ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Υαλκιδική

Ιζοδύναμορ Όπορ: Halkidiki

Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% 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 θξπζηάιιηλν, αρπξφμαλζν κε πξάζηλεο
αληαχγεηεο. ηε κχηε δηαθξίλνπκε αξψκαηα ιεπθψλ ινπινπδηψλ θαη ιεπθφζαξθσλ θξνχησλ
(ξνδάθηλν θαη πξάζηλν κήιν). Σα αξψκαηα ηεο κχηεο δηαθξίλνληαη θαη ζην ζηφκα, ην νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξαγαλή νμχηεηα θαη κεγάιεο δηάξθεηαο επίγεπζε.

2.

Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
-Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- 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): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα θξπζηάιιηλν, αρπξφμαλζν κε πξάζηλεο
αληαχγεηεο. ηε κχηε δηαθξίλνπκε αξψκαηα ιεπθψλ ινπινπδηψλ θαη ιεπθφζαξθσλ θξνχησλ.
ην ζηφκα είλαη θξνπηψδεο θαη ηζνξξνπεκέλν.
3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
-Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- 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): 250 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα αλνηρηφ θίηξηλν. ηε κχηε δηαθξίλνπκε αξψκαηα
ιεπθψλ ινπινπδηψλ θαη ιεπθφζαξθσλ θξνχησλ. ην ζηφκα ηα ζάθραξα δέλνπλ αξκνληθά κε
ηελ νμχηεηα δίλνληαο επράξηζηε γιπθηά γεχζε.

Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίνορ Δπςθπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) ]: Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα βαζχ εξπζξφ. ηε κχηε δηαθξίλνληαη αξψκαηα
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη κπαραξηθψλ πνπ επηηείλνληαη κε ηνλ αεξηζκφ ηνπ νίλνπ. Σν ζηφκα
είλαη καιαθφ κε βεινχδηλε πθή θαη δηάξθεηα ζηελ επίγεπζε.

2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5-Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα εξπζξφ. ηε κχηε δηαθξίλνληαη αξψκαηα
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη κπαραξηθψλ. Σν ζηφκα είλαη καιαθφ κε βεινχδηλε πθή θαη επράξηζηε
επίγεπζε.

3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα εξπζξφ. ηε κχηε δηαθξίλνληαη αξψκαηα
θφθθηλσλ θξνχησλ. Σν ζηφκα είλαη καιαθφ κε ηζνξξνπεκέλε γιπθηά επίγεπζε.

Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1.

Οίνορ Δπςθπωπόρ ξηπόρ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% 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: Βαζχ ξνδέ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο. ηελ κχηε
δηαθξίλνληαη αξψκαηα θφθθηλσλ θξνχησλ κε ηε θξάνπια θαη ην βχζζηλν λα θπξηαξρνχλ ζηελ
αξσκαηηθή παιέηα. Σα αξψκαηα ηεο κχηεο δηαθξίλνληαη θαη ζην ζηφκα, ην νπνίν
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξαγαλή νμχηεηα θαη κεγάιεο δηάξθεηαο επίγεπζε.
2.

Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- 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): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζχ ξνδέ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο. ηελ κχηε
δηαθξίλνληαη αξψκαηα θφθθηλσλ θξνχησλ. Σα αξψκαηα ηεο κχηεο δηαθξίλνληαη θαη ζην
ζηφκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία θαη επράξηζηε γιπθηά επίγεπζε.
3.

Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45**
- 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): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Ρνδέ ρξψκα κε ηψδεηο αληαχγεηεο. ηελ κχηε
δηαθξίλνληαη αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη θφθθηλσλ θξνχησλ. Σα αξψκαηα ηεο κχηεο
δηαθξίλνληαη θαη ζην ζηφκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία θαη επράξηζηε γιπθηά
γεχζε.

*όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 4g/l ιζσύοςν οι πποϋποθέζειρ ηος
Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
**όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα ςπεπβαίνει ηα 12g/l ιζσύοςν οι πποϋποθέζειρ
ηος Παπαπηήμαηορ XIV ηος Καν(ΔΚ)607/2009 ηηρ Δπιηποπήρ
*** όηαν η πεπιεκηικόηηηα ζε ζάκσαπα είναι ηοςλάσιζηον ίζη με 5g/l
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.) Υαιθηδηθή 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,
Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο Ακπειψλαο, Πχξγνο.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Υαλκιδική
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οινοποίηζη επςθπών οίνων:
Ο επςθπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Υαλκιδική παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο
νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Υαλκιδική παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία
παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ
ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε ησλ νίλσλ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα ΗΓ)
β) Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
γ) Γηα ηελ παξαγσγή ιεπθψλ νίλσλ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζήξη,
Ρνδίηεο, θαη Αζχξηηθν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνζνζηά δηαθνξεηηθά απφ απηφ, κε
ηα νπνία κεηέρνπλ ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ ιεπθνχ νίλνπ ΠΟΠ Πιαγηέο Μειίησλα.
δ) Γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Λεκληφ θαη
Cabernet Sauvignon ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνζνζηά δηαθνξεηηθά απφ απηφ, κε
ηα νπνία κεηέρνπλ ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ εξπζξνχ νίλνπ ΠΟΠ Πιαγηέο Μειίησλα.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Υαιθηδηθή θαζνξίζηεθε κε ηελ Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ. 296419/5.1.1995 (ΦΔΚ 6/Β/12.1.1995 ) ε νπνία ζηε ζπλέρεηα
ηξνπνπνηήζεθε
απφ
ηελ
αξηζ.
378968/20.7.1995 (ΦΔΚ 684/Β/4.8. 1995 ), ηελ αξηζ. 387427/11.9.2000 (ΦΔΚ
1179/ Β/25.9.2000 ) θαη ηελ αξηζ. 201568/2-12-2011 (ΦΔΚ2778/Β/2-12-2011)
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Υαιθηδηθή πεξηιακβάλεη φιεο
ηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο.
ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
α. Γηα ηνλ ιεπθφ μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: 13000 kg
β. Γηα ηνλ εξπζξφ μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: 12000 kg
γ. Γηα ηνλ εξπζξσπφ, μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: ε κέγηζηε απφδνζε αλά
εθηάξην δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο απνδφζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηηο ιεπθέο θαη
έγρξσκεο πνηθηιίεο απφ ηηο νπνίεο ν νίλνο απηφο παξάγεηαη.

Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο θαη γηα
ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 97,5 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ. Υαιθηδηθή παξάγεηαη
-απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Sauvignon Blanc, , Ugni Blanc, Μαιαγνπδηά, Chardonnay
Μνζράην Αιεμαλδξείαο θαη Viognier ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ,
-θαζψο απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ρνδίηεο, Αζχξηηθν θαη Αζήξη ζε πνζνζηά δηαθνξεηηθά
απφ απηά κε ηα νπνία κεηέρνπλ ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ ιεπθνχ νίλνπ ΠΟΠ Πιαγηέο
Μειίησλα.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ. Υαιθηδηθή παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα
ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν, Merlot, Grenache Rouge θαη Syrah
-θαζψο απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Cabernet Sauvignon θαη Λεκληφ ζε πνζνζηά
δηαθνξεηηθά απφ απηά κε ηα νπνία κεηέρνπλ ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ εξπζξνχ νίλνπ
ΠΟΠ Πιαγηέο Μειίησλα.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ Υαιθηδηθή παξάγεηαη απφ λσπά
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν, Ρνδίηεο, Grenache Rouge, Syrah θαη Cabernet
Sauvignon ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Γηα ηελ αξρατθή θαη ηελ θιαζηθή πεξίνδν έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ακπέινπ θαη ηελ νηλνπνηία ζηε Μαθεδνλία θπξίσο απφ θείκελα ηεο πεξηφδνπ, απφ
παξαζηάζεηο ζε λνκίζκαηα θπξίσο ηνπ 6νπ αη π.Υ. θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ παξαζηάζεηο
ζε αγγεία ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ππήξραλ ακπειψλεο ζηε
Υαιθηδηθή (ζηε Μέλδε, θηψλε, Άθαλζν θαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ Όξνπο), ζηε Θάζν,
ζηελ Πέιια θαη ζηα ηάγεηξα, φπνπ θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο δηαηεξνχζε ακπειψλα.
ηνλ ακπειψλα ζηε Υαιθηδηθή, ν πην νλνκαζηφο νίλνο ήηαλ ν ιεπθφο νίλνο Μέλδεο. Γηα
πνιινχο αηψλεο ζπγθαηαιεγφηαλ κέζα ζηνπο δηάζεκνπο θαη ηδηαίηεξα εκπνξηθνχο ειιεληθνχο
νίλνπο, ελψ θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Υαιθηδηθήο αθνινπζνχζαλ κε ηα θξαζηά ηνπο (νίλνο
Σνξψλεο θαη νίλνο Αθάλζνπ). ηε Βπδαληηλή επνρή, ε ακπεινθαιιηέξγεηα εδψ βξέζεθε ζε
κεγάιε άλζεζε.
Δμίζνπ ζεκαληηθή, αλ φρη ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή γηα ηελ νηλνπαξαγσγή ζηελ πεξίνδν ηνπ
Βπδαληίνπ ήηαλ ε Υαιθηδηθή. Λφγσ ησλ πνιιψλ κνλψλ ζην Άγην Όξνο -πνιιψλ
πεξηζζφηεξσλ απφ φηη ζήκεξα- θαη ηεο ζέζεο ηνπ θξαζηνχ σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ δηαηξνθήο
ησλ κνλαρψλ, φιε ζρεδφλ ε Υαιθηδηθή, ηφζν ζην λφην, φζν θαη ζηα βνξεηνδπηηθά, κέρξη ηε
ζεκεξηλή Καιακαξηά, ήηαλ γεκάηε απφ ακπέιηα πνπ ρξεζίκεπαλ γηα νηλνπαξαγσγή. Ζ
ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 10ν αη. λα ππάξρεη αθζνλία
θξαζηνχ ζην Άγην Όξνο, λα αξρίζεη ε εκπνξία ηνπ πξψηα ζηε Θεζζαινλίθε θαη αξγφηεξα ε
κεηαθνξά ηνπ κε πινία ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε
άιιεο ρψξεο. Σν θξαζί απνζεθεπφηαλ ζε εηδηθέο απνζήθεο κέζα ζηηο κνλέο, ηα βαγελαξηά,
θαη ζε αληίζηνηρεο απνζήθεο ζηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ζε φιε ηε Υαιθηδηθή.
Απφ ηα παιηά ρξφληα, ζηελ αξραία Αθαλζν, ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Ηεξηζζνχ
Υαιθηδηθήο, ππήξρε ε παξάδνζε ηεο παξαγσγήο θξαζηνχ, απφ ζηαθχιηα εθιεθηήο
πνηφηεηαο. Μάιηζηα, ην θξαζί ηεο πεξηνρήο ήηαλ γλσζηφ, φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη
πέξα απφ ηα ζχλνξα απηήο. εκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε δηαδξακάηηζε ην
ιηκάλη ηεο Ηεξηζζνχ, πνπ πνιιέο θνξέο απνηεινχζε ζεκείν αλαθνξάο πνιιψλ εκπνξηθψλ
πινίσλ.

Ζ παξαγσγή νίλνπ ζηελ πεξηνρή βεβαηψλεηαη θαη απφ ην Θνπθπδίδε, αιιά θαη απφ ηελ
παξάζηαζε θχιισλ ακπειηνχ ζε ζεηξά απφ ηεηξάδξαρκά ηεο, πνπ σο έλα βαζκφ καξηπξά
ηε κεγάιε εμαγσγή ηνπ θξαζηνχ, ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο πνηφηεηάο ηνπ. Οη θάηνηθνη ηεο
Αθάλζνπ πξέπεη θαηά παξάδνζε λα ήηαλ έκπεηξνη ακπεινπξγνί, αθνχ ζεφο ηνπο ηφηε ήηαλ ν
Γηφλπζνο, ηνλ νπνίν ιάηξεπαλ θαη ζηνλ νπνίν είραλ αθηεξψζεη λαφ θαη άιζνο ηεο πεξηνρήο.
Λέγεηαη, κάιηζηα, πσο ν νίλνο ηεο Αθάλζνπ ήηαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζε πνηθηιία πνπ
παξαγφηαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.
Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή ηεο άλζεζε, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 6νπ αη., επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
κεγάιε θπθινθνξία ησλ λνκηζκάησλ ηεο θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηηο εμαγσγέο ηνπ πεξίθεκνπ
"Μελδαίνπ νίλνπ".
Σν 1992 βξέζεθε ζηηο αθηέο ηεο Αινλλήζνπ αξραίν λαπάγην ηνπ πέκπηνπ αηψλα π.Υ. ζε
βάζνο 30 κέηξσλ πνπ είρε 3000 πεξίπνπ ακθνξείο κε νίλν απφ ηε Μέλδε.
Ζ Υαιθηδηθή έρεη πινχζηα ηζηνξία θαη κπζνινγία κε ξίδεο πνπ ράλνληαη ζην καθξηλφ
παξειζφλ. ε θάζε γσληά ηεο, ηα αξραία κλεκεία θαη ηα ηνπσλχκηα καο ζπκίδνπλ ηελ
ηζηνξηθή πνξεία ηεο πεξηνρήο κέζα ζην ρξφλν. Ζ Όιπλζνο, ε Άθαλζνο, ε Άθπηνο, ε Πνηίδαηα
ήηαλ ηζρπξέο αξραίεο πφιεηο. Σα ηάγεηξα είλαη ε πφιε φπνπ γελλήζεθε, έδεζε θαη δίδαμε ν
θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο. Ο Αξηζηνηέιεο, ν κεγαιχηεξνο ησλ θηινζφθσλ θαη δηδάζθαινο ηνπ
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, έγξαςε πεξίπνπ 400 θείκελα δηαπνηηζκέλα απφ ηελ επθπΐα θαη ηελ
πνιχπιεπξε ζθέςε ηνπ. ηα Πεηξάισλα βξίζθνπκε έλα ζπήιαην εμαίζηαο θπζηθήο νκνξθηάο
θαη ζπίηη ηνπ δηάζεκνπ «Αξράλζξσπνπ ησλ Πεηξαιψλσλ», πνπ έδεζε πξηλ 250.000 ρξφληα.
Λφγσ ηεο αθζνλίαο επξεκάησλ απφ ηηο αλαζθαθέο, ε ζπειηά δηθαίσο νλνκάζηεθε «ην
αξραηφηεξν θπζηθφ κνπζείν ηεο Δπξψπεο». Δληππσζηαθνί ζηαιαγκίηεο, ιεπθνί θνξαιινεηδείο
ζρεκαηηζκνί θαη ρηιηάδεο ζηαιαθηίηεο ζρεκαηίδνπλ παλέκνξθεο θακάξεο έηζη φπσο θξέκνληαη
αλάκεζα ζε πνιχρξσκνπο ππιψλεο.
Απφ ηελ αξραηφηεηα νη ακπειψλεο ηεο Υαιθηδηθήο ήηαλ δηάζεκνη γηα ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα
θξαζηνχ πνπ παξήγαγαλ. Απφ ηα ηξία πφδηα ηεο Υαιθηδηθήο ην δπηηθφ (ε Καζζάλδξα) φπσο
θαη ην αλαηνιηθφ (Άζσο) αλαθέξνληαη ζε αξραία θείκελα σο πεξηνρέο πνηνηηθήο
νηλνπαξαγσγήο. Ζ Μέλδε, ε Άθαλζνο (ε ζεκεξηλή Ηεξηζζφο) ε Άθπηνο, ηα ηάγεηξα (φπνπ ν
Αξηζηνηέιεο θχηεςε ην πξψην, πεηξακαηηθφ ακπέιη) ήηαλ αλάκεζα ζηηο πην δηάζεκεο
ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο αξραίαο Διιάδαο.
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.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο Π.Γ.Δ. Υαιθηδηθή απιψλεηαη ζε νιφθιεξν ην λνκφ
Υαιθηδηθήο. Ζ θαηά θχξην ιφγσ κεζεκβξηλή έθζεζε ηνπ ακπειψλα, ην αλάγιπθν ηνπ
εδάθνπο θαζψο θαη ε γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα δηακνξθψλνπλ έλα ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα
πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη δηαηεξψληαο έλα κεγάιν
εκεξήζην ζεξκνκεηξηθφ εχξνο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζπλζεθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
πνηθηιία ησλ εδαθψλ θαζψο θαη κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο
πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε Υαιθηδηθή δηακνξθψλνπλ ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Π.Γ.Δ. Υαιθηδηθήο.
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
Π.Γ.Δ. Υαιθηδηθή.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Υαιθηδηθή 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
- 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. 296419/5.1.1995
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 6/Β/12.1.1995 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378968/20.7.1995 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
296419/5.1.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Υαιθηδηθή» (ΦΔΚ
684/Β/4.8. 1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387427/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
378968/20.7.1995 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο
Σνπηθφο Οίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/ Β/25.9.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201568/2.12.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Υαιθηδηθή» (ΦΔΚ 2778/Β/2.12.2011 ).
- 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)
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/8-1199) 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 ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ Δ
ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Ννκηθφ πιαίζην: 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).
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 Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε
(Π.Γ.Δ.) Υαιθηδηθήο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ ΣΑΦΤΛΗΑ /
Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ
/ Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ /
Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΟΗ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles
Montageux.
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/29-082007).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 296419/5.1.1995
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 6/Β/12.1.1995 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378968/20.7.1995 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
296419/5.1.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Υαιθηδηθή» (ΦΔΚ
684/Β/4.8. 1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387427/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
378968/20.7.1995 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο
Σνπηθφο Οίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/ Β/25.9.2000 ).
- 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.

