ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Ρεηζίνα Υαλκίδαρ (Δςβοίαρ)
Ιζοδύναμορ Όπορ: Retsina of Halkida (Evoia)

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 (g/l): Μέγηζηε 4.0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4.5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/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
δεζπφδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηεο καζηίραο θαη ηεο ξεηίλεο( άξσκα
πεχθνπ).ηφκα πινχζην, γεκάην, έληνλν πνπ πξνβάιιεηαη ην άξσκαηα ηεο καζηίραο
θαη 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 ( g/l ): Μέγηζηε 4.0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 4.5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/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 δεζπφδνπλ
ηα
ραξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηεο καζηίραο θαη ηεο ξεηίλεο( άξσκα πεχθνπ). ηφκα
πινχζην, γεκάην, έληνλν πνπ πξνβάιιεηαη ην αξψκαηα ηεο καζηίραο θαη 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 Υαιθίδα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ρεηζίλα Υαιθίδαο ή Ρεηζίλα Υαιθίδαο Δπβνίαο
Ολνκαζία θαηά παξάδνζε
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Πχξγνο.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Ο λεςκόρ οίνορ Ρεηζίνα Υαλκίδαρ 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 Υαλκίδαρ 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.
Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αξσκάηηζε νίλσλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ
ραξαθηήξσλ ηνπ ξεηηλίηε νίλνπ. Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ξεηηληηψλ νίλσλ κε νίλνπο
άιινπ ηχπνπ.
β) ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ φξνπ «Ρεηζίλα λεαξή» «Ρεηζίλα Φξέζθηα», πξέπεη
λα πεξηέρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πεξί ην 1 g/l.
γ) 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 Υαιθίδαο 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 ΥΑΛΚΙΓΑ (Δχβνηα) βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Ννκνχ
Δπβνίαο ζηελ πξψελ επαξρία Υαιθίδαο.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη ζε δψδεθα ρηιηάδεο
(12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο
νίλνπο ζε 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο νίλνο Ρεηζίλα Υαιθίδαο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ αββαηηαλφ θαη
Ρνδίηεο.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
ε έξεπλα ηεο Γξ. Martlew ζε νξγαληθά ππνιείκκαηα ζθεπψλ ζηελ Κξήηε θαη ηελ
Hπεηξσηηθή Διιάδα, πνπ εθηέζεθαλ ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γξ. Σδεδάθε, νη Μηλσίηεο θαιιηεξγνχζαλ ζηαθχιηα θαη ηα παηνχζαλ
παξάγνληαο θξαζί κε ξεηίλε ήδε απφ ην 1700 π.Υ.
Δπηπιένλ ζε αξραηνινγηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ Μχξηνπ, ζηε
Νφηηα Κξήηε, ήξζαλ ζην θσο πήιηλα δνρεία (2200-2700 π.Υ), πνπ εμαηξεηηθά
αθξηβείο επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ζ’ απηά είρε απνζεθεπηεί θξαζί κε
ξεηζίλη.
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.
Η ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ήηαλ αλαπηπγκέλε φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ
ηνλ Όκεξν ζην έπνο ηεο Ιιηάδαο. Αβαληίο είλαη ε αξραία νλνκαζία ηεο Δχβνηαο
πξνεξρφκελε απφ ην φλνκα ησλ θαηνίθσλ ηεο. Οη Άβαληεο ήηαλ ην πξψην
πξντζηνξηθφ ειιεληθφ θχιιν πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Δχβνηα, θπξίσο γχξσ απφ ηελ
Υαιθίδα θαη ηελ Δξέηξηα, κεηαμχ 2100 - 1900 π.ρ. χκθσλα κε έλα κχζν ην φλνκά
ηνπο πήξαλ απφ ηε λχκθε Άβα. Ήηαλ θηινπφιεκνο καρεηηθφο ιαφο πνπ είρε πάξεη
κέξνο κεηαμχ άιισλ θαη ζηνλ Σξσηθφ Πφιεκν κε αξρεγφ ηνλ Βαζηιηά Διεθήλσξα.
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 ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ε ΡΔΣΙΝΑ Ή
ΡΗΣΙΝΙΣΗ ΟΙΝΟ ΥΑΛΚΙΓΑ (Δχβνηα) βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Ννκνχ

Δπβνίαο (βιέπε Υάξηε), ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα. Πξφθεηηαη γηα κηα
κεγάιε έθηαζε κε πνηθηινκνξθία εδαθψλ θαη ηνπνγξαθίαο. Σα εδάθε πνηθίινπλ απφ
ακκψδε, πεινακκψδε, πειψδε, ακκναξγηιψδε, έσο θαη αξγηιψδε. Παξαδνζηαθά ηα
πεξηζζφηεξα ακπέιηα ήηαλ θπηεκέλα ζηηο πην εχθνξεο πεξηνρέο. Σα εδάθε ησλ
ακπειψλσλ είλαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο (SL, SCL) θπξίσο κε νπδέηεξν pH.
Tν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθφ. Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 18 °C κε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο λα είλαη 24ν C
ελψ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο λα είλαη 10 o C . Η κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία
ζεκεηψλεηαη ην κήλα Ινχιην θαη ε ειάρηζηε ην κήλα Ιαλνπάξην.
Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη γχξσ ζηα 1.250,0 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη ε
ραξαθηεξηζηηθή ησλ κεζνγεηαθψλ θιηκάησλ δει. κε απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο ηνπο
κήλεο Οθηψβξε κέρξη Απξίιε. Η ζεσξεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή βξίζθεηαη ζηα ίδηα
επίπεδα κε ηελ βξνρφπησζε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ππεξέρεη ηελ βιαζηηθή
πεξίνδν. Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα είλαη ηζρπξνί
βνξεηαλαηνιηθνί, ελψ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη είλαη κηθξήο σο κέηξηαο εληάζεσο.
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 Υαιθίδαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Ρεηζίλα Υαιθίδαο 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.»
-ην αξηζκ. 514/5-7-1979 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα «Πεξί παξαγσγήο ειέγρνπ θαη
πξνζηαζίαο ησλ ξεηηληηψλ νίλσλ» (ΦΔΚ157/Α/12-7-1979), ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο
2:
«Η νηλνπνίεζε ηνπ γιεχθνπο πξνο παξαγσγήλ ξεηηληηψλ νίλσλ, πεξί σλ ε
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2, δχλαηαη λα ιακβάλε ρψξα θαη’ εμαίξεζηλ, θαη εθ’ φζνλ
ζπληξέρνπλ νη ελ παξαγξάθσ 3 ηνπ παξφληνο εηδηθνί ιφγνη, εθηφο ηνπ λνκνχ ηνπ
νπνίνπ νη νίλνη νχηνη θέξνπλ ην φλνκα, αιι’ νπσζδήπνηε εηο νηλνπνηεία επξηζθφκελα
είο φκνξνπο λνκνχο θαη είο απφζηαζηλ κηθξνηέξαλ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ
ακπεινπξγηθήλ δψλελ θαηαγσγήο ησλ ζηαθπιψλ θαη ππφ ηαο θάησζη πξνυπνζέζεηο:
α) Η κεηαηξνπή ησλ ζηαθπιψλ εηο γιεχθνο ιακβάλεη ρψξαλ εηο νηλνπνηεία
επξηζθφκελα εληφο ηνπ λνκνχ ηνπ νπνίνπ ην φλνκα επηηξέπεηαη λα θέξε ν
παξαγφκελνο ξεηηλίηεο νίλνο.
β) Σν κεηαθεξφκελνλ γιεχθνο ζπλνδεχεηαη ππφ αδείαο κεηαθνξάο, σο αχηε
θαζνξίδεηαη πξνθεηκέλνπ δη’ νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο , ζπκθψλσο πξνο ηαο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.Γ.243/1969.»
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 Υαιθίδαο είλαη νη παξαθάησ:
ΚΟΚΚΙΝΔΛΙ / kokineli, ΡΕΤΣΙΝΑ / Retina, ΡΕΤΣΙΝΑ ΝΕΑΡΗ Ή ΡΕΤΣΙΝΑ ΦΡΕΣΚΙΑ /
Retsina neuve, ΡΕΤΣΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ / Retsina en fûts
Γ) Πεπιοπιζμοί ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Γελ επηηξέπεηαη , ζην εηηηθεηάξηζκα (ζήκαλζε) ησλ εκθηαισκέλσλ νίλσλ, ε ρξήζε
ηεο έλδεημεο «Γηνκαηάξη» σο εκπνξηθνχ ζήκαηνο.

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).
-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 ΥΑ, 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
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
β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

