηνλνπηψζεηο ζηε δψλε δελ είλαη ζπρλέο θαη δελ απνηεινχλ γεληθά πξφβιεκα. Ζ δψλε
έρεη εηεζίσο 2,5 εκέξεο ρηνλφπησζεο θαη απηέο θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη

Φεβξνπάξην. Ζ δψλε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ειηνθάλεηα ηφζν σο πξνο ηε δηάξθεηα
φζν θαη σο πξνο ηελ έληαζή ηεο. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα ειηνθάλεηα είλαη 2.768 ψξεο κε κέζε
εκεξήζηα δηάξθεηα 7,5 ψξεο πνπ ζπκβάιεη ζηε θαιή θσηνζχλζεζε ησλ θπηψλ θαη ηε
θαηλνιηθή σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ.
Σα εδάθε γεληθά ηεο δψλεο Γαθλψλ πξνέξρνληαη απφ 2 γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο:
Σν ζρεκαηηζκφ Φνηληθηάο θαη ην ζρεκαηηζκφ Αγ. Βαξβάξαο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο
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 ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν θαη Μαλδειαξηά. Σα
εδάθε ηεο δψλεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αιθαιηθά κε Ph απφ 7 έσο 8.Σν ελαιιαθηηθφ
θάιην εκθαλίδεηαη γεληθά ζε πςειά επίπεδα θαη δελ ρξήδεη ελίζρπζεο. Ζ νξγαληθή νπζία
είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ηθαλή λα
ηξνθνδνηήζεη ηα θπηά κε ην απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο άδσην.
Οη ακπειψλεο απφ ηελ πνηθηιία Ληάηηθν θπηεχνληαη κε ππθλφηεηα πεξίπνπ 350-400 θπηά
αλά ζηξέκκα θαη θαιιηεξγνχληαη ζε γξακκηθά ζρήκαηα. Σν θιάδεκα είλαη βξαρχ, έλα σο
δχν νθζαικνί. Ζ πνηθηιία είλαη πνιχ δσεξή θαη πνιχ παξαγσγηθή. Δθαξκφδεηαη αξαίσζε
ησλ θιεκαηίδσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη αζζέλεηεο θαη λα ππάξμεη ειεγρφκελε απφδνζε
έσο 1.000 θηιά αλά ζηξέκκα. Ζ Μαλδειαξηά είλαη κηα πνηθηιία κεγάιεο δσεξφηεηαο θαη
επξσζηίαο, παξαγσγηθή θαη φςηκε. Σα θπηά θαιιηεξγνχληαη ζε ρακεινχ χςνπο γξακκηθφ
ζρεκαηηζκφ θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα θαξπνθνξίαο.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ ηος για ηηνπποϊόνηορ 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 ζην ρξφλν, ηνπ ρξψκαηνο ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ 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 παιαίσζεο φπσο ζηαθίδεο θαη απαιέο λφηεο
δέξκαηνο. Γηαθξίλνληαη απφ γεκάην ζηφκα κε θαιή νμχηεηα, κε έληνλεο γεπζηηθά ηαλίλεο
ιφγσ ηεο Μαλδειαξηάο αιιά καιαθέο θαη ζηξνγγπιέο ιφγσ ηνπ Ληάηηθνπ.

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.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.
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.
ηηο πεξηνρέο ησλ θνηλνηήησλ Γαθλψλ, Βελεξάηνπ, Κεξαζίσλ, ίββαο, Απγεληθήο, Αγίνπ
Μχξσλνο, Πεληακνδίνπ θαη Πεηξνθεθάινπ πνπ βξίζθνληαη πςφκεηξν απφ 150 σο 400
κέηξα, ε σξίκαλζε ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν επηηπγράλεηαη ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ
θαη ηεο Μαλδειαξηάο ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ, δίλνληαο νίλνπο κε πςειφ
αιθννιηθφ ηίηιν θαη πινχζην ζψκα.
ηηο πεξηνρέο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Αγ Βαξβάξαο, Μεγάιε Βξχζεο, Αγίνπ
Θσκά, Λαξαλίνπ, Γνπιίνπ, Άλσ Μνπιίσλ, Πξηληά, Ππξγνχ, Άλσ Αζίηεο, Κάησ Αζίηεο, ζε
πςφκεηξν απφ 400 σο 600 κέηξα, ε σξίκαλζε ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν επηηπγράλεηαη ην
πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ θαη ηεο Μαλδειαξηάο ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ
επηεκβξίνπ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη ζηε παξαγσγή νίλσλ κε πςειφηεξε νμχηεηα αιιά
θαη εληνλφηεξν αξσκαηηθφ δπλακηθφ απφ ηε πξνεγνχκελε πεξηνρή.
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 ζηελ
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, 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.
Ζ ζαιαζζηλή αχξα πνπ δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ζε ρακειά επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ ζπκβάιεη ζηε ζχλζεζε θαη αλάδεημε ησλ πξσηνγελψλ αξσκάησλ ησλ
πνηθηιηψλ.
Ζ 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 ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξψκαηνο
ζηνλ ρξφλν.
Ζ 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.
Γεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 3 (Οίνορ Λικέπ).

α.

Ποιόηηηα

Απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, νη Γαθλέο ζεσξνχληαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
πεξηνρέο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηεο Κξήηεο.
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηάο ηνπο (ζεκείν 2. αλσηέξσ) αλαδεηθλχνπλ εχθνια ηα πνηνηηθά
ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ ηεο
πεξηνρήο.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ ακπεινπξγία ζπλέρηζε λα ππάξρεη ζηελ Κξήηε ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.
Ηδηαίηεξα ηελ Ρσκατθή πεξίνδν ε ακπεινπξγία άλζηζε φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηα
εξγαζηήξηα παξαγσγήο Κξεηηθψλ ακθνξέσλ αιιά θαη ηελ εμαγσγή ησλ ακθνξέσλ απηψλ
ζε φιε ηε Μεζφγεην (απφ ηελ Πάθν σο ηε Καξρεδφλα θαη απφ ηελ Λπψλ θαη ην
ηξαζβνχξγν σο ηα ιηκάληα ηνπ Δχμεηλνπ πφληνπ). Δπίζεο νη εθαηνληάδεο ιαμεπηνί ή
θηηζηνί
ιελνί
είλαη
αδηάςεπζηνη
κάξηπξεο
απηήο
ηεο
αιήζεηαο.
ηε Βπδαληηλή επνρή πνπ αθνινχζεζε ιφγσ θαη ησλ ζπκβνιηζκψλ ηνπ νίλνπ γηα ηνλ
Υξηζηηαληζκφ ε ακπεινπξγία δηαηεξήζεθε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ
Πησρνπξφδξνκνπ
γηα
ηνλ
«Κξεηηθφ
αζήξηλ»
.
Μεγάιε άλζηζε γλψξηζε ε ακπεινπξγία ηελ πεξίνδν ηεο Βελεηεθξαηίαο. Οη έκπνξνη ησλ
Δζλψλ (Δλεηνί) βξήθαλ επηθεξδέο εκπφξην ζηα Κξεηηθά θξαζηά θαη ηα δηέδσζαλ ζε φιν ην
γλσζηφ ηφηε θφζκν. Σν «καιβαδία» γίλεηαη ην γλσζηφηεξν θξαζί ηνπ Μεζαίσλα.
Υαξαθηεξηζηηθφ πξφζθαην δεκνζίεπκα αλαθέξεη πσο ζηελ πφιε Λβηβ (Λενληφπνιε) ηεο
ζεκεξηλήο Οπθξαλίαο εγθαηαζηάζεθε ν Κξεηηθφο έκπνξνο θξαζηψλ Κσλζηαληίλνο
Κνξληαθηφο ζηα 1554 ηδξχνληαο Διιεληθή παξνηθία.
Πνιινί Έιιελεο θαη Λαηίλνη ζπγγξαθείο ηεο επνρήο εθζεηάδνπλ ηνλ θξεηηθφ νίλν, ν νπνίνο
ζεσξείηαη πσο δηαζέηεη θαη θαξµαθεπηηθέο ηδηφηεηεο. Οη πνιπάξηζµνη θξεηηθνί αµθνξείο πνπ
έρνπλ βξεζεί είλαη αδηαµθηζβήηεηνη µάξηπξεο απηήο ηεο αξραίαο εµπνξηθήο επηηπρίαο.
Έλαο µάιηζηα απφ απηνχο, πνπ αλαθαιχθζεθε ζηελ Πνµπεία, γξάθεη αθφµε ζην ζηφµηφ
ηνπ, ζηα Λαηηληθά, «CRET EXC», πνπ, ζχµθσλα µε ηνπο εηδηθνχο, ζεµαίλεη «Δμαηξεηηθφο

Κξεηηθφο Οίλνο.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Καηά ηνλ κχζν, ην ρσξηφ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ κία δάθλε πνπ θχηξσζε ζηνλ λαφ ηεο
Αγίαο Εψλεο, ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ.
Οη Γαθλέο είλαη γλσζηέο γηα ηελ πεξίθεκε πνηθηιία "δαθληαλφ", θξαζί πνπ ήηαλ γλσζηφ θαη
πεξηδήηεην απφ ηνλ 13ν αηψλα. Ο ζεκεξηλφο νηθηζκφο είλαη ελ κέξεη δηαηεξεκέλνο. Απέρεη
18 ρικ. απν ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα.
ήκεξα ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη ζπλδεκέλε κε ηελ ακπεινπξγία, ηνλ νίλν θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Σν θξαζί δελ
ιείπεη απφ ην θαζεκεξηλφ ηξαπέδη ησλ θαηνίθσλ ηα πεξηνρήο θαη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ
έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνχλ ακπειψλεο, ζχγρξνλα νηλνπνηεία θαη εζηηαηφξηα
δνθηκάδνληαο ηα θξαζηά απφ ηηο Γαθλέο ηα νπνία «παληξεχνληαη» ζαπκάζηα κε ηελ ηνπηθή
θνπδίλα.

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.
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.
Μορφοποιήθηκε: Πλήπηρ

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη για ηη καηηγοπία Οίνορ Λικέπ.
Σν κηθξνθιίκα ηεο δψλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ζπκβάινπλ ζηελ
παξαγσγή πνηνηηθψλ νίλσλ ιηθέξ. Ζ ειηνθάλεηα, ε έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ε ζαιαζζηλή αχξα απφ ην θξεηηθφ πέιαγνο, ζπκβάινπλ
ζηελ 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.
Ζ 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.

Γεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 15 (Οίνορ από
Λιαζμένα ζηαθύλια).

α.

Ποιόηηηα

Απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, νη Γαθλέο ζεσξνχληαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
πεξηνρέο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηεο Κξήηεο.
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Γαθλέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηάο ηνπο (ζεκείν 2. αλσηέξσ) αλαδεηθλχνπλ εχθνια ηα πνηνηηθά
ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ ηεο
πεξηνρήο.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ ακπεινπξγία ζπλέρηζε λα ππάξρεη ζηελ Κξήηε ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.
Ηδηαίηεξα ηελ Ρσκατθή πεξίνδν ε ακπεινπξγία άλζηζε φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηα
εξγαζηήξηα παξαγσγήο Κξεηηθψλ ακθνξέσλ αιιά θαη ηελ εμαγσγή ησλ ακθνξέσλ απηψλ
ζε φιε ηε Μεζφγεην (απφ ηελ Πάθν σο ηε Καξρεδφλα θαη απφ ηελ Λπψλ θαη ην
ηξαζβνχξγν σο ηα ιηκάληα ηνπ Δχμεηλνπ πφληνπ). Δπίζεο νη εθαηνληάδεο ιαμεπηνί ή
θηηζηνί
ιελνί
είλαη
αδηάςεπζηνη
κάξηπξεο
απηήο
ηεο
αιήζεηαο.
ηε Βπδαληηλή επνρή πνπ αθνινχζεζε ιφγσ θαη ησλ ζπκβνιηζκψλ ηνπ νίλνπ γηα ηνλ
Υξηζηηαληζκφ ε ακπεινπξγία δηαηεξήζεθε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ
Πησρνπξφδξνκνπ
γηα
ηνλ
«Κξεηηθφ
αζήξηλ»
.
Μεγάιε άλζηζε γλψξηζε ε ακπεινπξγία ηελ πεξίνδν ηεο Βελεηεθξαηίαο. Οη έκπνξνη ησλ
Δζλψλ (Δλεηνί) βξήθαλ επηθεξδέο εκπφξην ζηα Κξεηηθά θξαζηά θαη ηα δηέδσζαλ ζε φιν ην
γλσζηφ ηφηε θφζκν. Σν «καιβαδία» γίλεηαη ην γλσζηφηεξν θξαζί ηνπ Μεζαίσλα.
Υαξαθηεξηζηηθφ πξφζθαην δεκνζίεπκα αλαθέξεη πσο ζηελ πφιε Λβηβ (Λενληφπνιε) ηεο
ζεκεξηλήο Οπθξαλίαο εγθαηαζηάζεθε ν Κξεηηθφο έκπνξνο θξαζηψλ Κσλζηαληίλνο
Κνξληαθηφο ζηα 1554 ηδξχνληαο Διιεληθή παξνηθία
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Καηά ηνλ κχζν, ην ρσξηφ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ κία δάθλε πνπ θχηξσζε ζηνλ λαφ ηεο
Αγίαο Εψλεο, ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ.
Οη Γαθλέο είλαη γλσζηέο γηα ηελ πεξίθεκε πνηθηιία "δαθληαλφ", θξαζί πνπ ήηαλ γλσζηφ θαη
πεξηδήηεην απφ ηνλ 13ν αηψλα. Ο ζεκεξηλφο νηθηζκφο είλαη ελ κέξεη δηαηεξεκέλνο. Απέρεη
18 ρικ. απν ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ.

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.

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 από Λιαζηά ζηαθύλια.
Σν κηθξνθιίκα ηεο δψλεο ΠΟΠ Γαθλέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο
ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ νίλσλ απφ Ληαζηά ζηαθχιηα.
Ζ 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. 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 ζηελ θαηλνιηθή θαη ηερλνινγηθή σξίκαλζε ηεο
πνηθηιίαο Ληάηηθν θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ παξαγσγή νίλσλ κε θαιά επίπεδα ζαθράξσλ θαη
αιθνφιεο.
Δπηπιένλ, ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ ειηνθάλεηα, ηνλ βνξεηλφ πξνζαλαηνιηζκφ
ηεο πξνο ην Κξεηηθφ πέιαγνο θαη ηελ έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ ην θαινθαίξη, ζπκβάινπλ
ζηε ζχλζεζε ησλ πξσηνγελψλ αξσκάησλ ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν θαη ζηελ θαιή δνκή ηνπ
νίλνπ.

Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη 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».
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
Μορφοποιήθηκε: Γπαμματοσειπά:
(Πποεπιλεγμένη) Arial, Χωπίρ
οπθογπαυικό ή γπαμματικό έλεγχο

- ην θνηλνηηθφ ινγφηππν
- ηελ έλδεημε «Γεσξγία ΔΔ ή θαη Γεσξγία Διιάδα»

ηεΖ 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 ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» 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).
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:
ΟΗΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΧΝ / Vin de coteaux, ΛΗΑΣΟ/Vin de
paille

Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ

Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
Κοινοηική Νομοθεζία
- Καλ (ΔΚ) αξηζ. 1234/07 (ΔΔ L 299 ηεο 19.11.2007) γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο
ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο
θαλνληζκφο ΚΟΑ»).
- Καλ (ΔΚ) αξηζ. 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» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- Καλ(ΔΚ) αξηζ. 606/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Ηνπιίνπ 2009 γηα θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.479/2008 φζνλ αθνξά ηηο
θαηεγνξίεο ακπειννηληθψλ πξντφλησλ, ηηο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο
ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη.
- Καλ(ΔΚ) αξηζ. 436/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26 εο Μαΐνπ 2009 γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην
ακπεινπξγηθφ κεηξψν, ηηο ππνρξεσηηθέο δειψζεηο θαη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ηα
βηβιία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα.

Δθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5042/116548/26.10.2015 «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθψλ φξσλ
εκθηαιψζεσο ησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 2323/Β/27.10.2015)
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ εκθηαιψζεσο
νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄ αξηζκ. 308791/7815/2-10-73
απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 6141/148160/30.12.2015 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ 2904/Β/31.12.2015) Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 539/4-8-1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971).

-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 213850/1572/11.2.1972 «Πεξί
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 169/B/24.2.1972 ).

νίλσλ

νλνκαζίαο

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο
πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992 ).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/9-6-2005 « Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο
Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ νίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζε
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ
818/Β/15-6-2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο πνπ
παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε
ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ 1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε
ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ
πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ
νίλσλ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 326182/6268/27-7-1988 «Πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE RESERVE» (εηδηθά
επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο
ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE RESERVE» (εηδηθά
επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζψο θαη ηεο
ππ’αξηζκ. 352347/6670/1987 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
875/Β/28-6-2005).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5067/117292/27.10.2015 «Καζνξηζκφο
πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο» ζηελ
επηζήκαλζε ησλ Διιεληθψλ νίλσλ» (ΦΔΚ 2323/Β/27.10.2015) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5852/139338/14.12.2015 (ΦΔΚ 2708/Β/2015).

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο ακπεινπξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ» ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ νίλσλ»(ΦΔΚ 420/Β/20.4.1999)-Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5833/155045/12.12.2013 «Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ
κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ) 607/2009 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/2007 φζνλ αθνξά ηηο
πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο
ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ
ηνκέα» (ΦΔΚ 3324/Β/27.12.2013) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε αξηζ. 5066/117288/27.10.2015 (ΦΔΚ 2322/Β/27.10.2015).
-Νφκνο ππ΄ αξηζ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή
ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη
ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (ΦΔΚ 32/Α/11.2.2014)

10.
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10.1. Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηω διαηάξειρ:
- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε
ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ 1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε
ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ
πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 «Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο πνπ
παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5042/116548/26.10.2015 «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθψλ φξσλ
εκθηαιψζεσο ησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 2323/Β/27.10.2015) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.
308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 «
Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄ αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ,
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).

- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 6141/148160/30.12.2015 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ 2904/Β/31.12.2015)Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Κνηλή
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
5833/155045/12.12.2013
«Καζνξηζκφο
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ) 607/2009 ηεο Δπηηξνπήο γηα
ηνλ θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1234/2007
φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο
γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ
ακπειννηληθνχ ηνκέα» (ΦΔΚ 3324/Β/27.12.2013) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 5066/117288/27.10.2015 (ΦΔΚ 2322/Β/27.10.2015).
-Νφκνο ππ΄ αξηζ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (ΦΔΚ 32/Α/11.2.2014)
10.2. Γιαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε θαηάηαμή ηνπ
σο ΠΟΠ ΓΑΦΝΔ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αλαιπηηθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο
θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία θαηάηαμήο ηνπ. Γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ εμεηάζεσλ ιακβάλεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη
απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ησλ
επίζεκσλ αλαιχζεσλ ζην ηνκέα ηνπ νίλνπ. Λακβάλεηαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη
έγγξαθν αίηεκα ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ
παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε θαη λα πηζηνπνηεζεί αλ ν ελ
ιφγσ νίλνο έρεη ηα ελδεδεηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα – δηαχγεηα – νζκή - γεχζε) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ Γαθλέο.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην δείγκα θαη λα γλσκνδνηήζεη γηα
ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ.
Ο παξαγσγφο ηνπ νίλνπ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο επίζεκα αληίγξαθα ηεο δήισζεο παξαγσγήο ή
ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν νίλνο έρεη
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΟΠ ν νπνίνο πξννξίδεηαη λα
θαηαηαρζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ
ηνπ νίλνπ.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο αμηνινγεί ηα
ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν παξαγσγφο θαη απνθαζίδεη αλ ν νίλνο ζα θαηαηαρζεί.
Γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ νίλνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ρνξεγεί αλάινγν αξηζκφ ηαηληψλ ειέγρνπ. Οη ηαηλίεο
ειέγρνπ είλαη εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη θέξνπλ έλα θσδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:

Σα γξάκκαηα ΓΦΑ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Γαθλέο, ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ
έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.

10.3. Απσέρ ελέγσος.
10.3.1

Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γηεχζπλζε Βηψζηκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Γηεχζπλζε:

Μεηαπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Σξνθίκσλ Φπηηθήο
Παξαγσγήο

Σκήκα:

Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ

Γηεχζπλζε:

Αραξλψλ 2, Αζήλα, Σ.Κ. GR-101 76

Σει.:

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

Fax:

210 - 52 38 337

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

Αλλαγή κωδικού πεδίου
Αλλαγή κωδικού πεδίου
Αλλαγή κωδικού πεδίου

10.3.2. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
10.3.3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

