ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καλ(ΔΚ) 1234/2007 Άξζξν 118γ, παξ.2)

Όλνκα πξνο θαηαρώξεζε: Υίνο
Ιζνδύλακνο Όξνο: Chios
Πεξηγξαθή ηωλ νίλωλ

Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ

1.

Οίλνο ιεπθόο μεξόο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- 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): Διάρηζηε 2 - Μέγηζηε 4
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 6
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,7
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά :
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υίνο δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ θηηξηλνπξάζηλν
ρξψκα πνπ ππνδειψλεη θξεζθάδα θαη άξηζηε ηερληθή νηλνπνίεζεο, κε έληνλα
αξψκαηα ιεπθφζαξθσλ θξνχησλ, θαζψο θαη πξάζηλνπ κήινπ θαη lime, ράξε ζηηο
πνηθηιίεο
απφ
φπνπ
πξνέξρεηαη,
Αζήξη
θαη
Αζχξηηθν.
ηελ γεχζε ε επράξηζηε νμχηεηα δίλεη λεχξν θαη πξνζσπηθφηεηα ζηνλ νίλν, επίζεο,
έρεη δπλαηφ ζψκα, ραξαθηεξηζηηθφ άιισζηε ηεο πνηθηιίαο Αζχξηηθν.

2.

Οίλνο ιεπθόο εκίμεξνο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:

- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 12
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 6
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,7
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250*

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ο ιεπθφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υίνο δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ θηηξηλνπξάζηλν
ρξψκα πνπ ππνδειψλεη θξεζθάδα θαη άξηζηε ηερληθή νηλνπνίεζεο, κε έληνλα
αξψκαηα ιεπθφζαξθσλ θξνχησλ/ ινπινπδηψλ, θαζψο θαη εζπεξηδνεηδψλ, ράξε ζηηο
πνηθηιίεο απφ φπνπ πξνέξρεηαη.
ηελ γεχζε ε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ελαπνκέηλαληα ζάθραξα ηζνξξνπεί κε ηελ
νμχηεηα ψζηε λα δίλεη έλα ηζνξνπεκέλν θξαζί κε επράξηζηε επίγεπζε

3. Οίλνο ιεπθόο εκίγιπθνο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 13 – Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 8
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,9
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250*
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ο ιεπθφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υίνο δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ θίηξηλν ρξψκα
πνπ ππνδειψλεη θξεζθάδα θαη άξηζηε ηερληθή νηλνπνίεζεο, κε έληνλα αξψκαηα
ιεπθφζαξθσλ θξνχησλ/ ινπινπδηψλ, θαζψο θαη εζπεξηδνεηδψλ, ράξε ζηηο πνηθηιίεο
απφ φπνπ πξνέξρεηαη.

ηελ γεχζε ε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ελαπνκέηλαληα ζάθραξα ηζνξξνπεί κε ηελ
νμχηεηα ψζηε λα δίλεη έλα ηζνξνπεκέλν θξαζί κε επράξηζηε επίγεπζε.

Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ

1. Οίλνο Δξπζξόο μεξόο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,5 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 2- Μέγηζηε 4
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 5,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l):Μέγηζηε 0,9
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg / l): 150

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υίνο δηαθξίλεηαη γηα ην βαζχ πνξθπξφ ρξψκα.
Καιή δνκή, κε ζηξφγγπιν θαη πινχζην ζψκα, ζηξνγγπιεκέλεο θαη καιαθέο ηαλλίλεο,
ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα. Γεκάην άξσκα θφθθηλσλ θξνχησλ θαη βαλίιηαο. Μαθξηά θαη
απαιή επίγεπζε. Μεγάιε δπλαηφηεηα παιαίσζεο.

2. Οίλνο Δξπζξόο εκίμεξνο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0% Vol

- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 12
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 6
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg / l): 200*

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ο εξπζξφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υίνο δηαθξίλεηαη γηα ην βαζχ πνξθπξφ ρξψκα.
Καιή δνκή, κε ζηξφγγπιν θαη πινχζην ζψκα, ζηξνγγπιεκέλεο θαη καιαθέο ηαλλίλεο,
ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα. Γεκάην άξσκα θφθθηλσλ θξνχησλ θαη βαλίιηαο. Μαθξηά θαη
απαιή επίγεπζε .

3. Οίλνο Δξπζξόο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 13 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 200*

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ο εξπζξφο εκίγιπθνο νίλνο Π.Γ.Δ. Υίνο δηαθξίλεηαη γηα ην εξπζξφ ρξψκα κε θεξακηδί
αληαχγεηεο, αξψκαηα μεξνχ ζχθνπ θαη δακάζθελνπ, ζηαθίδαο θαη βαλίιηαο, ζηφκα πινχζην
κε φκνξθε ηζνξξνπία αλάκεζα ζην γιπθφ θαη ηελ νμχηεηα θαη καθξά επίγεπζε.

* φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/

Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1, νη νπνίεο
ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεωγξαθηθή έλδεημε.
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.) Υίνο 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.
Οηλνινγηθέο Πξαθηηθέο
Οηλνπνίεζε ιεπθώλ μεξώλ, εκίμεξωλ θαη εκίγιπθωλ νίλωλ:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ. Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C.
Γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε ησλ
μεξψλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηα φξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ γιχθαλζε ησλ νίλσλ
ηνπ Καλ(ΔΚ) 606/09 Παξάξηεκα ΗΓ.
Οηλνπνίεζε εξπζξώλ μεξώλ, εκίμεξωλ θαη εκίγιπθωλ νίλωλ:
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Υίνο παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ μεξψλ νίλσλ.
Γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε ησλ
μεξψλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηα φξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ γιχθαλζε ησλ νίλσλ
ηνπ Καλ(ΔΚ) 606/09 Παξάξηεκα ΗΓ.
Δηδηθέο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο
Οη ιεπθνί νίλνη κε ΠΓΔ Υίνο δχλαηαη λα παξαρζνχλ εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο
πξνδπκσηηθήο εθρχιηζεο, αθνινπζεί ζηαηηθή απνιάζπσζε θαη εκβνιηαζκφο κε
επηιεγκέλεο δχκεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ αξσκαηηθή ηππηθφηεηα. Αθνινπζεί ςχμε,
κεηάγγηζε θαη θηιηξάξηζκα.
Οη εξπζξνί νίλνη κε ΠΓΔ Υίνο δχλαηαη λα παξαρζνχλ κε ηελ κέζνδν ηεο
πξνδπκσηηθήο θξπνεθρπιηζεο εξπζξάο νηλνπνίεζεο. Ζ θξπνεθρχιηζε αλάινγα κε ηελ
ρξνληά δηαξθεί 3-4 εκέξεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ν ζηαθπινπνιηφο εκβνιηάδεηαη κε
επηιεγκέλεο θαιιηέξγεηεο δπκνκεθχησλ. Ζ παξακνλή κε ηα ζηέκθπια ζπλήζσο
δηαξθεί σο ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο (ππθλφηεηα πεξίπνπ ζην
1000,00). ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαη κεηά ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο
δχκσζεο αθνινπζεί ε κεινγαιαθηηθή δχκσζε.

Πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο (ζύζηεκα
ζπγθνκηδή ζηαθπιηώλ θ.ι.π.)

κόξθωζεο

ηωλ

πξέκλωλ,

θιάδεκα,

Δγθαηάζηαζε ακπειψλσλ
Οη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ακπειψλσλ αθνξνχλ:
α) ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο:
ηηο επηθιηλείο εθηάζεηο ε εγθαηάζηαζε ησλ ακπειψλσλ γίλεηαη "θαηά ηηο ηζνυςείο",
δηακνξθψλνληαο ην έδαθνο ζε αλαβαζκίδεο πιάηνπο αλαιφγνπ ηεο θιίζεσο ηεο
επηθαλείαο.
Ζ δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ζε αλαβαζκίδεο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζηελ πεξηνρή,
αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ απαληάηαη ζε επηθιηλή εδάθε,
ιφγσ ηεο ινθψδνπο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο.
Ζ δηακφξθσζε ζε αλαβαζκίδεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα
εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ, ηελ ειάηησζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ
εδάθνπο, ηελ θαιχηεξε δηείζδπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ κέζα ζην έδαθνο θ.α.
εκαληηθή αθφκα εξγαζία είλαη ε δεκηνπξγία μεξνιηζηψλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ
εδάθνπο ησλ αλαβαζκίδσλ.

β) Φχηεπζε ησλ πξέκλσλ
Σα ζπζηήκαηα κφξθσζεο ησλ ακπειψλσλ είλαη θππειινεηδή θαη γξακκηθά. Ζ
θχηεπζε γίλεηαη ηελ Άλνημε θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε έξξηδα εκβνιηαζκέλα
κνζρεχκαηα, πνπ ζηέιλνληαη ζε λφκηκα θαη πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα, ελψ
παιαηφηεξα κε απηφξξηδα κνζρεχκαηα, ηα νπνία πξηλ ηελ θχηεπζε, δηαηεξνχληαλ ζε
άκκν θαη εκβαπηίδνληαλ ζε λεξφ ηελ παξακνλή ηεο θχηεπζεο. Ζ θχηεπζε γίλνληαλ
κε ινζηφ ή ζε ιάθθνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θιαδεχνληαλ ζηνπο δχν νθζαικνχο θαη
νη ξίδεο ηνπ ζηα 2 έσο 10 εθαη. αληίζηνηρα εάλ ε θχηεπζε γίλνληαλ κε ινζηφ ή
ιάθθνπο.

Κιάδεπκα
Σα πξέκλα ησλ παιαηψλ ακπειψλσλ είλαη δηακνξθσκέλα ζε θππειινεηδέο ζρήκα κε
χςνο θνξκνχ ζηα 40-50 εθαη. θαη κε ηξεηο βξαρίνλεο, ησλ δε λενηέξσλ,
ππνζηπισκέλα ζε γξακκνεηδή ζρήκαηα.
α) Υεηκεξηλφ θιάδεπκα
Σν ρεηκεξηλφ θιάδεπκα αξρίδεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ή ηνλ Φεβξνπάξην κήλα, κε λέν
θεγγάξη ή φρη («Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε θνηηάδεηο»). ην θππειινεηδέο
ζρήκα ην θιάδεπκα ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ζε θάζε βξαρίνλα δχν θεθαιψλ, νη

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δχν θαξπνθφξνπο νθζαικνχο ε θάζε κία. ηα γξακκνεηδή
ζρήκαηα δηαηεξνχληαη ηξεηο έσο έμε θεθαιέο αλάινγα κε ην ζχζηεκα κφξθσζεο.
β) Υισξά θιαδεχκαηα
Σα ρισξά θιαδεχκαηα έρνπλ ζθνπφ ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ηνπ ρεηκεξηλνχ
θιαδεχκαηνο, ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ βιάζηεζεο θαη παξαγσγήο, ηελ εμαζθάιηζε
θαιπηέξσλ ζπλζεθψλ άλζεζεο θαη γνληκνπνίεζεο, ηελ απφθηεζε πγηψλ θιεκαηίδσλ
θαη εχξσζησλ πξέκλσλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ
παξαγνκέλσλ ζηαθπιηψλ. Σα θπξηφηεξα ρισξά θιαδεχκαηα πνπ γίλνληαη είλαη ην
βιαζηνιφγεκα θαη ην θνξπθνιφγεκα. Σν βιαζηνιφγεκα γίλεηαη ηνλ Απξίιην Μάην,
φηαλ νη βιαζηνί έρνπλ κήθνο 10-20 εθαη. θαη αθνξά:
- Δμαίξεζε βιαζηψλ απφ ηνλ θνξκφ νη νπνίνη ζπλήζσο δελ είλαη θαξπνθφξνη θαη
ζπλεπψο είλαη δσεξνί θαη
- Δμαίξεζε βιαζηψλ απφ ηελ θφκε ησλ πξέκλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νθζαικνχο
πνπ δελ εθβιάζηεζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο ή απφ κε θαξπνθφξνπο νθζαικνχο ηνπ
εηήζηνπ μχινπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ βιαζηνινγήκαηνο, ζηα θππειινεηδή
ζρήκαηα, δέλνληαη νη βιαζηνί κεηαμχ ηνπο κε ρφξην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ
απφ δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ απφ ηνλ αέξα. Σν θνξπθνιφγεκα αθνξά ηελ
εμαίξεζε ηεο ηξπθεξήο θνξπθήο θαη γίλεηαη ιίγν πξηλ ηελ άλζεζε θαη απνζθνπεί ζηε
δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θαξπφδεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαιχηεξεο
δηαηξνθήο ησλ ζηαθπιηψλ.
πγθνκηδή ηαθπιηψλ
Ζ ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ μεθηλάεη απφ ηα κέζα Απγνχζηνπ (ρακειφ πςφκεηξν θαη
πξψηκεο πνηθηιίεο – Αγηαλληψηηθν) θαη θξαηάεη κέρξη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ
Οθησβξίνπ (Υηψηηθν θξαζεξφ)

Οξηνζεηεκέλε πεξηνρή :
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Υίνο θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280931/16-07-2010 (ΦΔΚ 1125/Β/23-07-2010).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Υίνο πεξηιακβάλεη
ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ λνκνχ Υίνπ θαη ν νίλνο παξάγεηαη απφ ακπειψλεο πνπ
βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 50 κέηξα.

Μέγηζηε απόδνζε (απνδόζεηο) αλά εθηάξην :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη
εξπζξνχο νίλνπο ζε δέθα ρηιηάδεο (10,000 ) θηιά λσπά ζηαθχιηα.

Μέγηζηε απόδνζε ζε εθαηόιηηξα ηειηθνύ πξνϊόληνο αλά εθηάξην
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 80 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο νίλνπο ζε 75 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
Δπηηξεπόκελεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ :
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υίνο παξάγεηαη κφλν απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν, Αζήξη, Μνζράην άζπξν θαη αββαηηαλφ.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο κε Π.Γ.Δ. Υίνο παξάγεηαη κφλν απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αγηαλληψηηθν, Μαλδειαξηά (Μαχξε Κνπληνχξα), Φσθηαλφ θαη
Υηψηηθν θξαζεξφ.
Γεζκόο κε ηελ γεωγξαθηθή πεξηνρή :
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
Απφ ηα πην αμηφινγα θαη θεκηζκέλα πξντφληα πνπ έβγαδε ε Υίνο ζηελ
αξραία επνρή ήηαλ ην θξαζί. Σελ επινγία ζην λεζί έδσζε ν ζεφο
Γηφλπζνο. Ο Θεφπνκπνο αλαθέξεη πσο ν Οηλνπίσλ, πνπ ζεσξήζεθε
γηνο ηνπ ζενχ, έκαζε ζηνπο Υηψηεο λα θπηεχνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ
ακπέιηα θαη λα παξάγνπλ ην καχξν θξαζί.
Ο Οηλνπίσλ είρε θαηά ηελ παξάδνζε πέληε γηνπο, ηνλ Σάινλ, ηνλ
Δπάλζε, ηνλ Μέιαλα, ηνλ άιαγνλ θαη ηνλ Αζάκαληα. Απηνχο ζρεηίδεη
ν ηζηνξηθφο Ενιψηαο κε ηηο πέληε, πηζαλφηαηα, πνηφηεηεο ηνπ Υηψηηθνπ
θξαζηνχ.
Ζ πεξηνρή αλάκεζα ζηα φξε Πειηλλαίν θαη Ακαλή, ζηε Βνξεηνδπηηθή
Υίν, κε ηξαρχ αζβεζηνιηζηθφ έδαθνο, πνπ ππφθεηηαη ζε ηδηάδνπζεο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
εμαηηίαο ησλ πςειψλ νξνζεηξψλ ηεο
αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνχ, αλαθέξεηαη απφ αξραηνηάησλ
ρξφλσλ (Αζελαίνο -Η,32 F, Παπζαλίαο -Vii,4,8, ηξάβσλαο) ωο
Αξηνπζία πεξηνρή ε νπνία θαη απνηεινύζε έλα από ηα πην
έλδνμα νλόκαηα ζηα ρξνληθά ηνπ θξαζηνύ.
Αλακθηζβήηεηα, απφ ηα θξαζηά ηεο Υίνπ, ην θαιχηεξν ήηαλ ν
"Αξηνύζηνο νίλνο". Απηφο έγηλε γξήγνξα γλσζηφο ζηελ Διιάδα. Σα
Υηψηηθα πινία ηνλ πήγαηλαλ παληνχ. Έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα πην
δαπαλεξά θαη πνιπηειή ζπκπφζηα.
«Υαξηέζηαηνο εζηηλ ν Υίνο νίλνο θαη ηνπ Υίνπ ν θαινύκελνο
Αξηνύζηνο».
Καλείο δελ έθξπβε ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηελ εμαηξεηηθή ηνπ πνηφηεηα.
Νέθηαξ, πνηφ ησλ ζεψλ, ηνλ είπαλ νη πνηεηέο, Οκεξηθφ θξαζί ην

νλφκαζαλ νη πεξηεγεηέο. Σν θξαζί ηεο Υίνπ δελ έπαςε λα βαζηά ηα
πξσηεία θαη ζηε Βπδαληηλή πεξίνδν. Απηφ ηνπιάρηζηνλ αθήλνπλ λα
ελλνεζεί ν Πνξθπξνγέλλεηνο, ν Πησρνπξφδξνκνο, ν Φειιφο.
Δπί 1500 ρξφληα, ην φλνκα ηνπ (Αξηνχζηνπ νίλνπ) ερνχζε ζηα αθηηά
ησλ νηλνθίισλ ηνπ Αηγαίνπ, φπσο ερεί ζηα δηθά καο ην φλνκα ηνπ
Bordeaux θαηά ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα. (Απφζπαζκα απφ ην έξγν
ηνπ Milew Lambert-Gocs ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΡΑΗΑ - Οδνηπνξηθφ ζηε
ρψξα ηνπ Γηνλχζνπ. Δθδφζεηο Σξίαηλα 1993).
Δπηζηέγαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, είλαη ε ίδξπζε ηνπ κνλαδηθνύ ζηνλ
Διιαδηθό ρώξν κνπζείνπ, κε ζέκα ην θξαζί, απφ ηελ Αξραηνινγηθή
ππεξεζία ζηελ Βνιηζζφ, έδξα ηνπ Γήκνπ Ακαλήο θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Οίλνπ ηε ρίνπ ζηάκλνλ ήθεηλ».
Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Αξηνπζία θαη Κνπξνχληα
Ζ Αξηνπζία ρψξα, ην ηκήκα πνπ έβγαδε ην εμαίξεην θξαζί, νλνκάζηεθε απφ ην
Αξηνχζηνο (νίλνο). Σα παξαπάλσ δηαηππψλεη ν Κνξαήο θαη επηδνθηκάδεη ν
Ενιψηαο.
Ο ηξάβσλ ν γεσγξάθνο (έδεζε ηελ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ θαη θαηαγφηαλ
απφ ηελ Ακάζεηα ηνπ Πφληνπ), νξίδεη πξψηνο θαη κε κ εγαιχηεξε αθξίβεηα ηε
ζέζε ηεο Αξηνπζίαο. Απηφο ηελ ηνπνζεηεί κεηαμχ ηνπ Πειηλαίνπ θαη ηεο
"Μειαίλεο άθξεο", εθεί όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην ρωξηό Κνπξνύληα.
Δίλαη αιήζεηα πωο ηα Κνπξνύληα θαηά ηελ λεώηεξε πεξίνδν έβγαδαλ ην
πην εθιεθηό θξαζί ηεο Υίνπ. Σν γεγνλφο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί
ηπραίν.
'Ήηαλ ν ζπλερηζηήο ηεο παξάδνζεο ηνπ Αξηνχζηνπ. Σξεηο κεγάιεο
πξνζσπηθφηεηεο ησλ γξακκάησλ ηεο Υίνπ ην επαηλνχλ. Ο βπδαληηλνιφγνο
Άκαληνο, ν ηζηνξηθφο ηεο Υίνπ Γ. Ενιψηαο θαη ν ιανγξάθνο ηεο Υίνπ
ηπιηαλφο Γ. Βίνο.
Ίζσο θαη απηφ ην ίδην ην φλνκα Κνπξνχληα λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε
Κνξψλεσο, πνπ θαζψο αλαθέξεη ν Πνιπδεχθεο ήην είδνο ζηαθπιήο. (Το
παραπάνω κείμενο είναι από την "ΥΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΗ" τεύτος 100,
Ιανοσάριος 1966, τοσ Γρηγόρη Δ. Σπανού).
Σν φλνκα ησλ Κνπξνπλίσλ ήηαλ θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην θξαζί απφ
αξραηνηάησλ ρξφλσλ.
ε ζθξαγίδα ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 1918, ην έκβιεκα ηεο θνηλφηεηαο είλαη ην
ζηαθχιη. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ πεξίνπηε ζέζε ηνπ θξαζηνχ ζηε
πεξηνρή.

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, «νη δξφκνη ηνπ θξαζηνχ» ζηε λήζν Υίν.
Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπηθνχ θξαζηνχ ζηελ αλάδεημε ηεο Υίνπ ζε λεζί ηεο γεχζεο, ηνλψλεη
θαη επεξεάδεη άκεζα θαη ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, κε
ζεκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ε
είζνδνο ζε αγνξέο εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (γαζηξνλνκηθφο) έρεη θξηζεί ζαλ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο θαη επεκεξίαο.
Ζ επηζθεςηκφηεηα ηνπ νηλνπνηείνπ έδσζε ην θίλεηξν ζε κφληκνπο θαηνίθνπο θαη
επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ λα επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή κε πνιιαπιά νηθνλνκηθά νθέιε
(εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θιπ)
Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε πεξηβαιινληηθή νκάδα απφ καζεηέο γπκλαζίνπ κε ζέκα ην
θξαζί, έγηλε παγρηαθφο δηαγσληζκφο δσγξαθηθήο απφ παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
δεκηνπξγήζεθε πξννξηζκφο ζρνιηθψλ θαη ζπιινγηθψλ εθδξνκψλ γηα επίζθεςε θαη
ελεκέξσζε κε ζέκα πάληα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ γχξσ απφ ην θξαζί.

Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Υίνο απιψλεηαη ζηελ
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ηεο λήζνπ Υίνο θαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 50 κέηξα.
Ζ βνξεηναλαηνιηθή έθζεζε ηνπ ακπειψλα, ην αλάγιπθν (αλαβαζκίδεο) ηνπ εδάθνπο,
θαζψο θαη ε γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο
ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ κηθξνθιίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη
δξνζεξφ θαινθαίξη.
Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε δεζηή κέξα θαη ε θξχα λχθηα, φπνπ ε
κεγάιε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πγξαζία ηεο λχθηαο, 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. Υίνο.

Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνϊόληνο
Ο ακπειψλαο ηεο Υίνπ νπζηαζηηθά είλαη έλα «κπαιθφλη» ζην Αηγαίν πέιαγνο,
Οη ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ
έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ,
ζηελ θαιιίηεξε ζχζηαζε απηψλ ζην ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο» (νμχηεηα,
ρξψκα, αξσκαηηθέο νπζίεο, ζάθραξα, θ.ι.π.) πνπ δίλνπλ νίλνπο εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο.

Δπηπιένλ θξαηψληαο ηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ εκίγιπθν εξπζξφ νίλν, ηα
ζηαθχιηα απιψλνληαη ζηνλ ήιην γηα 8-10 εκέξεο κε ηελ πινχζηα ειηνθάλεηα θαη ηελ
αχξα ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζπλδπαζκφο πνπ δίλεη άξηζηα γεπζηηθά θαη αξσκαηηθά
απνηειέζκαηα
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Υίνο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο 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.
Άιιεο πξνϋπνζέζεηο
Πξόζζεηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηζήκαλζε ηωλ νίλωλ
Α) Δλδείμεηο πνπ αθνξνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο παξαγωγήο
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»
- «ΧΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΧΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
- «ΠΑΛΑΗΧΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΧΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
- «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΧΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΧΡΗΜΑΝΖ
Δ ΒΑΡΔΛΗ»
- «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Β) Αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο
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/15-62005).

Γ) Παξαδνζηαθέο Δλδείμεηο
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.) Υίνο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΧΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΧΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΧΝ ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux, ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ Ή
ΑΠΟ ΠΑΛΗΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΗΑ ΚΛΖΜΑΣΑ / Vin de vieux vignobles /
Vin de vieilles vignes, ΑΠΟ ΝΖΗΧΣΗΚΟ (ΟΤ) ΑΜΠΔΛΧΝΑ (Δ) / Vin de
vignoble(s) insulaire(s), ΑΠΟ ΑΜΠΔΛΧΝΑ (Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin de vignobles en
terrasses.

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/ 2908-2007 ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280931/16-07-2010 «Αλαγλψξηζε Σνπηθνχ Οίλνπ Υίνπ»
(ΦΔΚ 1125/Β/23-07-2010).
- 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 818/15.06.2005).
- 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)
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
«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. 313010/20-09-2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340588/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Σξηθπιίαο» (ΦΔΚ
1436/Β/29.09.2006).
- 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 ΥΙ, 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
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β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

