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

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 : 10.5 % 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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Πξαζηλνθίηξηλν ρξψκα, έληνλν άξσκα κε
θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο, ιηπαξφ θαη καθξχ ζην ζηφκα, εμαηξεηηθή ηζνξξνπία, κεγάιε
δηάξθεηα.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Αρπξνθίηξηλε φςε, πινχζην άξσκα κε
θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο, ζηξνγγπιφ θαη επράξηζην ζην ζηφκα, εληχπσζε πνπ
δηαξθεί.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Αρπξνθίηξηλε φςε, πινχζην άξσκα κε
θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο, ζηξνγγπιφ θαη επράξηζην ζην ζηφκα, γιπθηά εληχπσζε πνπ
δηαξθεί.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: θνχξν θφθθηλν ρξψκα, ζχλζεην άξσκα πνπ
ζπλδπάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θξνπηψδεηο θαη ‘πξάζηλεο’ απνρξψζεηο ησλ πνηθηιηψλ. Ζ
γεπζηηθή εληχπσζε ζπλδπάδεη δνκή, φγθν θαη δηάξθεηα.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζπθφθθηλν ρξψκα, άξσκα πνπ ζπλδπάδεη ηηο
δηαθνξεηηθέο θξνπηψδεηο θαη ‘πξάζηλεο’ απνρξψζεηο ησλ πνηθηιηψλ, επράξηζηε
εληχπσζε ηζνξξνπίαο ζηε γεχζε πνπ ζπλδπάδεη φγθν θαη δηάξθεηα.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Βαζπθφθθηλν ρξψκα, άξσκα πνπ ζπλδπάδεη ηηο
δηαθνξεηηθέο θξνπηψδεηο θαη ‘πξάζηλεο’ απνρξψζεηο ησλ πνηθηιηψλ. Ζ γεπζηηθή
εληχπσζε είλαη καιαθή, επράξηζηε, γιπθηά κε φγθν θαη δηάξθεηα.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Σξηαληαθπιιί κε ηψδεηο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν θξνπηψδεο άξσκα. Γεχζε πινχζηα, αξσκαηηθή, επράξηζηε.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L ***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Σξηαληαθπιιί κε ηψδεηο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν θξνπηψδεο άξσκα. Γεχζε πινχζηα, αξσκαηηθή, επράξηζηε εληχπσζε
ηζνξξνπίαο νμχηεηαο – γιπθχηεηαο.
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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Σξηαληαθπιιί κε ηψδεηο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν θξνπηψδεο άξσκα. Γεχζε πινχζηα, καιαθή, γιπθηά θαη αξσκαηηθή.
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
**φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
*** φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 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.) Ζκαζία 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:
Ο λεςκόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Ημαθία 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. Ημαθία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:
Ο επςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Ημαθία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ, εκίγιπθσλ θαη γιπθψλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε
ησλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα ΗΓ)
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Ζκαζία θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330584/7.8.1996 (ΦΔΚ 765/Β/28.8.1996 ) ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 387426/11.9.2000 (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000)
θαη ηελ 201569/2-12-2011 (ΦΔΚ 2779/2-12-2011)
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Ζκαζία πεξηιακβάλεη
ηελ δηνηθεηηθή πεξηνρή ηνπ Ν. Ζκαζίαο ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 80 κέηξσλ.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο
πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα θαη γηα ηηο ιεπθέο
πνηθηιίεο ζε δεθαηξείο ρηιηάδεο (13,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.

Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96HL 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. Ζκαζία παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν κε ιεπθή νηλνπνίεζε, Αζήξη, Μαιαγνπδηά,
Ρνδίηεο, Πξηθλάδη, Αζχξηηθν, Chardonnay θαη Sauvignon blanc ζε νπνηνδήπνηε
πνζνζηφ.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ. Ζκαζία παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν, Merlot, θαη Syrah. νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ Ζκαζία παξάγεηαη απφ
λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν, Merlot, Ρνδίηε θαη Syrah. νπνηνδήπνηε
πνζνζηφ.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζην Ννκφ Ζκαζίαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ δψλε ηεο Νάνπζαο
ζηελ νπνία ππάξρεη καθξφρξνλε παξάδνζε. Ζ αξρή ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ
ζηελ πεξηνρή ηεο Νάνπζαο ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ, ελψ ε θήκε ηνπ
λανπζαίηθνπ θξαζηνχ πέξαζε, απφ πνιχ λσξίο, ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη
εμαπιψζεθε ζηνλ θφζκν φιν. Ζ κπζνινγία αλαθέξεη φηη ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ,
πνπ ζηηο ππψξεηεο ηνπ είλαη ζθαξθαισκέλε ε Νάνπζα, έδεζε ε κεηέξα ηνπ ζενχ
Γηφλπζνπ, εκέιε, θαη γελλήζεθε ν ζπλνδφο ηνπ θαη έμνρνο ρνξεπηήο εηιελφο. Με
βάζε αλέθδνηα θαηάζηηρα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιγαξίαο
ζηε φθηα θαη αλαθέξνληαη ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Μαθεδνλία, ην 1528, ε πεξηνρή ηεο Νάνπζαο
(Άγνπζηνο) εκθαλίδεηαη σο ακπειφηνπνο ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο.
Οη πξψηεο βέβαηα αμηφινγεο γξαπηέο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ ζηελ πεξηνρή θξαζηνχ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν κεηά ην 1700.
«...Ζ Νάνπζα ή Νηάνπζηα θσκφπνιηο αθνπζηή δηα ηνλ εμαίξεηνλ νίλνλ...» ζεκεηψλεη
ζην βηβιίν ηνπ «Γεσγξαθία παιαηά θαη λέα» (Βελεηία 1728) ν κεηξνπνιίηεο Αζελψλ
Μειέηηνο.
Ο γάιινο πξφμελνο ηνπ Μεγάινπ Ναπνιένληα, Francois Pouqueville, γξάθεη ζην
βηβιίν ηνπ «Voyage de la Gece» (1826) φηη ν νίλνο ηεο Νάνπζαο είλαη εθ ησλ
θαιπηέξσλ ηεο Μαθεδνλίαο. «Αη ζηαθπιαί αη παξάγνπζαη ηνλ νίλνλ ηνχηνλ έρνπλ
γεχζηλ νμχ-ζηππηηθήλ, νχ έλεθα ν νίλνο πίλεηαη ην 4νλ ή 5νλ έηνο απφ ηνπ ηξπγεηνχ».
Σν 1831 ν Cousinery ζην «Voyage dans la Macedoine» αλαθέξεη φηη «ν νίλνο ηεο
Νανχζεο είλαη ελ Μαθεδνλία φηη ν Βνπξγνπλδίαο ελ Γαιιία, ηνλ πσινχλ πάληνηε εηο
ηηκήλ δηπιαζίαλ ησλ άιισλ νίλσλ... Σνλ κεηαθέξνπλ εηο ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηαο
έξξαο, φπνπ θαηαλαιίζθεηαη αθζφλσο. Δμαηξνπκέλνπ ηνπ ηεο Σελέδνπ, ν νίλνο
νχηνο ζεσξνχκελνο σο ζπλήζεο νίλνο είλαη πξάγκαηη ν θαιχηεξνο ησλ νίλσλ φιεο
ηεο Σνπξθίαο».
Καη ε Mary Adelaide Walker, πνπ επηζθέπηεηαη ηε Γπηηθή Μαθεδνλία ζηα 1860
αλαθέξεη φηη «ηα θξαζηά ηεο Κνδάλεο θαη ηεο Νάνπζαο ήηαλ πεξίθεκα ζε φιε ηε
ρψξα».
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ην Νανπζαίηθν θξαζί ηαμηδεχεη παληνχ ζηελ θεληξηθή θαη
αλαηνιηθή Δπξψπε αιιά θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ. Σν ακπέιη
θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο γεσξγηθήο γεο ηεο Νάνπζαο, ην εμαγσγηθφ
εκπφξην βξίζθεηαη ζε αθκή θαη νη θάηνηθνη εμαζθαιίδνπλ έλα πνιχ θαιφ εηζφδεκα.
Έρνπλ κάιηζηα επηβάιιεη νη ίδηνη νη παξαγσγνί ηνπ θξαζηνχ ηνλ έιεγρν γλεζηφηεηαο
ηνπ πξντφληνο κε ηελ χπαξμε ζε απηφ εηηθέηαο-ζθξαγίδαο γλεζηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα
ηελ απφδεημε ηεο εηζθνξάο εηδηθνχ θφξνπ ζηνλ δήκν Νάνπζαο, απαξαίηεηε γηα ηελ
εκπνξία ηνπ Νανπζαίηθνπ θξαζηνχ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. Έρνπλ
πξνρσξήζεη θαη ζ’ έλα πξψην δηαρσξηζκφ ησλ ακπειψλσλ κε βάζε ην πνηνηηθφ ηνπο
δπλακηθφ. Ο Δπζηάζεηνο ηνπγηαλλάθεο αλαθέξεη φηη νη ακπειψλεο ηεο κίμεο, ηεο
Κσηίραο, ηεο Γάζηξαο, ηεο Καξαίδαο, ηνπ Γαιαηζηάλνπ παξήγαγαλ θεκηζκέλα
θξαζηά ελψ απηνί ζην Κνπθνχιη ήηαλ ππνδεέζηεξνη.
Γπζηπρψο ε είζνδνο ηεο θπιινμήξαο αιιά θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη
δχν παγθφζκηνη πφιεκνη νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ακπειψλα ηεο Νάνπζαο, ν
νπνίνο αλαζπζηάζεθε κφιηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ράξε ζηελ πξσηνβνπιία
ηεο εηαηξείαο Μπνπηάξε.
Με θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα πνπ ππνγξάθεθε ην 1971, ε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο
«Νάνπζα» δίλεηαη ζε νίλν εξπζξφ μεξφ πνπ έρεη παξαρζεί απφ ζηαθχιηα ηεο
πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν, εληφο θαζνξηζκέλεο πεξηνρήο, ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο νπνίαο

έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ην ππνπξγείν Γεσξγίαο, θαη παξακέλεη ζε δξχηλα βαξέιηα γηα
έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν.
Σν 1987, κε πξσηνβνπιία ηνπ Ο.Η.V. (Γηεζλέο Γξαθείν Ακπέινπ θαη Οίλνπ), ε
Νάνπζα αλαθεξχρηεθε Γηεζλήο Πφιε Ακπέινπ θαη Οίλνπ. Ζ πινχζηα ηζηνξία ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ηεο Νάνπζαο, θηινμελείηαη ζήκεξα ζην
κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα Μνπζείν Ακπέινπ θαη Οίλνπ ηεο πφιεο
Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί παξακέλνπλ άξξεθηα δεκέλα θαη ζήκεξα κε ηελ πνιηηηζηηθή
θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο Ζκαζίαο. Δηήζην ζεζκφ απνηεινχλ νη εθδειψζεηο «Οίλνο θαη
Πνιηηηζκφο» πνπ δηνξγαλψλνληαη ηελ πεξίνδν ηνπ ηξχγνπ απφ ηνλ Γήκν ηεο
Νάνπζαο.
Σν Μνπζείν Ακπέινπ θαη Οίλνπ ηεο Νάνπζαο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηεο Νάνπζαο απφ ηνλ 17o
αηψλα σο ηηο κέξεο καο. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο
ακπεινπξγίαο θαη νηλνπνηίαο ζηε Νάνπζα, ηελ εμέιημή ηεο ζην ρξφλν θαη ηελ νκαιή
κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο γεσξγηθέο αζρνιίεο θαη ε νηλνπνηία
ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηεο πεξηνρήο. Σα επηζθέςηκα
νηλνπνηεία είλαη πεξηζζφηεξα ησλ δέθα δεκηνπξγψληαο κηα ελδηαθέξνπζα
δξαζηεξηφηεηα – θίλεηξν γηα ηνπο επηζθέπηεο, εκπινπηίδνληαο ζεκαληηθά ην
ηνπξηζηηθφ πξνηφλ ηεο πεξηνρήο.
Καιιηεξγνχληαη ζήκεξα ζπλνιηθά πεξί ηηο 8500 ζηξέκκαηα απφ ηα νπνία ηα 5500
βξίζθνληαη ζηελ δψλε ΠΟΠ Νάνπζα.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε παξαιιαθηηθφηεηα ζηα ζηνηρεία
ηεο θπζηνγξαθίαο ηεο πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ χπαξμε πνιιψλ επηκέξνπο
κνλάδσλ Terroir κεγαιχηεξεο θιίκαθαο(κηθξφηεξνπ κεγέζνπο) πνπ θηάλεη αθφκα θαη
ζην επίπεδν κεκνλσκέλνπ ακπειψλα.
Σν θιίκα ραξαθηεξίδεηαη θαηά Koeppen σο εχθξαην κεζνγεηαθφ. Σν ζπλνιηθφ χςνο
βξνρήο είλαη 650mm θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ζπγθεληξψλεηαη θαηά ηνπο
θζηλνπσξηλνχο θαη ρεηκεξηλνχο κήλεο. Σν ζεξκηθφ άζξνηζκα (βάζε 10oC) αλέξρεηαη
ζηηο 2005 βαζκνεκέξεο ελψ ε ζπλνιηθή ειηνθάλεηα είλαη 2000 ψξεο. Σνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο ε ζεσξεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή ππεξβαίλεη ην χςνο βξνρήο ψζηε
ν θπζηθφο εθνδηαζκφο ησλ θπηψλ λα είλαη αλεπαξθήο.
Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο είλαη θπξίσο κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο κε
κεγάιε πδαηνρσξεηηθφηεηα θαη δνκή πνπ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ηνπ
ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Alfisols, Entisols, Inceptisols.
Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο είλαη πνιχπινθν. Ο θχξηνο πιεζπζκφο ησλ ακπειψλσλ
εληνπίδεηαη ζε πςφκεηξν απφ ηελ κέζε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 80-350 κ. Ζ κεγάιε
πνηθηιία ζπλδπαζκψλ έθζεζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πςνκέηξνπ πξνθαιεί
αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θιίκαηνο ησλ επηκέξνπο γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ
εληφο ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνθαινχλ δηαθνξνπνηήζεηο θπξίσο ζηελ έληαζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ησλ νίλσλ.
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. Ζκαζία.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Ζκαζία νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα) 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. 330584/7.8.1996
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζκαζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 765/Β/28.8.1996 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387426/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330584/7.8.1996Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζκαζίαο» (ΦΔΚ
1179/Β/25.9.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201569/2-12-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Ζκαζία» (ΦΔΚ 2779/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
«GANDE 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.) Ζκαζία 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 gis, 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
«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. 330584/7.8.1996
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζκαζίαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 765/Β/28.8.1996 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387426/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330584/7.8.1996Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζκαζίαο» (ΦΔΚ
1179/Β/25.9.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201569/2-12-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Ζκαζία» (ΦΔΚ 2779/Β/2.12.2011)
- 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 ΗΜ, 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.:
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Fax:
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β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

