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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Υαλικούνα
Ιζοδύναμορ Όπορ: Halikouna
Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,5
- 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 θίηξηλν. Αξψκαηα θεξήζξαο,
παζραιηάο, ηνπιίπαο θαη ιεκνλαλζνχ. Πινχζην ζψκα κε καθξά επίγεπζε.
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
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 Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Υαιηθνχλα θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Πχξγνο.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών, οίνων:
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Ο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υαιηθνχλα κπνξεί λα παξαρζεί αθνινπζψληαο θαη ηελ πην θάησ
δηαδηθαζία:
Πξαγκαηνπνηείηαη πξνδπκσηηθή απνιάζπσζε. Γίλεηαη ρξήζε επηιεγκέλσλ
δπκνκπθήησλ αιιά θαη ρξήζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Σν γιεχθνο δπκψλεη ζε
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ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία 17C. Αθνινπζνχλ νη απαξαίηεηεο θαηεξγαζίεο δηαχγαζεο
θαη ζηαζεξνπνίεζεο
β) Σα ζπζηήκαηα δηακφξθσζεο ησλ ακπειψλσλ είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, γξακκηθά
θαη θππειινεηδή.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Υαιηθνχλα θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378959/20.7.1995 (ΦΔΚ 684/Β/4.8.1995) ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα
ηξνπνπνηήζεθε
απφ
ηελ
αξηζ.
316853/29.11.2004
(ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004).
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Υαιηθνχλα
πεξηιακβάλεη ακπειψλεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γεκνηηθνχ
Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Μαηζαίνπ ηνπ Γήκνπ Μειηηεηέσλ ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο.
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Μέγιζηη απόδοζη ανά εκηάπιο :
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο ιεπθέο
πνηθηιίεο ζε νρηψ ρηιηάδεο (8,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 60HL.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Υαιηθνχλα παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο
Καθνηξχγεο.
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ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ε λήζνο Κέξθπξα ήηαλ «κηα νηλνθφξνο ρψξα πξψηεο
ηάμεσο» φπσο αλαθέξεη ν Γηάλλεο Μπνπληάο ζην βηβιίν ηνπ «Κεξθπξατθά» . Η
πνηθηιία θαθνηξχγεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ πεξηνρή Υαιηθνχλα πεξηζζφηεξν
απφ 300 ρξφληα. Η πεδηάδα ηνπ Υαιηθνχλα εθηείλεηαη απφ ηε ιίκλε Κνξηζζίσλ έσο
Πξαζνχδη θαη Βπδαληηλφ θξνχξην ΓΑΡΓΙΚΊΟΤ. Πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο καξηπξίεο
αλαθέξνπλ φηη ε πεδηάδα ηνπ Υαιηθνχλα ήηαλ ζηε κεγαιχηεξή ηεο έθηαζε θαιπκκέλε
κε ακπειψλεο. Ο Ισάλλεο Παξηο ζην βηβιίν ηνπ Η Νήζνο Κέξθπξα αλαθέξεη,
«βιέπεη ηηο ακπεινθχηνπο κεγάιαο εθηάζεηο ηεο πεδηάδνο ηεο Κνξηζζίαο». Η
εκθάληζε ηεο πνηθηιίαο θαθνηξχγε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Υαιηθνχλα ράλεηαη
ζηα βάζε ησλ αηψλσλ . Γελ ππάξρεη γξαπηή ή πξνθνξηθή καξηπξία γηα ην ρξφλν
εκθάληζεο ηεο πνηθηιίαο απηήο ζηε πεξηνρή .Θεσξείηαη φκσο αθφκε θαη ζήκεξα
άξξεθηα δεκέλε κε ηελ δσή ησλ θαηνίθσλ αθνχ ε θαιιηέξγεηα ησλ ακπειψλσλ
θαθνηξχγε θαη ε πψιεζε ησλ ζηαθπιηψλ απέθεξε ζεκαληηθά έζνδα ζηηο θησρέο
αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο πεξηνρήο. Μάιηζηα ε πξνθνξηθή παξάδνζε αλαθέξεη φηη ε
πεξηνρή «Μάξθνπ», ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο νδνχ πνπ ζπλδέεη ην
Υαιηθνχλα κε ηελ επαξρηαθή νδφ, πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηε μέλε ιέμε market
(αγνξά) ,δηφηη εθεί κεηαθέξνληαλ κε ηα δψα ηα ζηαθχιηα γηα λα έξζνπλ νη έκπνξνη λα
ηα αγνξάζνπλ, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιηθνχλα δελ ππήξραλ
δηακνξθσκέλνη δξφκνη παξά κφλν κνλνπάηηα , θαη ε κεηαθνξά ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ εγίλεην κφλν κε δψα. Δπίζεο ε πξνθνξηθή παξάδνζε αλαθέξεη φηη ν
θαθνηξχγεο ηνπ Υαιηθνχλα εμάγνληαλ ζηε Γαιιία θαη απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ
Αλδ. Αλδξεάδε ν νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ «Πεξί ηεο νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο ηεο
Δπηαλήζνπ επί Βελεηνθξαηίαο» αλαθέξεη φηη «ε εηο ηελ ειαηνθπηείαλ δνζείζα ψζεζηο,
δελ αλεθφπε έθηνηε παξεθηφο ίζσο θαηά ηα έηε 1882-1890, νπφηε έλεθα ηεο ελ
Γαιιία δεηήζεσο αλέζαιελ ε ακπεινθπηεία». ηε Γαιιία επνκέλσο εμάγνληαλ
κεγάιεο πνζφηεηεο θαθνηξχγε ,ίζσο επεηδή ν θαθνηξχγεο ηνπ Υαιηθνχλα δίλεη θξαζί
πςειψλ αιθννιηθψλ βαζκψλ ,έρεη θζάζεη θαη 15% vol,φηαλ ηξπγεζεί κεηά ην δεχηεξν
δεθαπελζήκεξν ηνπ επηέκβξε . Ο ηξχγνο ηνπ θαθνηξχγε ζηελ πεξηνρή ηνπ
Υαιηθνχλα ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ 20-30 Απγνχζηνπ ελ αληηζέζεη κε ην ππφινηπν λεζί
πνπ γίλεηαη κεηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηέκβξε. ην γεγνλφο απηφ
βνεζά ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο ,ην ακκψδεο έδαθνο ,ηαρέσο ζηξαγγηδφκελν, πνπ
δελ ην ζπλαληάκε ζε θακία πεξηνρή ηεο λήζνπ θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηε πεξηνρή θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Όπσο επί Βελεηνθξαηίαο
άξρηζε ε ζπξξίθλσζε ηνπ ακπειψλα επεηδή ψξηζε «ε Δλεηηθή Κπβέξλεζηο δη’εθάζηελ
θπηείαλ 100 ειαηνδέλδξσλ ακνηβήλ 42 ηζεθηλίσλ» θαη νη θεξθπξαίνη «θαηαιεθζψζη
ππφ απεξηγξάπηνπ πξνο θπηείαλ ειαηψλσλ δήινπ, πνιινί δε πξνο επθνιίαλ
εζπζίαδνλ ηνπο ακπειψλαο , νχησ δ’εκεηνχην ζπλερψο ε παξαγσγή νίλνπ
επ’σθειεία ηνπ ειαίνπ», εμ αηηίαο ηεο ίδηαο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε ε Δπξσπατθή
Έλσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ επηδφηεζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ν θεξθπξατθφο
ακπειψλαο ζπξξηθλψζεθε δξακαηηθά θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιηθνχλα φπνπ
ηελ ζέζε ησλ ακπειψλσλ πήξαλ νη ειαηψλεο ,παξ’ φηη ε πεξηνρή απηή δελ επλνεί ηνλ
ειαηψλα ιφγσ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Απφ ην
1990 πνπ δεκηνπξγήζεθε ην νηλνπνηείν καο ,δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζηε θαιιηέξγεηα
θαη παξαγσγή ηνπ θαθνηξχγε, επεθηείλνληαο ηνλ νηθνγελεηαθφ ακπειψλα ηνπ
θαθνηξχγε εθηάζεσο ελφο (1) ζηξέκκαηνο ζε 12 ζηξέκκαηα. Δπίζεο ζπλεξγαδφκαζηε
κε παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο θαη απνξξνθνχκε ηελ παξαγσγή ηνπο δίλνληάο ηνπο
θίλεηξν γηα κε εθξίδσζε ησλ ακπειψλσλ ηνπ Υαιηθνχλα. Απφ ην 1993 είλαη ην
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κνλαδηθφ κνλνπνηθηιηαθφ θξαζί πνπ παξάγεηαη απφ θαθνηξχγε ζε φιν ην Ννκφ
Κέξθπξαο αιιά θαη ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Η πεδηάδα ηνπ Υαιηθνχλα ηεο επαξρίαο Αγίνπ Μαηζαίνπ ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο ήηαλ
απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ θαηάθπηε απφ ακπέιηα. Έσο θαη ζήκεξα κεηά ηελ
εθξίδσζε ησλ ακπειψλσλ αλαθχνληαη ηα ακπέιηα θάησ απφ ηνπο ειαηψλεο. Σα
ζηαθχιηα κεηαθέξνληαλ ,ζε ςάζηλεο ρεηξνπνίεηεο θφθεο (θνθηλίδεο) κε γατδνχξηα ή
άινγα ηα κφλα κεηαθνξηθά κέζα ηεο επνρήο αθνχ δελ ππήξραλ δξφκνη παξά κφλν
κνλνπάηηα , ζην ρσξηφ Άγηνο Μαηζαίνο γηα λα θαιπθζνχλ νη εηήζηεο αλάγθεο ζε νίλν
ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη ππφινηπεο πνζφηεηεο ζηαθπιηψλ παξέκελαλ ζηελ πεξηνρή
«Μάξθνπ» , ζηελ έμνδν ηεο πεξηνρήο Υαιηθνχλα πξνο Άγην Μαηζαίν ,φπνπ
ζπγθεληξψλνληαλ ηα ζηαθχιηα πνπ ήηαλ πξνο πψιεζε. Δθεί είρε δεκηνπξγεζεί έλαο
κηθξφο επνρηθφο νηθηζκφο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εκπφξσλ.
Δίραλ ζηεζεί νη δπγαξηέο ηεο επνρήο θαζψο θαη παξάγθεο (μχιηλεο θαηαζθεπέο) φπνπ
δηέκελαλ φζνη αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην ησλ ζηαθπιηψλ ηεο πνηθηιίαο θαθνηξχγε.
Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ νη θάηνηθνη ζηξάθεθαλ
ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα ε ακπεινθαιιηέξγεηα λα έρεη θζίλνπζα
πνξεία.
Δπεηδή φκσο ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαθνηξχγε ήηαλ άξξεθηα δεκέλε κε ηελ πνιηηηζηηθή,
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, μεθίλεζε ε θαιιηέξγεηα ησλ
παξαηεκέλσλ ακπειψλσλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία έληνλε
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Οη ακπειψλεο απφ ηα ζηαθχιηα ησλ νπνίσλ παξάγεηαη ν ελ ιφγσ νίλνο βξίζθνληαη
ζε πςφκεηξν απφ 25 έσο 100 κέηξα.
Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Υαιηθνχλα εθηείλεηαη ζηελ
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ηνπ Υαιηθνχλα θαη ζε πςφκεηξν 25 έσο 100 κέηξα.
Ο ακπειψλαο βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ θαη μεθηλάεη απφ ηελ
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή NATURA ηεο ιίκλεο Κνξηζζίσλ θαη θζάλεη έσο ηελ πεξηνρή
Πξαζνχδη.
Σν
ακκψδεο,
ηαρέσο
ζηξαγγηδφκελν
έδαθνο
,αηνιηθνχ
ζρεκαηηζκνχ(κηθξνί ινθίζθνη) δελ απαληάηαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηνπ Ννκνχ
Κέξθπξαο. Η γεηηλίαζή ηνπ κε ηε ζάιαζζα δεκηνπξγεί έλα κηθξνθιίκα ζηε πεξηνρή
πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ
κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εδάθνπο καδί κε ηηο
εθαξκνδφκελεο θξνληίδεο ηνπ ακπειψλα θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο ζπκβάιινπλ
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο θαθνηξχγε Π.Γ.Δ. Υαιηθνχλα.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
O ακπειψλαο ηεο πεξηνρήο Υαιηθνχλα, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ εδάθνπο ηεο
πεξηνρήο ,ηεο γεηηλίαζεο κε ηε ζάιαζζα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ ,δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξψηκε
σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ ηεο πνηθηιίαο “θαθνηξχγε” κε θαιιίηεξε ζχζηαζε απηψλ
ζην ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο» πνπ δίλεη νίλν εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Ο
ζπλδπαζκφο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Υαιηθνχλα ,ε κνλαδηθφηεηα
ηνπ εδάθνπο ,ε θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία ακπέινπ , νη εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο θαη νη νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο ζπκβάιινπλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
νίλνπ ΠΓΔ Καθνηξχγεο Υαιηθνχλα.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Υαιηθνχλα νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ

6
θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
Δζληθή Ννκνζεζία
- 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. 378959/20.7.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υαιηθνχλα σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 684/Β/4.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316853/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378959/20.7.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Υαιηθνχλα» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004).
- 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. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
512/Β/22.9.1987) 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)

7
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 α) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε ακπεινπξγηθνχ δηακεξίζκαηνο, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζην ακπεινπξγηθφ δηακέξηζκα.»
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

8
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
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Υαιηθνχλα είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΙΑ / Blanc de blancs, ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ ΝΗΙΩΣΙΚΟ(OΤ)
ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de vignoble(s) Insulaire(s).

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).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378959/20.7.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υαιηθνχλα σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 684/Β/4.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316853/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378959/20.7.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Υαιηθνχλα» (ΦΔΚ
1850/B/14.12.2004).
- 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
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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
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