ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Πηζάηηο
Ιζοδύναμορ όπορ : Pisatis
Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 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
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο
XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά : Κξπζηάιιηλν θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα. Δπδηάθξηηα
αξψκαηα αλζψλ εζπεξηδνεηδψλ. Ιζνξξνπεκέλν, κε κέζεο θαη πςειέο νμχηεηεο θαη
θαιή 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.) Πηζάηηο 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.
Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Η δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο ησλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Πηζάηηο θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 351700/5.5.2000 (ΦΔΚ 657/Β/23.5.2000 ).
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Πηζάηηο
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Ννκνχ Ηιείαο:
Ακπειψλνο, Διαηψλνο, Βαξβαζαίλεο, Παιαηνβαξβαζαίλεο ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ,
Πεξηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Ακαιηάδνο, Κνπηζνρέξαο, Υεηκαδίνπ, νπίνπ, Υαξηάο,
Αξβαλίηε, Λαλζίνπ, Μνπδαθίνπ, Ωιέλεο, Καξάηνπια, Μαγνχιαο, Λαληδντνπ, Καξπάο,

Αγ. Άλλεο, Γνπκέξνπ, Πεχθεο, Κιηλδηάο ηνπ Γήκνπ Ωιέλεο, Βξνρίηζεο, Κνξπθήο ηνπ
Γήκνπ Ιαξδάλνπ, Λαγαλά, Ρνδηάο, Βνπιηαγκέλεο, Αγλάλησλ, Λνπθά, θιίβαο ηνπ
Γήκνπ Πελείαο, Ηξαθιείαο, κίιαο, Πνπξλαξίνπ, Πεινπίνπ, Καπθσλίαο, Υειηδνλίνπ,
Κξπνλεξίνπ, Κιαδένπ, Μάγεηξα, Αξρ. Οιπκπίαο, Κνζθηλά, Πιαηάλνπ, Μηξάθαο,
Ληλαξηάο, Μνπξηάο, Κακέλεο, Βαζηιαθίνπ, Ξεξνθάκπνπ, Λνχβξνπ ηνπ Γήκνπ
Αξραίαο Οιπκπίαο, Πεξζαίλεο, Νεξάηδαο, Νεκνχηαο, Αριαδηλήο, Λάια, Γνχθα,
Μειεψλ, Κνχκαλε, Φνιφεο ηνπ Γήκνπ Φνιφεο θαη Αλδξσλίνπ ηνπ Γήκνπ Λαζηψλνο.
ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη ζε δψδεθα ρηιηάδεο
(12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα θαη 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Πηζάηηο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Ρνδίηεο, Φηιέξη, Chardonnay θαη Sauvignon Blanc.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ.
Η νλνκαζία ηεο δψλεο ΠΓΔ «Πηζάηηο» έρεη πάξεη ην φλνκά ηεο απφ ηελ Αξραία
Πηζάηηδα, έλα απφ ηα ηξία δηακεξίζκαηα (Κνίιε Ήιηδα, Πηζάηηο θαη Σξηθπιία) ζηα
νπνία δηαηξείην ν ζεκεξηλφο λνκφο Ηιείαο ζηελ αξραηφηεηα, κε ην νπνίν ηαπηίδεηαη
γεσγξαθηθά.
Η πεξηνρή ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κχζν ηεο κάρεο ηνπ Ηξαθιή κε ηνπο Κεληαχξνπο,
πάλσ ζην νξνπέδην ηεο Φνιφεο φπνπ θαηνηθνχζαλ νη ηειεπηαίνη, κε αθνξκή έλα
πηζάξη θξαζί πνπ ν Θεφο Γηφλπζνο είρε αθήζεη παξαθαηαζήθε γηα ίδηα ρξήζε θαη ην
νπνίν ν αξρεγφο ησλ Κεληαχξσλ Φφινο άλνημε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία γηα λα
ηηκήζεη ηνλ θίιν ηνπ Ηξαθιή. Ο κχζνο παξαπέκπεη επζέσο ζηε δηαδεδνκέλε θαηά
ηελ αξραηφηεηα ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ
παξαγνκέλσλ νίλσλ, γηα ηελ νπνία ζπλεγνξνχλ θαη νη πνιχ θαηάιιειεο
θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο. Δθηφο απφ ηε ζχλδεζε απηή, ππάξρεη
πιήζνο αλαθνξψλ θαη αλαζθαθηθψλ επξεκάησλ (π.ρ. εμαηξεηηθά ζπληεξεκέλνο ιηλφο
κέζα ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αξρ. Οιπκπίαο) πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηε ζεκαζία
θαη ην δηαδεδνκέλν ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή (βι. ζρεη. Πξαθηηθά
πκπνζίνπ «Οίλνλ Ιζηνξψ – Ακπειννηληθή Ιζηνξία θαη Αξραηνινγία ηεο ΒΓ
Πεινπνλλήζνπ», Έθδνζε ηεο Δηαηξείαο Κηήκα Μεξθνχξε, Αζήλα 2001).
ήκεξα, ε ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο εμαθνινπζεί λα είλαη κεγάιεο
ζεκαζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Σα παξαγφκελα ζηαθχιηα
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ Οηλνπνηεία ηεο Ηιείαο θαη Αραΐαο γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ
πνηφηεηαο.
ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ έλα παιηφ, κεγάιν αγξφθηεκα, κε
ηζηνξία 140 ρξφλσλ ζηελ παξαγσγή νίλνπ, ειαηνιάδνπ θαη παιαηφηεξα Κνξηλζηαθήο
ζηαθίδαο. Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Μεξθνχξε, κε ξίδεο απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηελ
Πεινπφλλεζν, κηα νηθνγέλεηα κε πνηθίια ελδηαθέξνληα αιιά θαη ηδηαίηεξε αγάπε γηα
ηε γε. Η ίδξπζε ηνπ θηήκαηνο αλάγεηαη ζην έηνο 1864, φηαλ αγνξάζηεθαλ απφ
παξαρψξεζε εζληθψλ γαηψλ εθηάζεηο πνπ ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζαλ ην Κηήκα
Μεξθνχξε. Αθνινπζεί, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ ακπειψλα
κε κνζρεχκαηα ηεο πνηθηιίαο «Ρεθφζθν» πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ βφξεηα Ιηαιία
(Friuli). ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ην θξαζί ηνπ θηήκαηνο γίλεηαη αληηθείκελν εμαγσγήο
ζηελ Δπξψπε. Καΐθηα ηεο επνρήο αξάδνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζην κηθξφ φξκν ηνπ
θηήκαηνο γηα λα θνξηψζνπλ ηα γεκάηα κε θφθθηλν θξαζί δξχηλα βαξέιηα, κε
πξννξηζκφ ην ιηκάλη ηεο Σεξγέζηεο. Σν 1930 ν θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζην θηήκα έλα

ζχγρξνλν γηα ηελ επνρή ηνπ νηλνπνηείν θαη απφ ην 1987, κε ηελ 3ε θαη 4ε γεληά ηεο
νηθνγέλεηαο αξρίδεη κηα λέα, ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβίσζε ηεο
νηλνπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θηήκαηνο κε παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.
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.
Σν πςφκεηξν ηεο δψλεο θπκαίλεηαη απφ 400 έσο 800 m ζην Οξνπέδην ηεο Φνιφεο
θαη ην Β θαη Α ηκήκα , θαη απφ 100 έσο 400 m ζηε ινθψδε πεξηνρή ηεο Αξραίαο
Οιπκπίαο πξνο Ν θαη ηελ πεξηνρή ηεο Πελείαο πξνο Γ.
Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο, ακκνραιηθψδε ή
αξγηινακκψδε αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, κε νπδέηεξν ή ειαθξά φμηλν ΡΗ θαη ρακειά
πνζνζηά ελεξγνχ αζβεζηίνπ.
Με βάζε ηα βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη σο
νξεηλφ γηα ην θεληξηθφ, βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο δψλεο, κε ςπρξνχο ρεηκψλεο
θαη ζεκαληηθέο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ κεγίζηνπ θαη ειαρίζηνπ θαηά ηε
ζεξηλή πεξίνδν , γίλεηαη δε επηφηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο Αξρ. Οιπκπίαο θαη ηηο
ρακειφηεξεο πεξηνρέο ηεο Πελείαο, πιεζηάδνληαο ην ζαιάζζην Μεζνγεηαθφ.
Η κέζε εηήζηα βξνρφπησζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 700 θαη 900 mm, κε ηελ πεξίνδν ησλ
βξνρψλ λα εθηείλεηαη απφ επηέκβξην έσο Μάην .
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. Πηζάηηο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Πηζάηηο 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. 351700/5.5.2000
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πηζάηηδνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 657/Β/23.5.2000 )
- 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) Νομικό πλαίζιο: 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 ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ»
-«ΩΡΙΜΑΝΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
-«ΠΑΛΑΙΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΩΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΗ
Δ ΒΑΡΔΛΙ»
-«ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
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.) Πηζάηηο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΙΑ / Blanc de blancs, ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΙΝΟΙ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΙΝΑ 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. 351700/5.5.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πηζάηηδνο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 657/Β/23.5.2000)
- 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 ΠΙ, 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.

