ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Ηπάκλειο – ΗΡΑΚΛΔΙΟ / Iraklio – IRAKLION

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 : Υξψκα πξαζηλνθίηξηλν. Λεπηά αξψκαηα ινπινπδηψλ
θαη θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά 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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα πξαζηλνθίηξηλν. Λεπηά αξψκαηα ινπινπδηψλ
θαη θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε κε δξνζεξή γιπθχηεηα. Μαθξά επίγεπζε.
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: Υξψκα πξαζηλνθίηξηλν. Λεπηά αξψκαηα ινπινπδηψλ
θαη θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά γιπθηά επίγεπζε.
4. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 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: Υξψκα πξαζηλνθίηξηλν. Λεπηά αξψκαηα ινπινπδηψλ
θαη θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά γιπθηά επίγεπζε.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίνορ Δπςθπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,0 % 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: Υξψκα βαζχ θφθθηλν κε πνξθπξέο αληαχγεηεο
Αξψκαηα θξέζθσλ θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά επίγεπζε
2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % 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: Υξψκα βαζχ θφθθηλν κε πνξθπξέο αληαχγεηεο
Αξψκαηα θξέζθσλ θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε κε δξνζεξή γιπθχηεηα.
Μαθξά επίγεπζε.
3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % 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: Υξψκα βαζχ θφθθηλν ρξψκα κε πνξθπξέο αληαχγεηεο
Αξψκαηα θξέζθσλ θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά γιπθηά επίγεπζε.

4. Οίνορ επςθπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 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: Υξψκα βαζχ θφθθηλν ρξψκα κε πνξθπξέο αληαχγεηεο
Αξψκαηα θξέζθσλ θξνχησλ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά γιπθηά 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: 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
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί. Αξψκαηα θξέζθσλ
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη ηξηαληάθπιινπ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά θξνπηψδεο
επίγεπζε
2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % 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 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί. Αξψκαηα θξέζθσλ
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη ηξηαληάθπιινπ. Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε κε δξνζεξή
γιπθχηεηα. Φξνπηψδε επίγεπζε.
3. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί. Αξψκαηα θξέζθσλ
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη ηξηαληάθπιινπ Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά γιπθηά
επίγεπζε.
4. Οίνορ επςθπωπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 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: Υξψκα ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί. Αξψκαηα θξέζθσλ
θφθθηλσλ θξνχησλ θαη ηξηαληάθπιινπ Πινχζηα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Μαθξά γιπθηά
επίγεπζε.
Γ. ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΣΑ ΣΑΦΤΛΙΑ
1.Οινορ λεςκόρ από λιαζηά ζηαθύλια
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 16.0 % vol. –
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 16% vol.
-Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο ειάρηζηνο: 9 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Υξψκα πνξηνθαινθίηξηλν κε ρξπζαθί αληαχγεηεο, πνπ κε ηε δηάξθεηα ηεο παιαίσζεο
νη αληαχγεηεο γίλνληαη θαθέ κε έληνλν θαη πνιχπινθν άξσκα, εκπινπηηζκέλα κε
επσδία κπαραξηθψλ, κειηνχ θαη ζηαθίδαο θαη δεπηεξεπφλησο ιεκνλαλζψλ. Γιπθηά
γεχζε πνπ ηζνξξνπείηαη επηηπρψο κε ηελ νμχηεηα ηεο πνηθηιίαο. Έλα θξαζί
ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν, πινχζην κε λφηεο κειηνχ θαη ιεκνληνχ. Ζ επίγεπζε ηνπ είλαη
ηδηαίηεξα καθξά θαη αξσκαηηθή.

2.Οινορ επςθπόρ από λιαζηά ζηαθύλια
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 16.0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 16% vol.
-Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο ειάρηζηνο:: 9 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Υξψκα ιακπεξφ βπζζηλί κε έληνλεο θαθεηηέο
αληαχγεηεο. Πνιχπινθν κπνπθέην φπνπ κε ηελ αλάδεπζε ζην πνηήξη μεδηπιψλνληαη
αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ, θαθέ θαη θαθάν. Πνιχ θαιή

δνκή, πινχζηα ιηπαξή γεχζε, ηζνξξνπία έληνλν άξσκα παιαίσζεο θαη κεγάιεο
δηάξθεηαο αξσκαηηθή επίγεπζε.
3.Οινορ επςθπωπόρ από λιαζηά ζηαθύλια
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 16.0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 16% vol.
-Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο ειάρηζηνο: 9 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά: Έρεη έληνλν θερξηκπαξέλην ρξώκα. Σηε κύηε είλαη
ζύλζεην κε έληνλα αξώκαηα δαραξωκέλωλ θίηξηλωλ θξνύηωλ, όπωο βεξίθνθν θαη
ξνδάθηλν κε ζπλδπαζκό γιπθώλ κπαραξηθώλ, όπωο βαλίιηα θαη θαθέ. Σην ζηόκα είλαη
γιπθό, κε πινύζην εθρύιηζκα, πινύζην ζώκα θαη δξνζεξή νμύηεηα πνπ ην ηζνξξνπεί.
Έρεη πνιύ καθξηά επίγεπζε.

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.) Ζξάθιεην 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, Ληαζηφο
*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

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών οίνων:
Λεςκόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Ηπάκλειο
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. Ηπάκλειο παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών οίνων:

Ο επςθπωπόρ οίνορ Π.Γ.Δ. Ηπάκλειο παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οινοποίηζη λιαζηών οίνων
Παξάγνληαη απφ γιεχθε ιηαζκέλσλ ζηαθπιηψλ απφ ηηο ιεπθέο θαη εξπζξέο πνηθηιίεο
ακπέινπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ ΠΓΔ Ζξάθιεην. Σα
ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ, πξνέξρνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα ίδηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ, ρσξίο πξνζζήθε πξηλ, θαηά
ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε, γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ αλαθαζνξηζκέλνπ
γιεχθνπο ή αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο ή πξντφλησλ απφζηαμεο θαζψο θαη
ρσξίο λα έρεη γίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπκπχθλσζε ηνπ γιεχθνπο απφ ιηαζκέλα
ζηαθχιηα.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ, εκίγιπθσλ θαη γιπθψλ 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.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Ζξάθιεην θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340587/1.9.1989 (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989) ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο αξηζ. 278465/26.02.2008 (ΦΔΚ 391/B/7.3.2008).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Ζξάθιεην πεξηιακβάλεη
ηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 30
κέηξσλ.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο ζε
έληεθα ρηιηάδεο (11,000 ) θηιά λσπά ζηαθχιηα 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 88 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο ,εκίγιπθνο θαη γιπθφο) νίλνο Π.Γ.Δ. Ζξάθιεην παξάγεηαη
απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζήξη, Βειάλα, Βηδηαλφ, Γαθλί, Θξαςαζήξη, Μνζράην ιεπθφ, Πιπηφ,
Chardonnay, Sauvignon blanc, Malvasia di Candia Aromatica θαη Sylvaner.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο , εκίγιπθνο θαη γιπθφο)) νίλνο Π.Γ.Δ. Ζξάθιεην
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Κνηζηθάιη, Κνηζηθνιηάηηθo, Λαδηθηλφ, Ληάηηθν,
Μαλδειαξηά, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache rouge, Merlot, Mourvedre θαη Syrah.

Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο ,εκίγιπθνο θαη γιπθφο)) νίλνο Π.Γ.Δ Ζξάθιεην
παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Κνηζηθάιη, Λαδηθηλφ. Ληάηηθν,
Μαλδειαξηά, Μνζράην ιεπθφ, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache rouge,
Mourvedre, Merlot θαη Syrah.
Οη ιηαζηνί νίλνη δχλαληαη λα παξαρζνχλ απφ φιεο ηηο αλσηέξσ πνηθηιίεο.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ

Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζην λνκφ Ζξαθιείνπ έρεη βαζηέο ξίδεο πνπ μεθηλνχλ ηνπιάρηζηνλ
απφ ηε Μηλσηθή επνρή.
Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα φηη ν νίλνο απνηεινχζε βαζηθφ ζηνηρείν δηαηξνθήο θαη
εκπνξίαο θαηά ηε Μηλσηθή επνρή απνηεινχλ ηα επξήκαηα απνζήθεπζεο νίλνπ ζηνπο
Μηλσηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ε Μηλσηθή εγθαηάζηαζε πηεζηεξίνπ (16 νο αηψλαο
π.Υ.) ζην Βαζχπεηξν Αξραλψλ
πλερίδνληαο ζηε κεζαησληθή πεξίνδν ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηνλ νίλν
Μαιβάδηα. Σν φλνκα Μαιβάδηα είλαη ιαηηληθφ, παξφκνην κε ηε κεζαησληθή
πνιηνξθεηηθή κεραλή Malvesin ή Malvisin (Mali vicini=θαθνί γείηνλεο) θαη ην Castel
Malvesin (Φξνχξην ηνπ Μαιεβπδίνπ) ζην ρσξηφ Κεξακνχηζη ηεο Δπαξρίαο
Μαιεβπδίνπ ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο πνηθηιίαο ή ησλ πνηθηιηψλ
Μαιβάδηα γξήγνξα επεθηάζεθε ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ην θξνχξην κέρξη ην
ζεκεξηλφ Ζξάθιεην θαη Κλσζφ. Σν 1415 ηα “θιήκαηα ησλ αλζεξψλ θαη ηεο εμαηξεηηθήο
Μαιβαδίαο πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζε φιε ηελ παξαπάλσ πεξηνρή, έδηλαλ ηέηνην θξαζί
γηα ην νπνίν ηα πινία έθζαλαλ ζην ιηκάλη ηεο πφιεο Κάληηα απφ φια ηα κέξε ηνπ
θφζκνπ γηα λα θνξηψλνπλ θάζε ρξφλν ην ιηγφηεξν 20.000 βαξέιηα θξαζί εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο” (Υξ. Μπνπνληεικφληη “Descriplio Insule, Krete 1415”).
ηε λεψηεξε ηζηνξία ν λνκφο Ζξαθιείνπ απνηειεί ην θπξηφηεξν ακπεινπξγηθφ θέληξν
ηνπ λεζηνχ θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο ρψξαο. πλνιηθά ζήκεξα ζην λνκφ,
θαιιηεξγείηαη ην 70% ησλ ακπειψλσλ ηεο Κξήηεο, ελψ ππάξρνπλ θαη νη ηξεηο απ’ ηηο
ηέζζεξεηο ζεκαληηθφηεξεο δψλεο παξαγσγήο Οίλσλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο ηνπ λεζηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα νη δψλεο ησλ Πεδψλ, ησλ Γαθλψλ, θαη ησλ
Αξραλψλ.
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.
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ν ΠΓΔ Ζξάθιεην
βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ.
Σν πςφκεηξν μεθηλά απφ 30 κέηξα θαη θηάλεη πεξίπνπ έσο 1000 κέηξα. Οη νξεηλνί
φγθνη πνπ ππάξρνπλ ζην θέληξν ηνπ λνκνχ πξνζηαηεχνπλ ηνπο ακπειψλεο ηεο
πεξηνρήο απφ ηνπο ζεξκνχο λφηηνπο αλέκνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ακπέινπ. Παξάιιεια νη δξνζεξνί βφξεηνη άλεκνη,
(απνπζία νξεηλψλ φγθσλ ζηελ βφξεηα πιεπξά), βνεζνχλ ψζηε ε ζεξκνθξαζία θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ λα δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε
απνηέιεζκα, αθελφο ηνλ πεξηνξηζκφ ζεξκηθψλ απνπιεμηψλ ζηνπο ακπειψλεο θαη
αθεηέξνπ ηελ νςηκφηεξε σξίκαλζε ησλ νηλνζηαθχισλ.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία
18°C, θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 440mm. To έδαθνο παξνπζηάδεη έληνλν
αλάγιπθν θαη είλαη έληνλε ε παξνπζία CaCO3 ζ’ απηφ.
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. Ζξάθιεην.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Ζξάθιεην 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.
2. Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ για ηοςρ ηοςρ λιαζηούρ οίνοςρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Οη ιηαζηνί νίλνη παξάγνληαη παξαδνζηαθά ζηε πεξηνρή απηή πνιιά ρξφληα πξηλ, φηαλ
νη νηλνπνηνί παξαζθεχαδαλ εθηφο ησλ μεξψλ νίλσλ, θαη κηα πνζφηεηα ιηαζηνχ νίλνπ.
Ήηαλ ν μερσξηζηφο νίλνο πνπ ζπλφδεπε ηα γεχκαηα ησλ κεγάισλ ενξηψλ ηεο
ρξηζηηαλνζχλεο.
Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε κεγάιε ειηνθάλεηα επηηξέπνπλ ηελ
ζπζζψξεπζε ζαθράξσλ ζηα ζηαθχιηα πνπ απνθηνχλ έηζη ηνλ θαηάιιειν αιθννιηθφ
βαζκφ αιιά θαη ηα απαξαίηεηα αξσκαηηθά ζπζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή
ιηαζηψλ νίλσλ πνηφηεηαο.
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη νίλνη απηνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ θήκε θαη εθηφο ηεο
πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο θαη λα γίλνληαη γλσζηνί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα
νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ Διιάδα.
Πξηλ δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο άξρηζε λα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαη
δηαθίλεζή ηνπο απφ ηα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία αθνινχζεζαλ ηηο
παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζπλδπάδνληάο ηεο κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.
Μέζα ζηα ρξφληα απηά ε θήκε ηνπο εμαπιψζεθε πεξηζζφηεξν θαη ην φλνκά ηνπο έρεη
δεζεί άξξεθηα κε ηελ πεξηνρή ηεο παξαζθεπήο ηνπο θαζφζνλ ν ζπλδπαζκφο ησλ
πνηθηιηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο πνηθηιίαο Malvasia di Candia Aromatica , ησλ
εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο δίλνπλ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
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.
Οη ςειέο ζεξκνθξαζίεο πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ δξνπλ επλντθά γηα ην ιηάζηκν
ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε ειηνθάλεηα ζπληεινχλ ζηελ
παξαγσγή ιηαζηψλ νίλσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ θαη ηδηαίηεξα ηεο πνηθηιίαο Malvasia
di Candia Aromatica, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη
ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηαζηψλ
νίλσλ κε ΠΓΔ Ζξάθιεην.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη ιηαζηνί πνπ παξάγνληαη ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ είλαη κνλαδηθνί θαη ε κνλαδηθφηεηά
ηνπο νθείιεηαη ζηνλ εμαηξεηηθφ ζπλδπαζκφ εδάθνπο θαη θπξίσο ηνπ θιίκαηνο ηεο
πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο. ήκεξα ε παξαγσγή ηνπο αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο νίλσλ ηεο πεξηνρήο απηήο.
Οη νίλνη απηνί ιακβάλνπλ κέξνο ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλσλ θαη
πνιιέο θνξέο έρνπλ απνζπάζεη βξαβεία θαη δηαθξίζεηο
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ

1.. 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. 340587/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζξαθιείνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278465/26.02.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340587/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζξαθιείνπ » (ΦΔΚ
391/B/7.3.2008).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 201642/15.12.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Ζξάθιεην». (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011).
- 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)
- Νφκνο ππ’άξηζ.427/30-8-1976 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη
θαηαξγήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/1969 πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο
ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο»» «(ΦΔΚ 230/Α31-8-1976)
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) Νομικό πλαίζιο: Κοινοηική Νομοθεζία
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.) Ζξάθιεην 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, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΙΝΟΣ ΛΗΑΣΟ / vin LIASTOS , Vin de
raisin passerille,

Γ) Πεπιοπιζμόρ ζηην αναγπαθή ποικιλιών
χκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 201642/15-12-2011 (ΦΔΚ 2899/Β/20-12-2011) Τπνπξγηθή
Απφθαζε δελ επηηξέπεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ
Ζξάθιεην ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηεο πνηθηιίαο Malvasia di Candia Aromatica
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 118ηγ ηνπ Καλ(ΔΚ)1234/2007 θαη 3 ηνπ Ν.427/1976 θαζψο θαη
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Καλ(ΔΚ) 607/2009 ηεο Δπηηξνπήο.
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. 340587/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζξαθιείνπ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15-09-1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278465/26.02.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340587/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζξαθιείνπ » (ΦΔΚ
391/B/7.3.2008).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 201642/15.12.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Ζξάθιεην». (ΦΔΚ 2899/Β/20.12.2011).
- 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 ΗΡ, 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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