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

Ιζοδύναμορ Όπορ: Markopoulo
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% 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 αρπξνπξάζηλν έσο ειαθξχ θίηξηλν
αλάινγα κε ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε. Αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ πνπ εκπινπηίδνληαη κε
αλφξγαλεο λφηεο θαηά ηελ παιαίσζε. ην ζηφκα ηζνξξνπεκέλε γεχζε κε κέηξην
ζψκα. Δπίγεπζε ειαθξά αξσκαηηθή κε ηθαλνπνηεηηθή δηάξθεηα.
*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.) Μαξθφπνπιν 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, 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.
Οη νίλνη κε ΠΓΔ Μαξθφπνπιν παξάγνληαη απφ νηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ηεο πνηθηιίαο
αββαηηαλφ ή απφ ζπλνηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ή αλάκημε νίλσλ ηεο πνηθηιίαο
αββαηηαλφ ζε πνζνζηφ κέρξη 80% θαη ησλ ινηπψλ ιεπθψλ πνηθηιηψλ νηλακπέινπ
ζπληζηψκελσλ γηα ηελ πεξηνρή.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Η δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαξθφπνπιν θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 443786/22.12.1993 (ΦΔΚ 955/Β/31.12.1993 ) ε νπνία
ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 235299/14.2.2002 (ΦΔΚ
212/Β/22.2.2002 ).
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαξθφπνπιν
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ Αηηηθήο.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηελ πνηθηιία
αββαηηαλφ ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα θαη γηα ηηο ππφινηπεο
πνηθηιίεο δέθα ρηιηάδεο (10,000) λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη γηα ηνπο ιεπθνχο νίλνπο ζε 90 HL
ηειηθνχ πξντφληνο
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο) νίλνο Π.Γ.Δ. Μαξθφπνπιν παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο
αββαηηαλφ ζε πνζνζηφ κέρξη 80% θαη ζπκκεηέρνπλ ινηπέο ιεπθέο πνηθηιίεο
ζπληζηψκελεο γηα ηελ πεξηνρή.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Αλαθνξέο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ζε θείκελα ηνπ Γ’ θαη
Δ’ π.ρ. αη. αιιά θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηελ χπαξμε βσκνχ αθηεξσκέλνπ ζηνλ
Γηφλπζν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ Ναφ ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ
Μαξθνπνχινπ φπνπ ηεινχληαλ ηα «θαη’ αγξνχο Γηνλχζηα».
Η παξαγσγή θξαζηνχ ζηελ πεξηνρή ήηαλ ηφζν κεγάιε ψζηε νη θάηνηθνη εμήγαγαλ ην
πξντφλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ
επξήκαηα αγγείσλ γεκάηα θξαζί
πξνεξρφκελα απφ ηελ πεξηνρή ζε λαπάγηα ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο. Μάιηζηα, ηα
αγγεία ήηαλ ζθξαγηζκέλα κε ξεηζίλη γηα λα κελ νμεηδψλεηαη ην θξαζί θαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν γελλήζεθε ε ξεηζίλα.
H θαιιηέξγεηα ηεο
ακπέινπ είλαη ζπλερήο θαη αδηάθνπε ζηελ πεξηνρή ηνπ
Μαξθνπνχινπ φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πιήζνο δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη
ηδησηηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηνπ δήκνπ θαζψο, ηνπ πλεηαηξηζκνχ
Μαξθν θαη ηδησηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ζην βηβιίν ηνπ .Μεζελίηε «Σν Μαξθφπνπιν ησλ
Μεζνγείσλ, Οδνηπνξηθφ ζηνπο αηψλεο» νπνίνο αλαθεξφκελνο ζηα νηθνλνκηθά ησλ
δήκσλ ησλ Μεζνγείσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1834 -1914, αλαθέξεη: “Οη θάηνηθνη ηνπ
Μαξθνπνχινπ,φπσο φινη νη θάηνηθνη ησλ Μεζνγείσλ ,πιήξσλαλ θφξν αλάινγα κε ηα
παξαγφκελα πξντφληα. Έηζη ινηπφλ ζην δεκνηηθφ ηακείν ζπλέξξεαλ πφξνη απφ ηελ
θνξνιφγεζε ηνπ ειαίνπ, ηνπ ειαηφθαξπνπ, ,ησλ δεκεηξηαθψλ, ηηρ αμπέλος, ηος
γλεύκοςρ, ηηρ πηηίνηρ, φπσο επίζεο θαη […] »
Καη ζηελ ζει.74 « […] Βιέπνπκε ινηπφλ ,φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα νζσκαληθά
δεπηέξηα θαη θαηάζηηρα ζηε διάπκεια ηος 16ος αηψλα ηα ακπέιηα ππήξραλ εθεί πνπ
επδνθηκνχζαλ πεξηζζφηεξν […] Δθεί αθξηβψο πνπ θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ηα πην
απνδνηηθά ακπέιηα ηεο πεξηθέξεηαο Μαξθνπνχινπ, ζην ιηβάδη ηεο Βξαψλαο.»
Σν 1914 ηδξχεηαη ζην Μαξθφπνπιν ν «πλεηαηξηζκφο ΜΑΡΚΟ» γηα λα εμππεξεηήζεη
ηνπο ακπεινπξγνχο ηνπ δήκνπ Μαξθνπνχινπ. Η παξαγσγή νίλνπ εθείλε ηελ
επνρή, ζχκθσλα κε ηα αξρεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ, αλεξρφηαλ ζηνπο 200 ηφλνπο. θαη

ην Μαξθφπνπιν ηξνθνδνηνχζε κε ξεηζίλα θαη αξεηζίλσην θξαζί
νιφθιεξν ην
ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο ηφζν πξνπνιεκηθά φζν θαη κεηαπνιεκηθά.
Οη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαλ πάληα ζηελ πεξηνρή είλαη ην «ζαββαηιανό» θαηά
90%, ε βάζε ηεο παξαδνζηαθήο ξεηζίλαο θαη ξνδίηεο, καλδειάξη.
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.
Η ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ν ΠΓΔ Μαξθφπνπιν
βξίζθεηαη ζηε Ννηην-Aλαηνιηθή πιεπξά ηεο Αηηηθήο θαη ζε πςφκεηξν~ 80 – 350 κέηξα.
Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε πινχζην αλάγιπθν, ινθψδε, κε ηα ακπέιηα ζε
ελαιιαζζφκελνπο ιφθνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζε απφζηαζε έσο θαη 200 κέηξα απφ
ηελ ζάιαζζα θαη πςφκεηξν σο 350 κέηξα.
Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο αζβεζηνιηζηθά θαη, θαηά
ηφπνπο ακκναξγηινπηιψδε θαη ηιπναξγηιψδε.
Με βάζε ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Γαζαξρείνπ Πεληέιεο, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο
ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθφ, είλαη ηδηαίηεξα μεξνζεξκηθφ, κε παληειή έιιεηςε
βξνρφπησζεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ζαιάζζηεο αχξεο.
Η κέζε ζεξκνθξαζία ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη 25 – 30 °C, ελψ ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο ζπρλά θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηνπο 10 – 14 °C. Η κέζε κέγηζηε
ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ην κήλα Ινχιην θαη ε ειάρηζηε ην κήλα Ιαλνπάξην.
Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη γχξσ ζηα 300 mm εηεζίσο θαη ε θαηαλνκή ηνπο
είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ησλ κεζνγεηαθψλ θιηκάησλ, δει. κε απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο
ηνπο κήλεο Οθηψβξε κέρξη Απξίιε. Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα
ην ρεηκψλα είλαη κέηξηαο εληάζεσο βνξεηναλαηνιηθνί ελψ ην θαινθαίξη ε πεξηνρή
επεξεάδεηαη απφ ηα επνρηαθά κειηέκηα.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο 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. Μαξθφπνπιν.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Μαξθφπνπιν, 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.
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
1. Εζληθή Ννκνζεζία
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλόλεο ρξήζεο ηνπ
όξνπ
«Σνπηθόο
Οίλνο»
ωο
πεξηγξαθηθνύ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΕΚ1985/Β/8-11-1999) όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/ 2908-2007ΚΤΑ (ΦΕΚ1723/Β/29-08-2007)
-Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. 443786/22.12.1993 «Καζνξηζκόο Πξνϋπνζέζεωλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθόο νίλνο Μαξθόπνπινπ ωο πεξηγξαθηθνύ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΕΚ 955/Β/31.12.1993 ).

-Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. 235299/14.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
443786/22.12.1993 Τπ. Απόθαζεο αλαγλώξηζεο Σνπηθνύ Οίλνπ Μαξθόπνπινπ»
(ΦΕΚ 212/Β/22.2.2002 ).
- Τπνπξγηθή απόθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ωξίκαλζεο,
παιαίωζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάιωζε ηωλ ηνπηθώλ νίλωλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλωηέξαο Πνηόηεηαο, ηωλ Σνπηθώλ Οίλωλ θαζώο θαη ηωλ ελδείμεωλ θαηά
ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν παξαγωγήο ή ηηο κεζόδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΕΚ 818/Β/15.06.2005).
- Τπνπξγηθή απόθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκόο ιεπηνκεξεηώλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΕΚ) 1282/2001 ηεο Επηηξνπήο όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλώξηζε ηωλ πξνϊόληωλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθό ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκόο ηωλ αλαγθαίωλ
ζπκπιεξωκαηηθώλ κέηξωλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΕΚ) 884/2001 ηεο Επηηξνπήο ζρεηηθά
κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ηωλ ακπειννηληθώλ πξνϊόληωλ θαη ηωλ
βηβιίωλ πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηνλ ακπειννηληθό ηνκέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004)
όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απόθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Εθαξκνγή ηνπ Καλ(ΕΚ) 2729/00 ηεο
Επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο όζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθό ηνκέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
-Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθώλ ελδείμεωλ
νίλωλ» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθώλ θαλόλωλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» ωο πεξηγξαθηθνύ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηωλ νίλωλ» (ΦΕΚ
512/Β/22.9.1987) όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο
«πεξί ηωλ γεληθώλ θαλόλωλ ρξήζεο ηωλ ελδείμεωλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη
«GRANDE RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) ωο πεξηγξαθηθώλ ζηνηρείωλ νίλωλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 352347/6670/1987 θνηλήο
ππνπξγηθήο απόθαζεο «πεξί ηωλ γεληθώλ θαλόλωλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» ωο
πεξηγξαθηθνύ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηωλ νίλωλ» (ΦΕΚ 875/Β/28.6.2005)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεωλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «όλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο ακπεινπξγηθώλ
εθκεηαιιεύζεωλ» ζηηο εηηθέηεο ηωλ Ειιεληθώλ νίλωλ»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθό πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλ(ΕΚ)607/2009 ηεο Επηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκό
νξηζκέλωλ ιεπηνκεξώλ θαλόλωλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπόκελεο γεωγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε
θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλωλ πξνϊόληωλ ηνπ ακπειννηληθνύ ηνκέα».
Β) Ννκηθό πιαίζην: Εζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ .392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γεληθνί θαλόλεο ρξήζεο
ηνπ όξνπ «Σνπηθόο Οίλνο» ωο πεξηγξαθηθνύ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΕΚ
1985/Β/8-11-99) όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ , ζην
άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνύληαη ηε ρξήζε ηνπ όξνπ «Σνπηθόο Οίλνο» κε
γεωγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνύ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξόηεξεο ηνπ
λνκνύ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκό ή ζε όκνξνπο
λνκνύο.»

Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Νομικό πλαίζιο: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΕΚ)607/2009 ηεο Επηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκό νξηζκέλωλ ιεπηνκεξώλ θαλόλωλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ.
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο
θαη ηηο πξνζηαηεπόκελεο γεωγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλωλ πξνϊόληωλ ηνπ ακπειννηληθνύ ηνκέα».
Ννκηθό πιαίζην: Εζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή απόθαζε «Καζνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ
ωξίκαλζεο, παιαίωζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάιωζε ηωλ νίλωλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλωηέξαο Πνηόηεηαο, ηωλ Σνπηθώλ Οίλωλ θαζώο θαη ηωλ ελδείμεωλ θαηά
ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν παξαγωγήο ή ηηο κεζόδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΕΚ 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη
πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηωλ παξαθάηω ελδείμεωλ:
-«ΝΕΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΕΑΡΟ ΟΙΝΟ»
-«ΩΡΙΜΑΝΗ Ε ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΩΡΙΜΑΕ Ε ΒΑΡΕΛΙ»
-«ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ Ε ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΩΗ Ε ΒΑΡΕΛΙ»
Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ» 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.) Μαξθφπνπιν είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΙΑ / Blanc de blancs, ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,,
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. 443786/22.12.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Μαξθφπνπινπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 955/Β/31.12.1993 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235299/14.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
443786/22.12.1993 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Μαξθφπνπινπ»
(ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002 ).

- 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 MA, ζηε ζπλέρεηα εμαςήθην αξηζκφ θαη κεηά, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Οη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί ρνξεγνχληαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο (πξψελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο/εκθηάισζεο
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο.
ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
α)Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε: Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Σκήκα:
Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ
Γηεχζπλζε: Αραξλψλ 2, Αζήλα, Σ.Κ. GR-101 76
Σει.:
210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289
Fax:
210 - 52 38 337
e-mail:
ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr
β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΕ Ε ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΗ
Ε ΒΑΡΕΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Ε ΒΑΡΕΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ε ΒΑΡΕΛΙ»

