ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

Ηκεξνκελία παξαιαβήο (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔΔΔ)
……………………………………………………………………………………...
(ζσμπληρώνεηαι από ηην Επιηροπή)
Αξηζκφο ζειίδσλ (περιλαμβανόμενης ηης παρούζας ζελίδας)
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Γιψζζα ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ε αίηεζε: ……Διιεληθή
Αξηζκφο πξσηνθφιινπ
……………………………………..………………………………………………………………………
…..
(ζσμπληρώνεηαι από ηην Επιηροπή)

Αιηούνηερ

1. Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ: Αγξνηηθφο Παξαγσγηθφο πλεηαηξηζκφο «Η
ΓΗΜΗΣΡΑ»
Πιήξεο δηεχζπλζε: 4ν ρικ. Δζληθήο νδνχ Νέαο Αγρηάινπ-Μηθξνζεβψλ, Ννκνχ

Μαγλεζίαο, Σ.Κ 37 400, ΔΛΛΑΓΑ.
Ννκηθφ θαζεζηψο: πλεηαηξηζκφο
Τπεθνφηεηα: Διιεληθή

2. Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ: Σηκπιαιέμεο Γεκήηξεο
Πιήξεο δηεχζπλζε: Μηθξνζήβεο Ννκνχ Μαγλεζίαο, Σ.Κ 37 100
Ννκηθφ θαζεζηψο: Αηνκηθή Δπηρείξεζε
Τπεθνφηεηα: Διιεληθή

3. Όλνκα λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ: Ακπειψλεο Υνιέβα.
Πιήξεο δηεχζπλζε: Νέα Αγρίαινο, ζέζε ηνχπη, Σ.Κ 37 400, Ννκνχ Μαγλεζίαο.
Ννκηθφ θαζεζηψο: Ακπειννηληθή Αγξνηηθή Δπηρείξεζε
Τπεθνφηεηα: Διιεληθή
Τπεχζπλε Δπηρείξεζεο: Γάηνπ Υξπζνχια

Ενδιάμεζορ θοπέαρ
-

Κξάηνο κέινο (θξάηε κέιε) (*)
Αξρή ηξίηεο ρψξαο
[(*) δηαγξάθεηαη φηαλ δελ ηζρχεη]

Όλνκα (νλφκαηα) ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα (θνξέσλ)
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ

Γηεχζπλζε Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Πξντφλησλ Φπηηθήο
Παξαγσγήο
Σκήκα Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ
Πιήξεο δηεχζπλζε: Αραξλψλ 2, 101 76, ΑΘΗΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ
Γηεχζπλζε Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Πξντφλησλ Φπηηθήο
Παξαγσγήο
Σκήκα Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ
Ονομαζία ππορ καηασώπιζη : Αγσίαλορ – (ΑΓΧΙΑΛΟΣ) / Anchialos - (ANCHIALOS)
-

Ολνκαζία πξνέιεπζεο (*)
Γεσγξαθηθή έλδεημε
[(*) δηαγξάθεηαη φηαλ δελ ηζρχεη]

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Αγρίαινο (Anchialos) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1.
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007.
Λεςκόρ Ξηπόρ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : Μέγηζηε 4,0 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Υξψκα δηαπγέο, ιεπθνθίηξηλν, κε πξάζηλεο

2. Οζκή: . Γιπθά αξψκαηα δχκσζεο ζπλδπαζκέλα κε εθείλα ησλ
ψξηκσλ

εζπεξηδνεηδψλ,

ιεκνληνχ,

αριαδηνχ,

πεπνληνχ,

πνξηνθαιηνχ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο
Σαββαηιανό και Ροδίηη.
3. Γεχζε: Φξνπηψδεο ζην ζηφκα, ελψ δηαθξίλεηαη γηα ηελ αίζζεζε
ηεο κεηαιιηθφηεηαο θαη ηα κέηξηαο έληαζεο αξψκαηα ζηφκαηνο θαηά
ηελ επίγεπζε.
Λεςκόρ Ημίξηπορ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 4,5 – 17,5 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
250 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : Υξψκα δηαπγέο, ιεπθνθίηξηλν, κε πξάζηλεο αληαχγεηεο

2.

Οζκή : . Γιπθά αξψκαηα δχκσζεο ζπλδπαζκέλα κε εθείλα ησλ

ψξηκσλ

εζπεξηδνεηδψλ,

ιεκνληνχ,

αριαδηνχ,

πεπνληνχ,

πνξηνθαιηνχ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο
Σαββαηιανό και Ροδίηη.
3.

Γεχζε : Φξνπηψδεο ζην ζηφκα αιιά θαη κε δξνζηζηηθή

γιπθχηεηα, ελψ δηαθξίλεηαη γηα ηελ αίζζεζε ηεο κεηαιιηθφηεηαο θαη
ηα κέηξηαο έληαζεο αξψκαηα ζηφκαηνο θαηά ηελ επίγεπζε.

Λεςκόρ Ημίγλςκορ Οίνορ

2.5.1

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 17,5 – 45,0 gr/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
250 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : Υξψκα δηαπγέο, ιεπθνθίηξηλν, κε πξάζηλεο αληαχγεηεο.

2.

Οζκή : Γιπθά αξψκαηα δχκσζεο ζπλδπαζκέλα κε εθείλα ησλ

ψξηκσλ εζπεξηδνεηδψλ, ιεκνληνχ, αριαδηνχ, πεπνληνχ, πνξηνθαιηνχ,
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο Σαββαηιανό και
Ροδίηη.
3.

Γεχζε : Φξνπηψδεο ζην ζηφκα αιιά θαη κε αξθεηά γιχθα, ελψ

δηαθξίλεηαη γηα ηελ αίζζεζε ηεο κεηαιιηθφηεηαο θαη ηα κέηξηαο
έληαζεο αξψκαηα ζηφκαηνο θαηά ηελ 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 ζηελ επηζήκαλζε ησλ
νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) Αγρίαινο θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :

Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή
Δπηιεγκέλνο, , Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Ο.Π. Αγρίαινο παξάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ιεπθήο νηλνπνίεζεο. Η
κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ. Η γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ δελ
επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ζπλερή πηεζηήξηα ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20°C.
Ειδικέρ Οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα
νίλνπο Π.Ο.Π. Αγρίαινο (Anchialos) πξέπεη νη νίλνη :
-

λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο έλα (1) έηε , εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη ηξεηο (3) κήλεο ζε θηάιεο.

-

Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande
Réserve» γηα νίλνπο Π.Ο.Π. Αγρίαινο (Anchialos) πξέπεη νη νίλνη :

- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δχν [2] έηε, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη έμη (6) κήλεο ζε θηάιεο.
-

Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε
ησλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα
ΙΓ).

Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
-

Η δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί θππειινεηδή ή γξακκνεηδή ζρήκαηα.
Η ειηθία ησλ πξέκλσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηνλ
εκβνιηαζκφ ηνπο. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ δελ εθαξκφδνληαη
παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή δελ επηηξέπνληαη.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Αγρίαινο θαζνξίζηεθε κε ην
Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 539/4,8,1971 (ΦΔΚ 159/A/14.8.1971) ην νπνίν ζηε
ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 257/30.7.1998 (ΦΔΚ
190/A/12.8.1998).

Οη νίλνη κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΑΓΥΙΑΛΟ παξάγνληαη απφ
ζηαθχιηα ακπειψλσλ ησλ θνηλνηήησλ Νέαο Αγρηάινπ, Μηθξνζεβψλ, Ατδηλίνπ θαη
Κξνθίνπ ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο (
12000) ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 90 HL γιεχθνπο.

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο ΠΟΠ ΑΓΥΙΑΛΟ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ειιεληθέο γεγελείο
πνηθηιίεο Σαββαηιανό και Ροδίηη θαη παξάγεηαη κε ζπλνηλνπνίεζε ησλ δχν
πνηθηιηψλ ή αλάκημε ησλ νίλσλ ηνπο ζε πνζνζηφ Ρνδίηεο ηνπιάρηζηνλ 75% θαη ην
ππφινηπν αββαηηαλφ. Ο ξνδίηεο είλαη πνηθηιία κε κεγάιε δηαζπνξά (2ε
θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν) ζε φιε ηελ Διιάδα, κε δηάθνξεο
παξαιιαγέο θαη κε δηάθνξα νλφκαηα, ζηε πεξηνρή ηεο Αγρηάινπ ζπλαληάηαη ν
θιψλνο ηνπ Ρνδίηε αιεπνχ ν νπνίνο έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ξφδηλν ρξψκα θαηά
ηελ σξίκαλζε. ηνπ. Μπνξεί λα δψζεη αμηφινγα μεξά θξαζηά, κε θαιή ηζνξξνπία
αλάκεζα ζηελ αιθνφιε θαη ηελ νμχηεηα, κε θαιφ άξσκα ινπινπδηψλ ,
εζπεξηδνεηδψλ, κήινπ, πεπνληνχ, κπαλάλαο. Μπνξεί λα δψζεη θαη παρχ, ιηπαξφ
ζψκα κε δπλαηφηεηεο παιαίσζεο.
Σν αββαηηαλφ είλαη επίζεο κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ειιεληθέο πνηθηιίεο
πνπ ε πξνέιεπζή ηνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη θαηά θαηξνχο ηε
ζπλαληάκε κε νλφκαηα φπσο Κνληνχξα Άζπξε, αθέηθν, Γνπκπξαίλα Άζπξε,
ηακαηηαλφ, αββαζηαλφ, Πεξαρσξίηηθν, Πεξαρσξίηεο, Αζπξνχδα. Τπάξρνπλ
ζρεηηθέο αλαθνξέο απφ ηνλ Όκεξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζηελ Διιάδα, ε
θαιιηέξγεηά ηνπ κεηξάεη πεξηζζφηεξα απφ 2.500 ρξφληα. Σα θξαζηά ηεο πνηθηιίαο
ηνπ αββαηηαλνχ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ θξνπηψδε ραξαθηήξα, ηε ιεπηή γεχζε θαη
είλαη πην «δξνζεξά» (λεπξηθά) ιφγσ ηεο νμχηεηαο πνπ δηαηεξνχλ θαη ηνπ
κηθξφηεξνπ αιθννιηθνχ ηίηινπ.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α. Ποιόηηηα
H ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε πεξηνρή ήηαλ γλσζηή απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο
ρξφλνπο, επηπιένλ ε πφιε ηεο αξραίαο Ππξάζζνπ επάλσ ζηελ νπνία έρεη
ζεκειησζεί ε ζεκεξηλή Νέα Αγρίαινο παξήγαγε απφ ηελ αξραηφηεηα θεκηζκέλα

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:
0,63 εκ.

Διαγράφηκε: Σε δψλε ΠΟΠ Αγσίαλορ
ραξαθηεξίδνπλ νη ρακεινί ιφθνη ζηε
βνξεηνδπηηθή θαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ
Παγαζεηηθνχ θφιπνπ, ζηελ
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Μαγλεζίαο,
θπξίσο ζηελ πεξηνρή Νέαο Αγρηάινπ
(Νέα Αγρίαινο, Ατδίλη, Μηθξνζήβεο) θαη
ιηγφηεξν ζε απηήλ ηνπ Αικπξνχ
(Κξφθην).¶

θξαζηά ηα νπνία είραλ δηαδνζεί ράξε ζηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέζσ
ηεο ζαιάζζηαο πξφζβαζεο είρε αλαπηχμεη ε πφιε. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ε
ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή θξαζηνχ ζπλερίζηεθε αδηάθνπα ελψ θαη νη
έιιελεο πξφζθπγεο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο κπφιηαζαλ κε
ηνλ εξρνκφ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Αγρηάινπ ηνλ ηφπν κε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη
ηηο παξαδφζεηο ηνπο απφ ηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο. Απηή ε ηζηνξηθή δηαδξνκή,
ηα ηδηαίηεξα εδαθνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ θξαζηψλ
νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή πνιηηεία ήδε απφ ην 1970 ζηελ αλαγλψξηζε ηεο νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο ηνπ νίλνπ ηεο Νέαο Αγρηάινπ.
Ο ξνδίηεο είλαη πνηθηιία κε κεγάιε δηαζπνξά (2ε θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν) ζε φιε ηελ Διιάδα, κε δηάθνξεο παξαιιαγέο θαη κε δηάθνξα
νλφκαηα. ηε πεξηνρή ηεο Αγρηάινπ ζπλαληάηαη ν θιψλνο ηνπ Ρνδίηε αιεπνχ ν
νπνίνο έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ξφδηλν ρξψκα θαηά ηελ σξίκαλζε. ηνπ. Μπνξεί λα
δψζεη αμηφινγα μεξά θξαζηά, κε θαιή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ αιθνφιε θαη ηελ
νμχηεηα, κε θαιφ άξσκα ινπινπδηψλ , εζπεξηδνεηδψλ, κήινπ, πεπνληνχ,
κπαλάλαο. Μπνξεί λα δψζεη θαη παρχ, ιηπαξφ ζψκα κε δπλαηφηεηεο παιαίσζεο.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Η ακπεινθαιιηέξγεηα ήηαλ αλεπηπγκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο Αγρηάινπ ήδε απφ
ην 1918. Σελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή αλέπηπμαλ νη πξφζθπγεο απφ ηε
Μηθξά Αζία, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ζηε Νέα Αγρίαιν θαη ζηα ρσξηά Ατδίλη,
θαη Μηθξνζήβεο, φπνπ αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ηα πεξηζζφηεξα ακπέιηα.. Η
λέα Αγρίαινο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο παξαγσγήο θξαζηνχ
κε ζπλνιηθά 4000 ζηξέκκαηα ακπειψλσλ. Η Θεζζαιία έρεη μερσξηζηή θήκε γηα ην
ιεπθφ θξαζί, ην νπνίν παξάγεηαη ζηελ Αγρίαιν, κηα θνηλφηεηα ιίγα ρηιηφκεηξα
λφηηα ηνπ Βφινπ, ζηελ παξαιία ηνπ Παγαζεηηθνχ. Η δψλε νλνκαζίαο πεξηιακβάλεη
ηελ Αγρίαιν, ηηο Μηθξνζήξεο, ην Ατδίλην θαη ην Κξφθη, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηα δπν
πξψηα ρσξηά έρνπλ ζνβαξή παξαγσγή νηλνζηάθπισλ ζε ακπειψλεο εθηάζεσο
4.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ. Απφ απηνχο ηνπο ακπειψλεο νη πεξηζζφηεξνη
βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 100 κέηξσλ, θαη θάπνηνη 200 κέηξσλ, ελψ κεξηθνί
απιψλνληαη κέρξη ηελ αχξα ηεο ζάιαζζαο. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλήο ε πνιχρξνλε
παξάδνζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηε πεξηνρή ζηα λεφηεξα ρξφληα πνπ εμεγεί
ηελ ζηελή ζρέζε ηνπ νίλνπ ΠΟΠ Αγρίαινο κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
Σν αββαηηαλφ είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ειιεληθέο πνηθηιίεο πνπ ε
πξνέιεπζή ηνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη θαηά θαηξνχο ηε ζπλαληάκε κε
νλφκαηα φπσο Κνληνχξα Άζπξε, αθέηθν, Γνπκπξαίλα Άζπξε, ηακαηηαλφ,
αββαζηαλφ, Πεξαρσξίηηθν, Πεξαρσξίηεο, Αζπξνχδα. Τπάξρνπλ ζρεηηθέο
αλαθνξέο απφ ηνλ Όκεξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζηελ Διιάδα, ε θαιιηέξγεηά ηνπ
κεηξάεη πεξηζζφηεξα απφ 2.500 ρξφληα.

γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε,
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 πξνβάιινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή
παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Η ακπεινπξγηθή δψλε ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο Αγρίαινο επξίζθεηαη ζηε
λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο Θεζζαιίαο ζην Ννκφ Μαγλεζίαο. Δίλαη κέηξηαο
έθηαζεο παξαζαιάζζηα δψλε φπνπ νη ακπειψλεο μεθηλνχλ απφ πςφκεηξν 100
κέηξσλ θαη θζάλνληαο κέρξη ηα 250 κέηξα. Οη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο
επεξεάδνληαη απφ ηνπο πγξνχο αλέκνπο πνπ θπζνχλ απφ ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν
κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο ηα δξνζεξά θαινθαίξηα θαη ηνπο ήπηνπο
ρεηκψλεο ελψ ν θχξηνο φγθνο ηνπο εθηείλεηαη ζε ρακεινχο ιφθνπο θαη πιαγηέο. Η
κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη 15-16°C, θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 400-500
mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη αξγηινπειψδε θαη κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε
αλζξαθηθφ αζβέζηην.
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.Ο.Π. Αγρίαινο .

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Αγρίαινο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
(λνηηναλαηνιηθή έθζεζε ηνπ ακπειψλα, γεηηλίαζε κε δαζηθέο εθηάζεηο θαη
πνηακνχο, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ε γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα) ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α 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».
Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ
Απαιηήζειρ Εθνικήρ Νομοθεζίαρ

Εθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 358770/1981 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νίλσλ Αγρίαινο
σο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 724/B/1.12.1981).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 257/30.7.1998 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971
Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 150) θαη ηνπ Β.Γ.
539/1971 Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 159)» (ΦΔΚ
190/A/12.8.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387432/11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Αγρίαινο» (ΦΔΚ 1177/B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 176354/15.7.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Αγρίαινο» (ΦΔΚ 1627/19.7.2011 ).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο
πνηφηεηαο πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- 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. 326182/6268/27-7-1988 «Πεξί ησλ γεληθψλ
θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE
RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο» 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).
-. Σελ ππ αξηζ. 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 818/Β/15-6-2005),
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α 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».
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
α) Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
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».
β) 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 818/Β/15-6-2005), ζην άξζξν 1 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 «ΠΑΛΑΙΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ».
Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
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).
Παπαδοζιακέρ Ενδείξειρ
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
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αγρίαινο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΙΑ / Blanc de blancs,
collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux.

10.

ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΑΡΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΦΟΥ
10.1. Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηω διαηάξειρ:

- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- 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. 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. 398549/21-9-2001 «Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο
πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).

10.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ ΑΓΥΙΑΛΟ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αλαιπηηθέο θαη
νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία
θαηάηαμήο ηνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ εμεηάζεσλ ιακβάλεηαη
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ησλ επίζεκσλ αλαιχζεσλ ζην ηνκέα ηνπ νίλνπ.
Λακβάλεηαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη έγγξαθν αίηεκα ζηελ
Γηεχζπλζε

Αγξνηηθήο

Οηθνλνκίαο

θαη

Κηεληαηξηθήο

ηνπ

ηφπνπ

παξαγσγήο

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε θαη λα πηζηνπνηεζεί αλ ν ελ ιφγσ νίλνο
έρεη ηα ελδεδεηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα – δηαχγεηα – νζκή - γεχζε) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ Αγρίαινο.
Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην δείγκα θαη λα γλσκνδνηήζεη
γηα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ.

Ο παξαγσγφο ηνπ νίλνπ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο επίζεκα αληίγξαθα ηεο δήισζεο παξαγσγήο ή
ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν νίλνο
έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο

πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν

νίλν ΠΟΠ

ν νπνίνο

πξννξίδεηαη λα θαηαηαρζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ νίλνπ.
Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν παξαγσγφο θαη απνθαζίδεη αλ ν νίλνο ζα
θαηαηαρζεί.
Γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ νίλνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ρνξεγεί αλάινγν αξηζκφ ηαηληψλ ειέγρνπ. Οη
ηαηλίεο ειέγρνπ είλαη εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη θέξνπλ έλα θσδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη: Σα γξάκκαηα ΑΓ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Αγρίαινο, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο
ηαηλίαο.

10.3. Απσέρ ελέγσος.
10.3.1

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

10.3.2. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
10.3.3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

