ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Γεπάνεια
Ιζοδύναμορ Όπορ: Gerania
Πεπιγπαθή ηων οίνων
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % 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 νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ: 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
Οίλνο δηαπγήο, ήξεκνο, ρξψκαηνο πξαζηλνθίηξηλν, έσο σρξνθίηξηλν κε γθξη –
πξάζηλεο εσο θηηξηλσπέο αληαχγηεο αλάινγα κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε.
Καιήο αξσκαηηθήο έληαζεο - αξψκαηα αλζέσλ θαη εζπεξηδνεηδψλ-ηζνξξνπεκέλνο,
κε θαιή νμχηεηα θαη ιηπαξφηεηα.
Μέζεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο επίγεπζε.
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 νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ: 150 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Οίλνο δηαπγήο, ήξεκνο, ρξψκαηνο βηνιεηί, πνξθπξφ ή ξνπκπηλί θαη ηψδεηο έσο
θεξακηδί αληαχγεο αλάινγα κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε.
Καιήο αξσκαηηθήο έληαζεο, κε θξνπηψδε ή πην πνιχπινθα αξψκαηα παιαίσζεο –
θαπλνχ, βαλίιηαο,θαθέ, κπαραξηθψλ.
Ηζνξξνπεκέλνο, κε θαιή νμχηεηα, ιηπαξφηεηα θαη θαινδνκεκέλεο ηαλίλεο. Μαθξάο
δηάξθεηαο επίγεπζε .
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ 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 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ:200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Οίλνο δηαπγήο, ήξεκνο , αλνηρηφρξσκνο θνθθηλσπφο κε θεξαζέληεο αληαχγηεο.
Καιήο αξσκαηηθήο έληαζεο θφθθηλσλ θξνχησλ, ηζνξξνπεκέλνο, κε θαιή νμχηεηα
θαη ηθαλνπνηεηηθήο δηάξθεηαο 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.) Γεξάλεηα 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:
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 εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Γεξάλεηα παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ. Γεξάλεηα 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) Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Γεξάλεηα θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351778/12.06.1992 (ΦΔΚ 417/B/01.07.1992 ) ε νπνία

ζηε ζπλέρεηα δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 860/Β/17-10-1995 θαη ην ΦΔΚ 553/Β10-7-1996
θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 235261/6.2.2002 (ΦΔΚ 190/Β/20.2.2002 ).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Γεξάλεηα
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ησλ πιαγηψλ ηνπ φξνπο Γεξάλεηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο
ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 200 κέηξσλ.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο θαη
γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
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 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Γεξάλεηα παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
αββαηηαλφ, Ρνδίηεο, Αζχξηηθν, Chardonnay θαη Sauvignon Blanc.
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Γεξάλεηα παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αγησξγίηηθν, Carignan, Grenache Rouge, Merlot, θαη Syrah.
Ο εξπζξσπφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ Γεξάλεηα παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ Αγησξγίηηθν, Grenache Rouge, Carignan θαη Ρνδίηεο.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ Καιιηέξγεηα ηεο Ακπέινπ ζηελ Μεγαξίδα αλαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο αξραίνπο
ζπγγξαθείο θαη Ηζηνξηθνχο, (Ζζίνδνο, Αηζρχινο, Αξηζηνθάλεο, Παπζαλίαο, Πνιχβηνο
θηι.) απνηεινχζε δε φπσο θαη ζήκεξα κηα απφ ηηο 3 ζεκαληηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο,
(Άκπεινο, Διαία, ηηεξά).
Ο Πνιχβηνο αλαθέξεη σο νίλν ηεο Μεγαξίδνο ηνλ Αηγνζζελίηε νίλν (πνιχ γλσζηφο
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν). Ο Αηγνζζελίηεο νίλνο ψθεηιε ηε θήκε ηνπ ζην Μειακπφδηνλ,
θεκηζκέλν ηεξφ ηνπ Μειάκπνδα, πξνο ηηκή ηνπ νπνίνπ νη Αηγνζζελίηεο νξγάλσλαλ
ζπζία θαη εηήζηα γηνξηή(φπσο γξάθεη ν Παπζαλίαο), θαζψο θαη αγψλεο
Ζ παξαγσγή θξαζηνχ απνηέιεζε θαη΄επέθηαζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξντφληα ηεο
Μεγαξίδνο απφ ηελ Αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο.
Έλα ζεκαληηθφ απνκεηλάξη ηεο έληνλεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα είλαη ηα πεξίπνπ 2.500 – 3.000 παηεηήξηα κνλαδηθά θαηάινηπα
ηεο παξαγσγηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Μεγαξίδα.
Ζ ρξήζε πνιιψλ απφ απηά εγθαηαιείθζεθε κφιηο ην 1981 κεηά ηνλ κεγάιν ζεηζκφ
ζηηο Αιθπνλίδεο.
Ζ Αξραηνινγηθή ζθαπάλε αλαθάιπςε κηα πεξίπησζε ακπεινθπηείαο ζηα Μέγαξα
πνπ είλαη ε Πέκπηε γλσζηή πεξίπησζε ζηελ Διιάδα κεηά ηελ Πέιια θαη ηελ Θέξκε
ζηελ Θεζζαινλίθε, ηελ θάησ Αραγηά θαη ηελ Νεκέα ζηελ Πειινπφλεζν.
Πινχζηεο είλαη επίζεο νη αλαθνξέο ζε θείκελα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ γηα
ηελ ζπλέρηζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα Μέγαξα , δελ είλαη δε δηφινπ
ηπραίν φηη θαηά ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν ηα δνρεία κεηαθνξάο ηνπ θξαζηνχ (θεξακηθά)
εθθαιείην «Μεγαξέσλ Κεξάκηα» δηαηεξψληαο
έηζη ζπλερή ηελ εκπινθή ησλ
Μεγάξσλ κε ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηνπ θξαζηνχ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλερίζζεθε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 13 νη – 15νπ αηψλα πνπ ε
πεξηνρή ηεο Μεγαξίδνο άιιαδε ζπλερψο θπξηάξρνπο (Βπδαληηλνί, ηαπξνθφξνη,
Γνπθάην Αζήλαο, Καηαιαλνί , Βελεηνί ).

ε φιε απηή ηελ πεξίνδν ππάξρεη πιεζψξα αλαθνξψλ φηη ε ακπεινθαιιηέξγεηα
εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θαιιηέξγεηεο ζηελ Μεγαξηθή γή.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε ζρεηηθή έξεπλα ζηα αξρεία ηνπ Σνπξθηθνχ
θξάηνπο απνδεηθλχεη φηη ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηέιεζε έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία
πνπ αλαθέξεηαη ζηα Σνχξθηθα θαηάζηηρα θνξνιφγεζεο .
Σν θξαζί δειαδή αλαθέξεηαη καδί κε ην ιάδη θαη ηα δεκεηξηαθά φηη απνηέιεζε ηελ
θχξηα πεγή θφξνπ γηα ηνπο Σνχξθνπο Παζάδεο.
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο ε θαιιηέξγεηα ηεο
Ακπέινπ
ζπλερίζζεθε θαη κάιηζηα κε απμεηηθφ ξπζκφ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραλνπνίεζεο
ηεο πεξηνρήο ηεο Διεπζίλνο νπφηε θαη άξρηζε λα κεηψλεηαη ε ζρεηηθή θαιιηέξγεηα.
ηελ άλζηζε ηεο θαιιηέξγεηαο νθείιεηαη θαη ε ίδξπζε κηαο κεγάιεο κνλάδνο
απνζηάμεσο θαη παξαγσγήο νίλνπ ζηα Μέγαξα ην 1917 κε ζνβαξέο εμαγσγέο κέρξη
θαη ην 1955.
Ζ κνλάδα απηή θαη κία άιιε πνπ είρε ηδξπζεί ην 1906 ρξεζηκνπνηνχζε σο πξψηε χιε
ην ζηαθχιη πνπ ππήξρε άθζνλν ζηελ πεξηνρή ηεο Μεγαξίδνο.
ε απηή ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηδξχεηαη θαη ν
Ακπεινπξγηθφο πλεηαηξηζκφο ησλ Μεγάξσλ, ( απφ ηνπο πξψηνπο ηδξχζεθαλ ζηελ
Διιάδα ) θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί επηηπρψο κέρξη θαη ζήκεξα.
Μέρξη ηελ εκθάληζε ηεο θπιινμήξαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεγαξίδνο ε
θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ μεπεξλνχζε ηηο 40.000 ζηξέκκαηα.
Μεηά
ηελ
αλακπέισζε
νη
θαιιηεξγνχκελεο
εθηάζεηο
πεξηνξίζζεθαλ
θαη΄ππνινγηζκνχο ζε 8 - 12.000 ζηξέκκαηα κε θχξηεο πνηθηιίεο ηηο παξαδνζηαθέο
αββαηηαλφ – Ρνδίηεο θαη Μαπξνχδη αιιά θαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο κε Αζζχξηηθν –
αξλνλέ – Μαιαγνπδηά θαη Syrah – Merlot θαη Αγησξγίηηθνπ.
Πιελ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο 5 -6 Οηλνπνηεηηθέο κνλάδεο κε
κεγάιεο θαη κηθξέο παξαγσγέο νίλνπ.
ηελ πεξηνρή ηεο Μεγαξίδνο ππάξρεη απφ ην 1991 ν «ΣΟΠΗΚΟ ΟΗΝΟ
ΓΔΡΑΝΔΗΩΝ» θαη γίλεηαη αθφκα ρξήζε απφ ηα Οηλνπνηεία ν «ΣΟΠΗΚΟ ΟΗΝΟ
ΚΤΘΑΗΡΩΝΟ ».
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 βξίζθεηαη ζηηο Πιαγηέο ησλ Γεξαλείσλ, μεθηλά απφ πςφκεηξν 200κ θαη
θηάλεη ζηα 700κ. κε βνξεηναλαηνιηθή έσο βνξεηνδπηηθή έθζεζε. Σα εδάθε είλαη
αζβεζηψδε κέηξηαο γνληκφηεηαο ακκνπειψδνπο έσο αξγηιψδνπο ζπζηάζεσο. Σν
θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ηππηθφ κεζνγεηαθφ θαη επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ
θίλεζε ησλ αέξησλ καδψλ απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ πξνο ηνλ αξσληθφ θφιπν (Β-ΒΓ)
πνπ είλαη θαη ν επηθξαηψλ άλεκνο. Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε είλαη 350 mm κε ην
70-80% ησλ βξνρνπηψζεσλ λα ζπκβαίλεη ηνπο κήλεο Οθηψβξην έσο Μάξηην.
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. Γεξάλεηα.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Γεξάλεηα 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. 351778/12.06.1992
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γεξαλείσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 417/B/01.07.1992 ).
- Γηφξζσζε ζθάικαηνο (ΦΔΚ 860/Β/17-10-1995)
- Γηφξζσζε ζθάικαηνο (ΦΔΚ 553/Β/10-7-1996)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235261/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351778/12.06.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γεξαλείσλ» (ΦΔΚ
190/Β/20.2.2002).
- 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/8-11-99) 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 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.) Γεξάλεηα 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/29-08-2007).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351778/12.06.1992 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γεξαλείσλ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 417/B/01.07.1992 ) φπσο δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 860/Β/17-10-1995
θαη ην ΦΔΚ 553/Β10-7-1996.
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235261/6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
351778/12.06.1992 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γεξαλείσλ» (ΦΔΚ
190/Β/20.2.2002 ).
- 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 ΓΔ, 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.
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