ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όλνκα πξνο θαηαρψξεζε: Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ (Αηηηθήο)
Ιζνδχλακνο Όξνο: Retsina of Pikermi (Attiki)

Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : min 10.0 - max 13.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Μέγηζηε 4.0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 4.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Υξψκα θίηξηλν απφ ειαθξφ έσο έληνλν, ζπρλά
κε αληαχγεηεο ρξπζέο θαη θερξηκπαξέληεο. Μχηε επράξηζηε θαη ζχλζεηε, φπνπ
δεζπφδεη ην ραξαθηεξηζηηθά άξσκα ηεο ξεηίλεο( άξσκα πεχθνπ). ηφκα πινχζην,
γεκάην, έληνλν πνπ πξνβάιιεηαη ην άξσκα ηεο ξεηίλεο, νμχηεηα κέηξηα θαη καθξά
έληνλε επίγεπζε.

Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : min 10.0 - max 13.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Μέγηζηε 4.0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 4.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα αλνηρηφ θφθθηλν ηξηαληαθπιιί κε πνξηνθαιί
αληαχγεηεο. Μχηε επράξηζηε θαη ζχλζεηε, φπνπ δεζπφδεη ην ραξαθηεξηζηηθά άξσκα ηεο
ξεηίλεο( άξσκα πεχθνπ). ηφκα πινχζην, γεκάην, έληνλν πνπ πξνβάιιεηαη ην άξσκα ηεο
ξεηίλεο, νμχηεηα κέηξηα θαη καθξά έληνλε επίγεπζε.

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 θαη λα πξνζηαηεχνληαη
γηα ηελ Ολνκαζία θαηά παξάδνζε Πηθεξκί θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ ή Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ Αηηηθήο
Ολνκαζία θαηά παξάδνζε
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Πχξγνο.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Ο λεςκόρ οίνορ Ρεηζίνα Πικεπμίος παξάγεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή ηερληθή ησλ
νίλσλ ξεηζίλα πνπ παξαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα κεηά
ηελ γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ πξνζηίζεηαη ζην γιεχθνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
αιθννιηθήο δχκσζεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο θαη εθφζνλ δελ έρεη δπκσζεί
πνζφηεηα δαράξνπ κεγαιχηεξε ηνπ 1/3 ηεο αξρηθά πεξηερνκέλεο, ξεηίλε πεχθεο
Υαιεπίνπ ( PINUS HALEPENSIS) ζε πνζφηεηα έσο 1 ρηιηφγξακκν αλά 100 ιίηξα
γιεχθνπο.

Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ Ρεηζίνα Πικεπμίος παξάγεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή ηερληθή
ησλ νίλσλ ξεηζίλα πνπ παξαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα
κεηά ηελ γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ πξνζηίζεηαη ζην γιεχθνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
αιθννιηθήο δχκσζεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο θαη εθφζνλ δελ έρεη δπκσζεί
πνζφηεηα δαράξνπ κεγαιχηεξε ηνπ 1/3 ηεο αξρηθά πεξηερνκέλεο, ξεηίλε πεχθεο
Υαιεπίνπ ( PINUS HALEPENSIS) ζε πνζφηεηα έσο 1 ρηιηφγξακκν αλά 100 ιίηξα
γιεχθνπο.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Δπηηξέπεηαη αχμεζε ηεο νιηθήο νμχηεηαο κέρξη 1,5 γξακκάξην αλά ιίηξν νίλνπ
β) Η δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ είλαη είηε γξακκηθή είηε θππειινεηδήο θαη ην θιάδεκα
πνπ αθνινπζείηαη ζηα γξακκηθά είλαη ζπλήζσο ην Royat ή ην Guyot αλάινγα κε ηελ
πνηθηιία.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ θαζνξίζηεθε κε ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 514/5.7.1979 (ΦΔΚ 157/A/12.7.1979).
Η ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ε ΡΔΣΙΝΑ Ή
ΡΗΣΙΝΙΣΗ ΟΙΝΟ ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ Αηηηθήο βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο
πεξηνρήο Πηθεξκίνπ.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη ζε δψδεθα ρηιηάδεο
(12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο νίλνο Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ αββαηηαλφ θαη
Ρνδίηεο.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Η παξαγσγή ξεηζίλαο γηλφηαλ απφ ηελ αξραηφηεηα φηαλ ε πξνζζήθε ξεηίλεο
(ξεηζηληνχ) απνζθνπνχζε ζηελ θαιχηεξε ζπληήξεζε ηνπ θξαζηνχ, θαη φρη κφλν ζηελ
πξνζζήθε αξψκαηνο. Η κνλαδηθή γεχζε ηεο ιέγεηαη φηη έρεη πξνέιζεη απφ ηελ
πξαθηηθή ηεο ζθξάγηζεο ησλ ακθνξέσλ, κε ξεηζίλη απφ πεχθα θαηά ηνπο αξραίνπο
ρξφλνπο. Πξηλ απφ ηελ εθεχξεζε ησλ ζηεγαλψλ κπνπθαιηψλ γπαιηνχ, ην νμπγφλν
αιινίσλε ηα θξαζηά πνιχ γξήγνξα. Γηα λα ζηεγαλνπνηήζνπλ ην ζηφκην, νη αξραίνη
εθεχξαλ ηελ ρξήζε ηεο ξεηζίλαο πεχθνπ, ε νπνία ζπγρξφλσο εκπινχηηδε κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην θξαζί κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άξσκα. Αξγφηεξα εθεπξέζεθε
θαη ε πξαθηηθή ηεο πξνζζήθεο ηεο ξεηζίλαο ζην κνχζην γηα ηνλ αξσκαηηζκφ θαη ηε
γεχζε ηνπ θξαζηνχ θαη ηελ θαιχηεξε ζπληήξεζή ηνπ. ήκεξα ε Ρεηζίλα απνηειεί έλα
δεκνθηιέο ειιεληθνχο θξαζί πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Η παξαγσγή θξαζηνχ ζηελ πεξηνρή ήηαλ ηφζν κεγάιε ψζηε νη θάηνηθνη εμήγαγαλ ην
πξντφλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ
επξήκαηα αγγείσλ γεκάηα θξαζί
πξνεξρφκελα απφ ηελ πεξηνρή ζε λαπάγηα ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο. Μάιηζηα, ηα
αγγεία ήηαλ ζθξαγηζκέλα κε ξεηζίλη γηα λα κελ νμεηδψλεηαη ην θξαζί θαη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν γελλήζεθε ε ξεηζίλα.
H θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ είλαη ζπλερήο θαη αδηάθνπε ζηελ πεξηνρή ησλ
Μεζνγείσλ φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πιήζνο δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη
ηδησηηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα αξρεία ησλ δήκσλ θαζψο θαη ηδησηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ζην βηβιίν ηνπ .Μεζελίηε «Σν Μαξθφπνπιν ησλ
Μεζνγείσλ, Οδνηπνξηθφ ζηνπο αηψλεο» νπνίνο αλαθεξφκελνο ζηα νηθνλνκηθά ησλ
δήκσλ ησλ Μεζνγείσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1834 -1914, αλαθέξεη: “Οι κάηοικοι ηοσ
Μαρκοπούλοσ,όπως όλοι οι κάηοικοι ηων Μεζογείων ,πλήρωναν θόρο ανάλογα με ηα
παραγόμενα προϊόνηα. Έηζι λοιπόν ζηο δημοηικό ηαμείο ζσνέρρεαν πόροι από ηην

θορολόγηζη ηοσ ελαίοσ, ηοσ ελαιόκαρποσ, ,ηων δημηηριακών, της αμπέλοσ, τοσ
γλεύκοσς, της ρητίνης, όπως επίζης και […] »
Καη ζηελ ζει.74 « […] Βλέποσμε λοιπόν ,όηι όπως προκύπηει από ηα οθωμανικά
δεσηέρια και καηάζηιτα ζηη διάρκεια τοσ 16οσ αιώνα ηα αμπέλια σπήρταν εκεί ποσ
εσδοκιμούζαν περιζζόηερο […] Εκεί ακριβώς ποσ και ζήμερα σπάρτοσν ηα πιο
αποδοηικά αμπέλια ηης περιθέρειας Μαρκοπούλοσ, ζηο λιβάδι ηης Βραώνας.»
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Η Αηηηθή είλαη έλα ιεθαλνπέδην πνπ θχιαθέο ηνπ, απφ ηελ αξραηφηεηα ηάρηεθαλ ηα
βνπλά: ν Τκεηηφο, ε Πεληέιε, ε Πάξλεζα, ν Κηζαηξψλαο, ηα Γεξάληα φξε θαη ην φξνο
Παηέξα. ηελ παξαιηαθή δψλε, φιν ην θαινθαίξη, θπζνχλ κειηέκηα θαη ζαιάζζηεο
αχξεο πνπ θαηεβάδνπλ ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. Άιισζηε, φζν πεξίεξγν θη αλ
θαίλεηαη, ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζηελ Αηηηθή, ηνπνζεηείηαη ζηνπο 18νC. Σν θιίκα
ηεο ραξαθηεξίδεηαη γλήζην κεζνγεηαθφ, κε παξνηκηψδε ειηνθάλεηα, απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Οη άλεκνη είλαη αζζελείο θαη κέηξηνη. Οη κέζεο ηηκέο
πγξαζίαο ρακειέο.
Σα παξαπάλσ κεηεξενινγηθά ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηελ απνπζία δπζκελψλ γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζπλζεθψλ. πγθεθξηκέλα, νη παγεηνί, αλχπαξθηνη ελψ ην
ραιάδη θαη νη θαηαηγίδεο ζπάληεο. Οη ζπλζήθεο φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ είλαη ηδηαίηεξα
επλντθέο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Πξνζζέζηε ηνλ παξάγνληα αηηηθή γε, ε νπνία
είλαη θαηεμνρήλ άγνλε, ηα εδάθε ηεο φκσο παξνπζηάδνπλ πνηθηιία ζηε ζχζηαζε.
Έρεηε ήδε ηηο πξψηεο ζπληζηψζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα
ησλ θξαζηψλ πνπ παξάγνληαη εδψ. Σειεπηαία θαη ζεκαληηθφηεξε, είλαη ζαθψο ην
ζηαθχιη. ηνλ αηηηθφ ακπειψλα, φπσο θαη ζ΄ νιφθιεξε ηελ Κεληξηθή Διιάδα
θαιιηεξγνχλ θπξίσο ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο αββαηηαλφ θαη Ρνδίηε γηα ηελ παξαγσγή
ξεηζίλαο.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Ρεηζίλα
Πηθεξκίνπ
νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
Δζληθή Ννκνζεζία
-Πξνεδξηθφ δηάηαγκα
αξηζ. 514/5.7.1979
«Πεξί παξαγσγήο, ειέγρνπ
θαη
πξνζηαζίαο ησλ ξεηηληηψλ νίλσλ» (ΦΔΚ 157/Α/12-07-1979).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«Σνπηθφο
Οίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ

νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ 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/15.06.2005).
- 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.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)
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 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».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ .392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο
ρξήζεο ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1985/Β/8-11-99) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ ,
ζην άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ
λνκνχ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο
λνκνχο.»
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην 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».

Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή 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 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 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»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΗ
Δ ΒΑΡΔΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Ννκηθφ πιαίζην: 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).
Γ) 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 Οίλσλ κε Ολνκαζία
θαηά παξάδνζε Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ είλαη νη παξαθάησ:
ΚΟΚΚΙΝΔΛΙ / kokineli, ΡΔΣΙΝΑ / Retina, ΡΔΣΙΝΑ ΝΔΑΡΗ Ή ΡΔΣΙΝΑ ΦΡΔΚΙΑ /
Retsina neuve, ΡΔΣΙΝΑ ΒΑΡΔΛΙΙΑ / Retsina en tuts

ΔΛΔΓΥΟΙ
1.Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
- 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).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«ΣνπηθφοΟίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 514/5.7.1979 «Πεξί παξαγσγήο, ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο
ξεηηλίηε νίλνπ» ((ΦΔΚ 157/A/12.7.1979 ).
- 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).
2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
νίλν ΠΓΔ δειψλνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, δεθαπέληε κέξεο (15) πξν ηνπ
ηξπγεηνχ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ ζηαθπιέο γηα ην
ζθνπφ απηφ. ηα δπγνιφγηα ή ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο νηλνπαξαγσγνχο
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΓΔ
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ακπεινπξγνχ, ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ, ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ακπεινηεκαρίνπ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ν
δείθηεο δηαζιάζεσο ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ. Σα ζηειέρε ησλ δπγνινγίσλ ή
ηηκνινγίσλ απηψλ θπιάζζνληαη επί πέληε έηε θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε δήηεζε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
3. Οη αλσηέξσ νίλνη πνπ δηαηίζεληαη ζπζθεπαζκέλνη/εκθηαισκέλνη ζηελ θαηαλάισζε,
θέξνπλ ππνρξεσηηθά
ηππσκέλν
επί ηεο εηηθέηαο,
κε
επζχλε
ηνπ
ζπζθεπαζηή/εκθηαισηή, σο ζηνηρείν ειέγρνπ, εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα ΠΙ, ζηε ζπλέρεηα εμαςήθην αξηζκφ θαη κεηά, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Οη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί ρνξεγνχληαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο (πξψελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο/εκθηάισζεο
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο.
ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
α)Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε: Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Σκήκα:
Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ
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β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

