ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

1.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ

Γοςμένιζζα– (ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ) / Goumenissa - (GOUMENISSA)

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Γνπκέληζζα (Goumenissa) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 1.
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007.

Οίνορ Επςθπόρ Ξηπόρ

-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5% vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5 %vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 %vol.
-Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 gr/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l): Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : Λακπεξφ ζθνχξν κπνξληφ ρξψκα.

2.
Οζκή : Άξσκα έληνλν, ζχλζεην, φπνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ν θξνπηψδεο
ραξαθηήξαο ηνπ θξαζηνχ( ρπκφο ληνκάηαο, θξνχηα ηνπ δάζνπο) κε ηα γιπθά
αξψκαηα παιαίσζεο ( θαλέια, δξχηλν βαξέιη, ζνθνιάηα, μεξνί θαξπνί)
3.
Γεχζε : Λιπαρό, γεμάτο με καλι. Στο ςτόμα διακρίνουμε άρωμα υπερώριμων και
αποξθραμζνων φροφτων ςε ςυνδυαςμό με άρωμα ςοκολάτασ, κακάο και βανίλιασ.

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.) Γνπκέληζζα 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, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλνί
Ακπειψλεο, Πχξγνο.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Ο.Π. Γνπκέληζζα (Goumenissa) παξάγεηαη
κε ηελ θιαζζηθή 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.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο εξπζξνχο
μεξνχο Γνπκέληζζα (Goumenissa) 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» γηα
εξπζξνχο μεξνχο Γνπκέληζζα (Goumenissa) 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.
Η κφξθσζε ησλ πξέκλσλ γίλεηαη ζε θππειινεηδή ή γξακκνεηδή ζρήκαηα κε δηπιφ
θνξδφλη. Οη νίλνη πξνέξρνληαη απφ ζηαθπιέο ακπειψλσλ ησλ νπνίσλ ε ειηθία είλαη
κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ θαη δελ αξδεχνληαη. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ δελ
εθαξκφδνληαη παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή, δελ επηηξέπνληαη.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Γνπκέληζζα (Goumenissa)
θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε αξηζκ 344530/7792/26.10.1979 (ΦΔΚ
1109/ B/15.12. 1979 ) πνπ ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζκ. 13/28.12.1981 (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).
Η δψλε παξαγσγήο ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Γνπκέληζζα εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ θνηλνηήησλ
Γνπκέληζζα, Φπιιπξηάο, ηάζεο, Γνξγφπεο, Κάξπεο, Γξίβαο, Πεληάινθνπ, Πνιχπεηξνπ,
Γεξαθψλαο. Δμαηξνχληαη νη πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη απηέο
πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κηθξφηεξν απφ 150 κέηξα.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 80 HL νίλνπ.

(10000)

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο εξπζξφο Π.Ο.Π. Γνπκέληζζα(Goumenissa) παξάγεηαη ζπλνηλνπνίεζε απφ λσπά
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν θαη Νεγθφζθα ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 20% θαηά βάξνο επί ηνπ ζπλφινπ.
Σν φλνκα ηνπ –Ξηλφκαπξν– πξνέξρεηαη απφ ην μηλφ θαη ην καχξν, αλ θαη ζηελ πξάμε, νη
θινχδεο ησλ ξσγψλ ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηεο ζε ρξσζηηθέο. Σν Ξηλφκαπξν
ρξεηάδεηαη θαηάιιειν terroir, απμεκέλεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, ρακειέο ζηξεκκαηηθέο
απνδφζεηο θαη θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα λα μεδηπιψζεη ην κεγαιείν ηνπ. Σν
ξνπκπηλί ρξψκα, ην καγηθφ κπνπθέην, πνπ πεξηιακβάλεη απφ βηνιέηεο κέρξη πνιηφ ειηάο
θαη απφ ληνκάηα κέρξη θαπλφ θαη θξαγθνζηάθπια, ην πςειφβαζκν, γεκάην νμχηεηα ζηφκα
θαη νη άγξηεο ηαλλίλεο, δίθαηα ηνπ έρνπλ δψζεη ηνλ ηίηιν «ειιεληθφ λεκπηφιν».

Η Νεγθφζθα απνηειεί κηα ειιεληθή πνηθηιία πνπ ιφγσ ηεο κηθξήο ηεο παξαγσγήο ζπαλίσο
ζπλαληάηαη νηλνπνηεκέλε κφλε ηεο. Η Νεγθφζθα ζπκπιεξψλεη ην Ξηλφκαπξν δίλνληαο
ζηνπο νίλνπο βαζχ ρξψκα, θξνπηψδε αξψκαηα θαη ζηξνγγπιεχεη ηελ γεχζε ηνπο
πξνζδίδνληαο ηνπο ζνθνιαηέληα γεχζε.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α.

Ποιόηηηα

Η πνηφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΓΟΤΜΔΝΙΑ θαη ε ζηαζεξφηεηά ηεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο θαηαγσγήο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ εθαξκνδφκελε ακπεινθνκηθή ηερληθή.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Η περιοχι τθσ Γουμζνιςςασ ιταν πολφ γνωςτι για το κραςί τθσ και τθν ποιότθτά του. Στο Λεξικόν
Εγκυκλοπαιδικόν, τ.3, εκδ. Μπαρτ και Χθρσ, Ιανουάριοσ 1892 και ςτο λιμμα «Γκομζντηα»
διαβάηουμε: «Γκομζντηα κώμθ τθσ Μακεδονίασ. Παράγει άριςτον οίνον, τον τθσ Γκομζντηασ
λεγόμενον, οφτινοσ γίνεται μεγάλθ εξαγωγι…». Επίςθσ ςτο λιμμα «οίνοσ» του ίδιου λεξικοφ
διαβάηουμε «…Από τα κραςιά τθσ δοφλθσ Ελλάδοσ ονομαςτά είναι τθσ Ναοφςθσ, Γκομζντηασ και
Σιατίςτθσ…».
Στα τζλθ του προ-προθγοφμενου αιώνα και ςτισ αρχζσ του προθγοφμενου καλλιεργοφνταν
περιςςότερο από 11000 ςτρζμματα αμπζλια, κυρίωσ με ερυκρζσ οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ από τισ

οποίεσ παράγονταν τα φθμιςμζνα μαφρα ταννινοφχα κραςιά Γουμενίςςθσ. Πριν τον ερχομό των
προςφφγων (1924), ςτθν περιοχι καλλιεργοφνταν τρεισ ερυκρζσ οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ
αμπζλου: Το Ξινόμαυρο (ξινι Ποπόλκα) θ Νεγκόςκα (γλυκιά Ποπόλκα) και το Φαρτςάλο, κακώσ
και το άςπρο «Μουμίνουκ» ι Μουμίντςκο» το οποίο χρθςιμοποιοφςαν κυρίωσ για το τςίπουρο.
Κατά τθ διάρκεια του πρώτου Παγκόςμιου Πολζμου θ Γουμζνιςςα βρζκθκε ςτθ γραμμι του
Μακεδονικοφ Μετώπου. Υπιρξε ζδρα των Γάλλων, οι οποίοι εξετίμθςαν ιδιαίτερα τα κραςιά τθσ.
Θεωρείται μάλιςτα από τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ ότι αυτοί ζφεραν και τθ μάςτιγα τθσ
φυλλοξιρασ (1917-1920).
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Η θαηαγξακκέλε καθξφρξνλε ακπεινητληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ζπλδέζεθε κε
πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Πξνεμάξρνπζα εθδήισζε ηνπ δεζκνχ ηεο νηλνπαξαγσγήο κε ηε θνηλσλία ηεο πεξηνρήο
είλαη ν ενξηαζκφο ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα, πξνζηάηε ησλ ακπεινπξγψλ, θαη ην πινχζην
ηειεηνπξγηθφ πνπ ηε ζπλνδεχεη κε ελζσκαησκέλα ζηνηρεία ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.
Η ακπειννηληθή παξαγσγή απνηέιεζε ηζηνξηθά βαζηθφ ππιψλαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
θάηη πνπ ηζρχεη θαη ζήκεξα. ήκεξα ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πέληε ζχγρξνλα νηλνπνηεία
ελψ νη επελδχζεηο ζηελ ζχγρξνλε ακπεινπξγηθή παξαγσγή θαη ε εκπινθή λένπ ειηθηαθά
ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη εληεηλφκελεο.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Κιίκα
Tν θιίκα θαηαηάζζεηαη (θαηά LANG)
ζηελ θαηεγνξία ηνπ ππφμεξνπ σο χθπγξνπ
αληίζηνηρα. Θεξκηθφ άζξνηζκα (βάζε 10◦C) : 1980 βαζκνεκέξεο απφ ηνλ Απξίιην σο ηνλ
Οθηψβξην. Ηπεηξσηηθφηεηα : 20.93 ◦C. Ώξεο ειηνθάλεηαο : 1818 απφ ηνλ Απξίιην σο ηνλ
Οθηψβξην. Μέζε ζεξκνθξαζία ηνπ κήλα σξίκαζεο : 19.8 ◦C. Τεηφο : 650 mm θαηά έηνο, 35
mm θαηά ηνλ κήλα σξίκαζεο. Aλεκνη : Σε ρεηκεξηλή πεξίνδν επηθξαηεί ν Βφξεηνο άλεκνο
Βαξδάξεο. Σν θαινθαίξη επηθξαηνχλ ήπηνη ηνπηθνί άλεκνη (αχξεο) θπξίσο λφηηαο
δηεπζχλζεσο αιιά θαη Βνξεηναλαηνιηθνί (κειηέκηα) πνπ κεηψλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ
ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ζέξνπο.
Έδαθνο
Η επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γνπκέληζζαο απνηειείηαη απφ γξαληηηθνχ ηχπνπ πεηξψκαηα,
ςακκίηεο, ζρηζηφιηζνπο, νθηφιηζνπο, αζβεζηφιηζνπο, ελψ ην κεηξηθφ πιηθφ ηεο απφ
απνζέζεηο κε θνθθηλνρψκαηα, κάξγεο θαη καξγαηθνχο αζβεζηφιηζνπο ζε ζθιεξέο θαη
καιαθέο ζηξψζεηο. Σα εδάθε ηεο δψλεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νπδέηεξεο σο
αιθαιηθήο αληίδξαζεο. Η πεξηνρή δηαζέηεη ηθαλέο έσο κεγάιεο πνζφηεηεο ηφζν
ηζνδχλακνπ φζν θαη ελεξγνχ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ εθηφο απφ νξηζκέλεο ζέζεηο πνπ
απνπζηάδεη ην αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γεληθά ε ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο βξίζθεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη εθνδηάδεη επαξθψο ηα θπηά ζε
ζξεπηηθά ζηνηρεία, ιφγσ ηεο παξνπζίαο κεγάινπ πνζνζηνχ ζκεθηηηψλ ζηα νξπθηά ηεο

αξγίινπ, ελψ ε παξνπζία ηφζν ηνπ ελαιιαθηηθνχ αζβεζηίνπ φζν θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ
καγλεζίνπ είλαη πςειή. Η νξγαληθή νπζία είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή ζηνπο επηθαλεηαθνχο
νξίδνληεο θαη κεηψλεηαη κε ην βάζνο. Η νξγαληθή νπζία ησλ εδαθψλ ηεο δψλεο, ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, είλαη ηθαλή λα ηξνθνδνηήζεη ηα θπηά κε ην απαξαίηεην γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπο άδσην, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζπκπιεξσκαηηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε.
Αλάγιπθν
Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο είλαη θπκαηνεηδέο, έληνλν, κε πνηθίινπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη
θιίζεηο απφ 0 σο 30% θαη απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ ζηε πεξηνρή δεδνκέλνπ φηη νη
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ακπειψλσλ είλαη κηθξέο(0-70κ.). Η πιεηνλφηεηα ησλ
ακπειψλσλ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 200-270 κ.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Σν φλνκα ηεο πνηθηιίαο –Ξηλφκαπξν– πξνέξρεηαη απφ ην μηλφ θαη ην καχξν, αλ θαη ζηελ
πξάμε, νη θινχδεο ησλ ξσγψλ ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηεο ζε ρξσζηηθέο. Σν
Ξηλφκαπξν ρξεηάδεηαη θαηάιιειν terroir, απμεκέλεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, ρακειέο
ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο θαη θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα λα μεδηπιψζεη ην κεγαιείν
ηνπ. Σν ξνπκπηλί ρξψκα, ην καγηθφ κπνπθέην, πνπ πεξηιακβάλεη απφ βηνιέηεο κέρξη πνιηφ
ειηάο θαη απφ ληνκάηα κέρξη θαπλφ θαη θξαγθνζηάθπια, ην πςειφβαζκν, γεκάην νμχηεηα
ζηφκα θαη νη άγξηεο ηαλλίλεο, δίθαηα ηνπ έρνπλ δψζεη ηνλ ηίηιν «ειιεληθφ λεκπηφιν».
Η Νεγθφζθα απνηειεί κηα ειιεληθή πνηθηιία πνπ ιφγσ ηεο κηθξήο ηεο παξαγσγήο ζπαλίσο
ζπλαληάηαη νηλνπνηεκέλε κφλε ηεο. Η Νεγθφζθα ζπκπιεξψλεη ην Ξηλφκαπξν δίλνληαο
ζηνπο νίλνπο βαζχ ρξψκα, θξνπηψδε αξψκαηα θαη ζηξνγγπιεχεη ηελ γεχζε ηνπο
πξνζδίδνληαο ηνπο ζνθνιαηέληα γεχζε.
Η ζπκπεξηθνξά ησλ δχν πνηθηιηψλ απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη ν ΠΟΠ ΓΟΤΜΔΝΙΑ ζην
πεξηβάιινλ ηεο νξνζεηεκέλεο παξαγσγήο είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηνλ αξκνληθφ
ζπλδπαζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηήξσλ ηνπο ζην ηειηθφ πξντφλ. Η ζπκκεηνρή ηεο
πνηθηιίαο Νεγθφζθα ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΓΟΤΜΔΝΙΑ είλαη ν θχξηνο
παξάγσλ δηαθνξνπνίεζεο απφ άιινπο νίλνπο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε πνηθηιία
Ξηλφκαπξν. Δπηπιένλ, ε σξίκαζε ηνπ Ξηλφκαπξνπ ζηελ πεξηνρή θαη θάησ απφ ην
εθαξκνδφκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ζπληειείηαη ζε ζπλζήθεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ αηζζεηά
ην απνηέιεζκα απφ άιιεο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο ηεο πνηθηιίαο απηήο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η ζπλνηλνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ Ξηλφκαπξνπ θαη Νεγθφζθαο πνπ παξάγνληαη κέζα ζην
πνιχκνξθν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ
αξσκαηηθψλ θαη γεπζηηθψλ ραξαθηήξσλ ζην παξαγφκελν πξντφλ.
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».

Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 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».
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).
Παπαδοζιακέρ Ενδείξειρ
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 Γνπκέληζζα είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, OINOI ΑΠΟ
ΟΡΔΙΝΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Ή ΑΠΟ ΟΡΔΙΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ/ Vin de vignobles
Montagneux, ΟΙΝΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ Ή
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΣΑ / Vin de vieux vignobles / Vin de vieilles vignes .

Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ

Εθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- 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).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ
νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).

- Τπνπξγηθή Απφθαζε 344530/7792/26.10.1979 « Πέξη αλαγλσξίζεσο νίλσλ
Γνπκέληζζα σο νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» ( ΦΔΚ
1109/ B/15.12. 1979 )
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 13/28.12.1981 «Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
πξνειεχζεσο νίλσλ ΓΟΤΜΔΝΙΑ » (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).
-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 313749/19.12.2002 « Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α
344530/7792/26.10.1979 Πέξη αλαγλσξίζεσο νίλσλ Γνπκέληζζα σο νλνκαζία
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1602/ Β/27.12.2002).
-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.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).
- Η Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 280557/9-6-2005 «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).

10.

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΑΡΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΦΟΥ
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)
- 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).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).

10.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:

Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ ΓΟΤΜΔΝΙΑ 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 Γνπκέληζζα.
Η 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.
Η 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 ΓΟ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Γνπκέληζζα, 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

Γηεχζπλζε:

Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ

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

10.3.2. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο

10.3.3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

