ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Μαληίλεηα (Mantinia) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. θαη ζηελ
θαηεγνξία 4. Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
Οίνορ Λεςκόρ Ξηπόρ

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 g/l

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 5 .0

-

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: Αρπξφρξνπλ (απαιφ θίηξηλν) κε πξάζηλεο αληαχγεηεο ην νπνίν κπνξεί
λα γίλεη βαζχ θίηξηλν κεηά απφ παιαίσζε.
2. Οζκή: χλζεηε έληνλε κχηε κε λφηεο θξνχησλ (θχξηα εζπεξηδνεηδψλ) θαη
ινπινπδηψλ (ηξηαληάθπιιν, γηαζεκί θ.α.) ηππηθά ησλ πνηθηιηψλ απφ ηηο νπνίεο
παξάγεηαη θαη αλαιφγσο ησλ πνζνζηψλ ηεο θάζε κίαο. Αλφξγαλεο λφηεο
εκθαλίδνληαη κε ηελ παιαίσζε.
3. Γεχζε: Ηζνξξνπεκέλε γεχζε κε πινχζην θαη γεκάην ζψκα θαη νμχηεηα
ραξαθηεξηζηηθή ηεο πεξηνρήο. Δπίγεπζε αξσκαηηθή κε αξθεηά κεγάιε
δηάξθεηα.

Οίνορ Λεςκόρ Αθπώδηρ Ποιόηηηαρ με ηιρ ενδείξειρ brut nature, extra
brut, brut, extra sec, sec, demi sec, doux.
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : *

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 5.5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1.08

-

Τπέξπηεζε ζηε θηάιε : Διάρηζηε 3,5 bar

- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ
(νιηθφ): 185 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Απαιφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα κε ιεπηφ θνξδφλη θπζαιίδσλ
πνπ έρεη έληαζε θαη αληνρή ζην ρξφλν.
2. Οζκή: Αξψκαηα ηξηαληάθπιινπ, κειηνχ θαη θξνχησλ.
3. Γεχζε: Γεχζε θξεζθάδαο πνπ ηνλίδεηαη απφ ηελ έληνλε νμχηεηα
θαη ηελ παξνπζία ηνπ CO2. Αλαιφγσο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ νίλνπ
ζε ζάθραξα ε επίγεπζε θαη ε ηζνξξνπία πνηθίινπλ απφ μεξή έσο
γιπθηά
*Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη κέρξη 3 g/l γηα ηνπο αθξψδεηο κε
ηελ έλδεημε brut nature, κέρξη 6 g/l κε ηελ έλδεημε extra brut, κέρξη
12g/l κε ηελ έλδεημε brut , 12-17g/l γηα ηελ έλδεημε extra sec, 17-32
g/l κε ηελ έλδεημε μεξφο (sec), 32-50 γηα ηελ έλδεημε εκίμεξνο (demi
sec) θαη κεγαιχηεξε απφ 50g/l γηα ηνπο αθξψδεηο νίλνπο κε ηελ
έλδεημε γιπθφο (doux).

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.) Μαληίλεηα 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, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο
Ακπειψλαο, Πχξγνο.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο Λεπθφο Οίλνο Π.Ο.Π. Μαληίλεηα παξάγεηαη α) κε ηελ θιαζζηθή
κέζνδν ιεπθήο νηλνπνίεζεο ή β) κε ηε κέζνδν ηεο πξνδπκσηηθήο εθρχιηζεο.
Αθνινπζεί ζηαηηθή απνιάζπσζε θαη εκβνιηαζκφο κε θαζαξέο επηιεγκέλεο
δχκεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ αξσκαηηθή ηππηθφηεηα . Ζ ζεξκνθξαζία θαηά
ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οη αθξψδεηο νίλνη παξάγνληαη είηε κε ηελ θιαζζηθή κέζνδνο
δχκσζεο ζηε θηάιε είηε κε ηε κέζνδνο ηεο δχκσζεο εληφο θιεηζηήο
δεμακελήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε δχκσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην
μεξφ νίλν βάζεο ζηε θηάιε φπνπ πξνζηίζεληαη δχκε θαη ζάθραξα. Ζ θηάιε
ζθξαγίδεηαη αξρηθά κε κεηαιιηθφ πψκα (crown), θαη ε δηαδηθαζία δχκσζεο
κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πνιινχο κήλεο. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δπκψλ ε
θηάιε ζθξαγίδεηαη κε θαλνληθφ θειιφ.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα νίλνπο
Λεπθνχο Ξεξνχο Π.Ο.Π. Μαληίλεηα (Mantinia) πξέπεη :
- νη νίλνη λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο έλα (1) έηνο , 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 Λεπθνχο Ξεξνχο Π.Ο.Π. Μαληίλεηα (Mantinia) 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.
Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Οη νίλνη ΠΟΠ Μαληίλεηα πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη
έρνπλ κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ
θιάδεκα (1 – 2 οφθαλμοί).

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Μαληίλεηα (Mantinia) πνπ
θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 625/4.10.1971 (ΦΔΚ 196/Α/ 12.10.1971 ) ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ 396425/22.10.197
(ΦΔΚ 1880/B/27. 10. 1971 ) , ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 291/7.8.1992 (ΦΔΚ
148/A/2.9. 1992) , ην πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 70/20.3.1996 (ΦΔΚ57/A/27.3.1996)
θαη ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα αξηζκ. 92/2011 ( ΦΔΚ 224/Α/26,10,2011).

Ζ ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ν ΠΟΠ ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ
πεξηιακβάλεη ηνπο ακπειψλεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε θηεκαηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Σξίπνιεο θαη ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο
Αγίνπ Βαζηιείνπ Μαληηλείαο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, Μεξθνβνπλίνπ, Πειάγνπο θαη θνπήο
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σξίπνιεο, ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Ληζνβνπλίσλ, Μαγνχιαο,
Ρηδψλ θαη Φειήο Βξχζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σεγέαο, ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο
Αξηεκηζίνπ, Κάςα, Λνπθά, Νεζηάλεο, Πηθέξλε, άγθα θαη ηκηάδσλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Μαληηλείαο, ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Αγησξγίηηθσλ, Εεπγνιαηεηνχ, Νενρσξίνπ
Μαληηλείαο, Παξζελίνπ θαη ηελνχ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κνξπζίνπ, ζηηο Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο Καλδήιαο, Λεβηδίνπ, Οξρνκελνχ θαη Παιαηφππξγνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Λεβηδίνπ θαζψο θαη ζηνλ νηθηζκφ Κνχβιη ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Γνιηαλψλ ηνπ Γήκνπ
Βφξεηαο Κπλνπξίαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ βαιησδψλ εδαθψλ.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών.
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα έληεθα ρηιηάδεο
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα.

(11000)

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηον λεςκό ξηπό
οίνο (καηηγοπία 1 ηος παπαπηήμαηορ XIβ.
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα 66 HL έηνηκνπ πξντφληνο.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηον λεςκό
αθπώδη οίνο ποιόηηηαρ (καηηγοπία 5 ηος παπαπηήμαηορ XIβ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα 66 HL έηνηκνπ πξντφληνο

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Μαληίλεηα (MANTINIA) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Μνζρνθίιεξν ( ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85%) θαη Αζπξνχδεο. Οη παξαπάλσ πνηθηιίεο
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρήο, ηελ επξχηεξε
νηθνγέλεηα πνπ θέξεη ηελ γεληθή νλνκαζία «Φηιέξηα» απφ φιεο ηηο ζπγγελείο πνηθηιίεο (
Μαπξνθίιεξν, Αζπξνθίιεξν θιπ) ην Μνζρνθίιεξν είλαη ε πιένλ αξσκαηηθή, κε κνζράηα
αξψκαηα. Ζ πνηθηιία Μνζρνθίιεξν ζπλαληάηαη κφλν ζηελ Διιάδα θαη κφλν ζηελ Μαληίλεηα
έρεη πξναζξκνζηεί πιήξσο, κε απνηέιεζκα ην πινχζην αξσκαηηθφ δπλακηθφ ηεο πνηθηιίαο
λα εθδειψλεηαη ζην κέγηζην βαζκφ.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος λεςκού οίνος (καηηγοπία 1)

α.

Ποιόηηηα

Ζ πνηφηεηα ησλ νίλσλ ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ ΠΟΠ είλαη ζπλδεκέλε κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο πνηθηιίαο
απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε επλντθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ
σξίκαλζε. Βέβαηα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πξψηεο χιεο θαζψο θαη
ηε δηαδηθαζία νηλνπνίεζεο. Φπζηθά πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη νη θαηάιιειεο
ακπεινπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαιιηέξγεηαο, ψζηε νη ηειηθέο απνδφζεηο λα είλαη νη
ζπληζηψκελεο γηαηί έηζη εμαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή πνηφηεηα ζηνλ νίλν.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ πεξηνρή έρεη καθξά παξάδνζε ζηελ ακπεινθαιιηέξγεηα, ε νπνία μεθηλά απφ
αξραηνηάησλ ρξφλσλ φπσο καξηπξά πιήζνο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ ζπλδένπλ
ηελ πεξηνρή κε ην θξαζί θαη ηε ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη
ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην θιήκα ηνπ Παπζαλία, ην νπνίν απφ πνιινχο πηζηεχεηαη φηη
είλαη ην αξραηφηεξν ακπέιη ζηνλ θφζκν.
Σν γφεηξφ ηεο σο ηζρπξή πφιε δελ πθίζηαηαη πιένλ, ηα ζαπκάζηα θξαζηά ηεο φκσο, ηελ
θαηαηάζζνπλ ζηηο ηζρπξέο ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Διιάδνο. Παζίγλσζηε ζηελ Διιάδα
θαη αξθεηά γλσζηή ζην εμσηεξηθφ, ε Μαληηλεία παξάγεη έλαλ ιεπθφ νίλν Ο.Π.Α.Π., κε
ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα, κε ιεπηά, αιιά δπλαηά αξψκαηα, εχθνια δηαθξηηφ, κε ραξαθηεξηζηηθή
νμχηεηα θαη δξνζηά, γηα ηνλ νπνίν επζχλνληαη ηα ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Μνζρνθίιεξν. \
H Μαληηλεία θνκκάηη ηεο Αξθάδηαο γεο ηφζν πινχζηαο ζε ρπκνχο, φζν ζε ηζηνξία θαη
κχζνπο.
Ζ πεξηνρή ηεο Μαληηλείαο αλήθεη, αλακθίβνια, ζηηο πην γλσζηέο νηλνπαξαγσγηθέο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Σν θιίκα ,άιισζηε, φπσο θαη ε
πνηθηιία ηνπ εδάθνπο ηεο θαζηζηνχζαλ πάληα ηελ Αξθαδηθή γε πξφζθνξε γηa θάηη ηέηνην.
Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν Παπζαλίαο ζηελ πεξηήγεζε ηνπ έθαλε εηδηθφ αθηέξσκα ζηελ
πεξηνρή απηή θαη πνπ ν Όκεξνο ραξαθηεξίδεη ηελ Μαληηλεία σο πνιπάκπειν.
Σπραίν δελ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη εδψ, ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία, βξηζθφηαλ ε κφληκε
θαηνηθία (ζην φξνο Μαίλαιν) ηνπ Πάλα. Ο Πάλαο ήηαλ ν πηζηφο αθφινπζνο ηνπ ζενχ
Γηνλχζνπ, πνπ μερψξηδε γηα ηελ αγάπε ηνπ ζην ηξαγνχδη, ην ρνξφ θαη ην γιέληη. Οη Αξραίνη
Αξθάδεο ιάηξεπαλ ην ζεφ Πάλα ζην ίδην βαζκφ πνπ ιάηξεπαλ θαη ην ζεφ Γηφλπζν. Ζ ζρέζε
ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηνπ θξαζηνχ, ινηπφλ, είλαη κηα ζρέζε πνπ θξαηάεη ρξφληα ζηελ
πεξηνρή.
Ο Αξηζηνηέιεο θαη ν Θεφθξαζηνο αλαθέξνληαη ζηνπο νίλνπο ηεο Αξθαδίαο. Σν θξαζί ηεο
Μαληηλείαο ήηαλ γλσζηφ επί Σνπξθνθξαηίαο θαη θαηά ην 19 ν αη. ηξνθνδνηεί ηελ Αζήλα. Σν
πξψην ειιεληθφ αθξψδεο θξαζί παξάρζεθε εδψ, απφ ην αξσκαηηθφ Μνζρνθίιεξν.
ηε Μνλή Καλδήιαο ππάξρεη επηζηνιή ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε, απφ ηνπο
επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αγσληζηηθή
δξάζε κνλήο θαη εγνπκέλνπ:
Άγηε θαζεγνχκελε ηεο Καλδήιαο, Ηδνχ, ζνπ ζηέιλσ ηνλ παξφληα θαη λα κνπ ζηείιεο
Κάκπνζν κπαζί δηφηη εδψ δελ επξίζθεηαη θαη ρσξίο ηεζθεξέ κνπ λα κε δψζεο θαλελφο, λα
ζηαζήο γελλαίνο, λα θξαηήζεο ην κνλαζηήξη. Σψξα ζα ηδψ ηνλ παηξησηηζκφ ζνπ.
Σε 8 Μαΐνπ 1826

Ο Γ. αξρεγφο
(ππνγξαθή)
Θ. Κνινθνηξψλε

Τ.Γ «Σν κπαζί βνχισζέ ην θαη φ,ηη είδεζε μέξεηο θαλέξσζε»

γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Ο Όκεξνο ραξαθηήξηδε ηε Μαληηλεία σο πνιπάκπειν. Ζ πεξηνρή είλαη γλσζηή απφ παιηά
γηα ηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θξαζηά ηεο. Μέρξη ζήκεξα, ην Μνζρνθίιεξν ηεο Μαληηλείαο
είλαη μαθνπζηφ γηα ην εθιεθηφ άξσκα θαη ηε γεχζε ηνπ. Απφ ην 1971 αλαγλσξίζηεθε σο
ΟΠΑΠ (νλνκαζίαο πξνειεχζεσο) θαη δίλεη εμαηξεηηθέο εηηθέηεο.
Ζ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ παιαηφηεξα ήηαλ θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή Σνκέα, κηα θαη ε
ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη είλαη εχθνξε θαη θαηάιιειε θπξίσο γηα γεσξγηθή ρξήζε. Οη
θάηνηθνη ,ζε κεγάιν πνζνζηφ, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζήκεξα κε ηε γεσξγία, ηελ
ακπεινπξγία,
ηελ
νηλνπνηία
θαη
ηελ
θηελνηξνθία.
εκαληηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο είλαη ην παξαγφκελν ΟΠΑΠ θξαζί ηεο, απφ ακπέιηα πνπ
θαιιηεξγνχληαη
ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο κε ηελ πνηθηιία Μνζρνθίιεξν θαη
νηλνπνηείηαη ζηε πεξηνρή ζηα νηλνπνηεία πνπ ππάξρνπλ.
Όπσο είλαη πξνθαλέο ην ακπέιη θαη ν νίλνο απνηεινχλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο
κηα απφ ηηο βαζηθέο πεγέο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Μαληηλεία έρνπλ επαλειεηκκέλα βξαβεπηεί ζε Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο θαη ην
Μνζρνθίιεξν θαη ε «Μαληηλεία» απνηεινχλ απφ ηηο «ηνπνπνηθηιίεο πξεζβεπηέο ηνπ
ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

ηελ θαξδηά ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζην θεληξηθφ αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αξθαδίαο είλαη ην
Μαληηλεηαθφ Πεδίν, έλα νξνπέδην κε κέζν πςφκεηξν 660κ πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα βνπλά
Μαίλαιν (1981μ, δυηικά), Οιίγπξηνο (1935μ, βόρεια), Αξηεκίζην (1772μ, βορειοαναηολικά),
Κηεληάο
(1599μ,
αναηολικά)
θαη
Πάξλσλαο
(1936μ,αναηολικά-νοηιοαναηολικά).
ηε βαζηθή ηνπ δηεχζπλζε βνξξάο - λφηνο έρεη κήθνο πεξί ηα 36ρικ. ην βνξξά, ζηελ
πεξηνρή ηνπ Λεβηδίνπ, είλαη ζηελφ θαη πξνο ην λφην αλνίγεη κε κέγηζην πιάηνο 18ρικ.
ηελ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη ε δψλε ησλ νίλσλ ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Μαληίλεηα.
Ζ νηλνινγηθή δψλε θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 15.000 ζηρέμμαηα ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνλφηεηα κε Μνζρνθίιεξν.
Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ εδαθνγέλεζεο (ην κεηξηθφ πιηθφ, ην θιίκα, νη
κηθξννξγαληζκνί , ε ηνπνγξαθία θαη ν ρξφλνο) , ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε απηψλ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή δηάθνξσλ ηχπσλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ .
(θπξίσο απφ ην κεηξηθά πιηθφ θαη ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν.)
Σα εδάθε θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο ηξεηο εδαθνγελεηηθέο ηάμεο:
Α) Entisols ,B) Inceptisols, Γ) Alfisols
Απφ απηέο θπξηαξρνχλ ηα εδάθε ηάμεο Inceptisols ζε πεξηνρέο φπνπ ε παξνπζία θαη ε
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ είλαη πςειή. ε εδάθε πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρακεινχο

ιφθνπο, έληνλα δηαβξσκέλα, πθίζηαηαη κηα κηθξή παξνπζία ησλ Entisols .
Ζ δψλε ησλ νίλσλ ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Μαληίλεηα είλαη κηα απφ ηηο ςπρξφηεξεο ζηελ Διιάδα
Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο βξνρέο θαη ρηφληα ηνλ ρεηκψλα, ζπρλέο κπφξεο θαη θαηαηγίδεο
ην θαινθαίξη θαη ζεξκνθξαζίεο ρακειέο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αξγή σξίκαλζε ησλ
ζηαθπιηψλ θαη φςηκν ηξπγεηφ, ζπλήζσο ζηα κέζα Οθησβξίνπ.

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ ηεο
Σξίπνιεο, ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη, ζαλ Μεζνγεηαθφ (Cca) κε ήπην παξαηεηακέλν ρεηκψλα
θαη μεξφ Θέξκν θαινθαίξη
Απφ ηα ζηνηρεία βξνρνπηψζεσλ θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα (Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο
ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ) ην κέζν εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ ππνινγίδεηαη ζε
780,6 ρηι, ελψ απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Οθηψβξην νη βξνρνπηψζεηο ππνινγίδνληαη ζε
259,8 ρηι.
Ζ κέζε Θεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη 14,1 νC, ελψ θαηά ηελ βιαζηηθή πεξίνδν (Απ –Οθ) ε
κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη 24,9 oC, ελψ ε ειάρηζηε 10,5 oC (δηαθνξά 14.5 νC).
Οη κεηαβνιέο ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, παξνπζηάδνπλ ην ηππηθφ ηεο
θαηαλνκήο ησλ βξνρνπηψζεσλ ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο φπνπ δηαθξίλνληαη νη
απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο ηνπο κήλεο Οθ-Απ. θαη ηέζζεξηο κήλεο μεξαζίαο ( Ηνπλ. - επη.)
ρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο (Παξαηεξήζεηο ) θαη ζεξκνθξαζίαο
,ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ xeric φζσλ αθνξά ηελ πγξαζία θαη mesic γηα ηελ
ζεξκνθξαζία (Soil Taxonomy).
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ζ πνηθηιία Μνζρνθίιεξν είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ελψ έρεη
ζπλδέζεη ην φλνκα ηεο ηδηαίηεξα κε ηελ Αξθαδία θαη θπζηθά ηελ Μαληηλεία. Οη νίλνη
ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ έρνπλ δηαθξηζεί εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ, κεηά απφ παξνπζίαζή ηνπο ζε
αμηνινγήζεηο απφ εηδηθνχο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ νηληθνχ θιάδνπ ή ζε δηεζλείο
δηαγσληζκνχο.
Ζ πνηθηιηαθή δπλακηθφηεηα ηνπ Μνζρνθίιεξνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ απήρεζε πνπ
έρνπλ νη νίλνη ΠΟΠ ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ ζηελ αγνξά. Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρεη θεξδίζεη ηηο
εληππψζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην πςειφ πνζνζηφ
πνπ θαηέρεη ζηηο εμαγσγέο ειιεληθψλ νίλσλ.
Σα αθξψδε θξαζηά απφ Μνζρνθίιεξν, κε ηελ πςειή νμχηεηα θαη ην έληνλν αξσκαηηθφ
δπλακηθφ ηνπο, θεξδίδνπλ ηελ αγνξά ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη εθηφο Διιάδαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Σν Μνζρνθίιεξν έρεη θαζηεξσζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Μαληηλείαο ιφγσ ηεο άξηζηεο ζρέζεο
ηνπ κε ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. Δπλνείηαη απφ ην κεγάιν πςφκεηξν ηεο Αξθαδίαο θαη ην
ςπρξφ θιίκα. Ο βαξχο ρεηκψλαο κε ηηο πνιιέο βξνρέο ηελ θαζηζηνχλ αλζεθηηθή ζηηο
αζζέλεηεο. Ζ ειηνθάλεηα θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ
θαιή σξίκαλζή ηεο. Δπίζεο ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο θαινθαηξηλέο λχρηεο
βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο νμχηεηαο θαη ηνπ αξσκαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πνηθηιίαο.
.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος λεςκού αθπώδη οίνος ποιόηηηαρ (καηηγοπία
5).
α.

Ποιόηηηα

Ζ πνηφηεηα ησλ αθξσδψλ νίλσλ ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ ΠΟΠ είλαη ζπλδεκέλε κε ηε δπλακηθφηεηα
ηεο πνηθηιίαο απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε επλντθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
θαηά ηελ σξίκαλζε. Βέβαηα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πξψηεο χιεο
θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία νηλνπνίεζεο. Φπζηθά πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη νη θαηάιιειεο
ακπεινπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαιιηέξγεηαο, ψζηε νη ηειηθέο απνδφζεηο λα είλαη νη
ζπληζηψκελεο γηαηί έηζη εμαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή πνηφηεηα ζηνλ νίλν.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ πεξηνρή έρεη καθξά παξάδνζε ζηελ ακπεινθαιιηέξγεηα, ε νπνία μεθηλά απφ
αξραηνηάησλ ρξφλσλ φπσο καξηπξά πιήζνο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ ζπλδένπλ
ηελ πεξηνρή κε ην θξαζί θαη ηε ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη
ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην θιήκα ηνπ Παπζαλία, ην νπνίν απφ πνιινχο πηζηεχεηαη φηη
είλαη ην αξραηφηεξν ακπέιη ζηνλ θφζκν.
Σν γφεηξφ ηεο σο ηζρπξή πφιε δελ πθίζηαηαη πιένλ, ηα ζαπκάζηα θξαζηά ηεο φκσο, ηελ
θαηαηάζζνπλ ζηηο ηζρπξέο ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Διιάδνο. Παζίγλσζηε ζηελ Διιάδα
θαη αξθεηά γλσζηή ζην εμσηεξηθφ, ε Μαληηλεία παξάγεη έλαλ ιεπθφ νίλν Ο.Π.Α.Π., κε
ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα, κε ιεπηά, αιιά δπλαηά αξψκαηα, εχθνια δηαθξηηφ, κε ραξαθηεξηζηηθή
νμχηεηα θαη δξνζηά, γηα ηνλ νπνίν επζχλνληαη ηα ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Μνζρνθίιεξν. \
H Μαληηλεία θνκκάηη ηεο Αξθάδηαο γεο ηφζν πινχζηαο ζε ρπκνχο, φζν ζε ηζηνξία θαη
κχζνπο.
Ζ πεξηνρή ηεο Μαληηλείαο αλήθεη, αλακθίβνια, ζηηο πην γλσζηέο νηλνπαξαγσγηθέο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Σν θιίκα ,άιισζηε, φπσο θαη ε
πνηθηιία ηνπ εδάθνπο ηεο θαζηζηνχζαλ πάληα ηελ Αξθαδηθή γε πξφζθνξε γηa θάηη ηέηνην.
Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν Παπζαλίαο ζηελ πεξηήγεζε ηνπ έθαλε εηδηθφ αθηέξσκα ζηελ
πεξηνρή απηή θαη πνπ ν Όκεξνο ραξαθηεξίδεη ηελ Μαληηλεία σο πνιπάκπειν.
Σπραίν δελ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη εδψ, ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία, βξηζθφηαλ ε κφληκε
θαηνηθία (ζην φξνο Μαίλαιν) ηνπ Πάλα. Ο Πάλαο ήηαλ ν πηζηφο αθφινπζνο ηνπ ζενχ
Γηνλχζνπ, πνπ μερψξηδε γηα ηελ αγάπε ηνπ ζην ηξαγνχδη, ην ρνξφ θαη ην γιέληη. Οη Αξραίνη
Αξθάδεο ιάηξεπαλ ην ζεφ Πάλα ζην ίδην βαζκφ πνπ ιάηξεπαλ θαη ην ζεφ Γηφλπζν. Ζ ζρέζε
ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηνπ θξαζηνχ, ινηπφλ, είλαη κηα ζρέζε πνπ θξαηάεη ρξφληα ζηελ
πεξηνρή.
Ο Αξηζηνηέιεο θαη ν Θεφθξαζηνο αλαθέξνληαη ζηνπο νίλνπο ηεο Αξθαδίαο. Σν θξαζί ηεο
Μαληηλείαο ήηαλ γλσζηφ επί Σνπξθνθξαηίαο θαη θαηά ην 19 ν αη. ηξνθνδνηεί ηελ Αζήλα. Σν
πξψην ειιεληθφ αθξψδεο θξαζί παξάρζεθε εδψ, απφ ην αξσκαηηθφ Μνζρνθίιεξν.
ηε Μνλή Καλδήιαο ππάξρεη επηζηνιή ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε, απφ ηνπο
επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αγσληζηηθή
δξάζε κνλήο θαη εγνπκέλνπ:
Άγηε θαζεγνχκελε ηεο Καλδήιαο, Ηδνχ, ζνπ ζηέιλσ ηνλ παξφληα θαη λα κνπ ζηείιεο

Κάκπνζν κπαζί δηφηη εδψ δελ επξίζθεηαη θαη ρσξίο ηεζθεξέ κνπ λα κε δψζεο θαλελφο, λα
ζηαζήο γελλαίνο, λα θξαηήζεο ην κνλαζηήξη. Σψξα ζα ηδψ ηνλ παηξησηηζκφ ζνπ.
Σε 8 Μαΐνπ 1826
Ο Γ. αξρεγφο
(ππνγξαθή)
Θ. Κνινθνηξψλε

Τ.Γ «Σν κπαζί βνχισζέ ην θαη φ,ηη είδεζε μέξεηο θαλέξσζε»

γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Ο Όκεξνο ραξαθηήξηδε ηε Μαληηλεία σο πνιπάκπειν. Ζ πεξηνρή είλαη γλσζηή απφ παιηά
γηα ηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θξαζηά ηεο. Μέρξη ζήκεξα, ην Μνζρνθίιεξν ηεο Μαληηλείαο
είλαη μαθνπζηφ γηα ην εθιεθηφ άξσκα θαη ηε γεχζε ηνπ. Απφ ην 1971 αλαγλσξίζηεθε σο
ΟΠΑΠ (νλνκαζίαο πξνειεχζεσο) θαη δίλεη εμαηξεηηθέο εηηθέηεο.
Ζ απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ παιαηφηεξα ήηαλ θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή Σνκέα, κηα θαη ε
ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη είλαη εχθνξε θαη θαηάιιειε θπξίσο γηα γεσξγηθή ρξήζε. Οη
θάηνηθνη ,ζε κεγάιν πνζνζηφ, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζήκεξα κε ηε γεσξγία, ηελ
ακπεινπξγία,
ηελ
νηλνπνηία
θαη
ηελ
θηελνηξνθία.
εκαληηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο είλαη ην παξαγφκελν ΟΠΑΠ θξαζί ηεο, απφ ακπέιηα πνπ
θαιιηεξγνχληαη
ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο κε ηελ πνηθηιία Μνζρνθίιεξν θαη
νηλνπνηείηαη ζηε πεξηνρή ζηα νηλνπνηεία πνπ ππάξρνπλ.
Όπσο είλαη πξνθαλέο ην ακπέιη θαη ν νίλνο απνηεινχλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο
κηα απφ ηηο βαζηθέο πεγέο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Μαληηλεία έρνπλ επαλειεηκκέλα βξαβεπηεί ζε Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο θαη ην
Μνζρνθίιεξν θαη ε «Μαληηλεία» απνηεινχλ απφ ηηο «ηνπνπνηθηιίεο πξεζβεπηέο ηνπ
ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ.
Οη αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο σο ζχγρξνλε έθθξαζε ησλ νίλσλ ηεο Μαληηλείαο κεηά ηελ
επηηπρεκέλε ηνπο εκπνξηθή πνξεία αθνινχζεζε ε θαηαμίσζε ηνπο κέζσ ηεο
ζπκπεξίιεςεο ηνπο ζηνλ Π.Ο.Π Μαληηλεία.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

ηελ θαξδηά ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζην θεληξηθφ αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αξθαδίαο είλαη ην
Μαληηλεηαθφ Πεδίν, έλα νξνπέδην κε κέζν πςφκεηξν 660κ πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα βνπλά
Μαίλαιν (1981μ, δυηικά), Οιίγπξηνο (1935μ, βόρεια), Αξηεκίζην (1772μ, βορειοαναηολικά),
Κηεληάο
(1599μ,
αναηολικά)
θαη
Πάξλσλαο
(1936μ,αναηολικά-νοηιοαναηολικά).
ηε βαζηθή ηνπ δηεχζπλζε βνξξάο - λφηνο έρεη κήθνο πεξί ηα 36ρικ. ην βνξξά, ζηελ
πεξηνρή ηνπ Λεβηδίνπ, είλαη ζηελφ θαη πξνο ην λφην αλνίγεη κε κέγηζην πιάηνο 18ρικ.
ηελ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη ε δψλε ησλ νίλσλ ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Μαληίλεηα.
Ζ νηλνινγηθή δψλε θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 15.000 ζηρέμμαηα ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνλφηεηα κε Μνζρνθίιεξν.
Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ εδαθνγέλεζεο (ην κεηξηθφ πιηθφ, ην θιίκα, νη
κηθξννξγαληζκνί , ε ηνπνγξαθία θαη ν ρξφλνο) , ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε απηψλ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή δηάθνξσλ ηχπσλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ .
(θπξίσο απφ ην κεηξηθά πιηθφ θαη ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν.)

Σα εδάθε θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο ηξεηο εδαθνγελεηηθέο ηάμεο:
Α) Entisols ,B) Inceptisols, Γ) Alfisols
Απφ απηέο θπξηαξρνχλ ηα εδάθε ηάμεο Inceptisols ζε πεξηνρέο φπνπ ε παξνπζία θαη ε
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ είλαη πςειή. ε εδάθε πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρακεινχο
ιφθνπο, έληνλα δηαβξσκέλα, πθίζηαηαη κηα κηθξή παξνπζία ησλ Entisols .
Ζ δψλε ησλ νίλσλ ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Μαληίλεηα είλαη κηα απφ ηηο ςπρξφηεξεο ζηελ Διιάδα
Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο βξνρέο θαη ρηφληα ηνλ ρεηκψλα, ζπρλέο κπφξεο θαη θαηαηγίδεο
ην θαινθαίξη θαη ζεξκνθξαζίεο ρακειέο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αξγή σξίκαλζε ησλ
ζηαθπιηψλ θαη φςηκν ηξπγεηφ, ζπλήζσο ζηα κέζα Οθησβξίνπ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ ηεο
Σξίπνιεο, ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη, ζαλ Μεζνγεηαθφ (Cca) κε ήπην παξαηεηακέλν ρεηκψλα
θαη μεξφ Θέξκν θαινθαίξη
Απφ ηα ζηνηρεία βξνρνπηψζεσλ θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα (Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο
ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ) ην κέζν εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ ππνινγίδεηαη ζε
780,6 ρηι, ελψ απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Οθηψβξην νη βξνρνπηψζεηο ππνινγίδνληαη ζε
259,8 ρηι.
Ζ κέζε Θεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη 14,1 νC, ελψ θαηά ηελ βιαζηηθή πεξίνδν (Απ –Οθ) ε
κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη 24,9 oC, ελψ ε ειάρηζηε 10,5 oC (δηαθνξά 14.5 νC).
Οη κεηαβνιέο ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, παξνπζηάδνπλ ην ηππηθφ ηεο
θαηαλνκήο ησλ βξνρνπηψζεσλ ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο φπνπ δηαθξίλνληαη νη
απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο ηνπο κήλεο Οθ-Απ. θαη ηέζζεξηο κήλεο μεξαζίαο ( Ηνπλ. - επη.)
ρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο (Παξαηεξήζεηο ) θαη ζεξκνθξαζίαο
,ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ xeric φζσλ αθνξά ηελ πγξαζία θαη mesic γηα ηελ
ζεξκνθξαζία (Soil Taxonomy).
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ζ πνηθηιία Μνζρνθίιεξν είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ελψ έρεη
ζπλδέζεη ην φλνκα ηεο ηδηαίηεξα κε ηελ Αξθαδία θαη θπζηθά ηελ Μαληηλεία. Οη νίλνη
ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ έρνπλ δηαθξηζεί εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ, κεηά απφ παξνπζίαζή ηνπο ζε
αμηνινγήζεηο απφ εηδηθνχο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ νηληθνχ θιάδνπ ή ζε δηεζλείο
δηαγσληζκνχο.
Ζ πνηθηιηαθή δπλακηθφηεηα ηνπ Μνζρνθίιεξνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ απήρεζε πνπ
έρνπλ νη νίλνη ΠΟΠ ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ ζηελ αγνξά. Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρεη θεξδίζεη ηηο
εληππψζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην πςειφ πνζνζηφ
πνπ θαηέρεη ζηηο εμαγσγέο ειιεληθψλ νίλσλ.
Τπφβαζξν ησλ αθξσδψλ νίλσλ πνηφηεηαο Μαληηλεία είλαη ε πςειή ηνπο νμχηεηα θαη ην
έληνλν αξσκαηηθφ δπλακηθφ ηεο πνηθηιίαο Μνζρνθίιεξν φπσο απηφ κνλαδηθά εθθξάδεηαη
ζην terroir ηεο Μαληηλείαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Σν Μνζρνθίιεξν έρεη θαζηεξσζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Μαληηλείαο ιφγσ ηεο άξηζηεο ζρέζεο
ηνπ κε ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. Δπλνείηαη απφ ην κεγάιν πςφκεηξν ηεο Αξθαδίαο θαη ην
ςπρξφ θιίκα. Ο βαξχο ρεηκψλαο κε ηηο πνιιέο βξνρέο ηελ θαζηζηνχλ αλζεθηηθή ζηηο
αζζέλεηεο. Ζ ειηνθάλεηα θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ
θαιή σξίκαλζή ηεο. Δπίζεο ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο θαινθαηξηλέο λχρηεο

βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο νμχηεηαο θαη ηνπ αξσκαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πνηθηιίαο.

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
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».
Σελ κε αξηζκ. 280557/9-6-2005 Τπνπξγηθή 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).

Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
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).
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 Μαληίλεηα είλαη νη παξαθάησ:
ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΧΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ

ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΟΗΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de collines,
ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΧΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΧΝ ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ Ζ ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ
ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux
Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ

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).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 625/4.10.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 196/Α/12. 10.1971 ).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 396425/22.10.197 « Πεξί νίλσλ
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 1880/ B/27.10.1971).

νλνκαζίαο

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 291/7.8.1992 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 25/4.10.1971
«Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζίσλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 148/A/2.9.1992).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 70/20.3.1996 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Μαληίλεηα» (ΦΔΚ 57/A/27.3.1996).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 92/7.10.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ» ( ΦΔΚ 224/Α/26.10.2011).
- Τπνπξγηθή απφθαζε 201640/7-10-2011 (ΦΔΚ 2899/Β/20-12-2011) γηα ηελ
Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Μαληηλεία.
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280557/9.6.2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο
,παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνζηαζίαο
Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ ηνπηθψλ νίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ
επηζήκαλζε ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο
ηνπο. » (ΦΔΚ 818/Β/15.6.2005 ).
- 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)
- 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)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 396425/27-10-1971 «Πεξί
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 880/Β/3-11-71)
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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).
- Γηφξζσζε εκαξηεκέλσλ εηο ην ππ. Αξζ. 625/4.10.1971 Β.Γ. αξκνδηφηεηνο Τπνπξγ.
Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΦΔΚ 267/Α/21.12.1971)

10.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε θαηάηαμή
ηνπ σο ΠΟΠ MANTINEIA 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 Μαληίλεηα.
Ζ 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.
Ζ 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 MΝ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Μαληίλεηα, 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.

