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

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο (Mavrodaphne of Cephalonia) αλήθεη
ζηελ θαηεγνξία 3.

Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
Οίνορ Επςθπόρ Λικέπ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,5 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 – 22,0 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1.8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: βαζχ εξπζξφ ρξψκα.
2. Οζκή: αξψκαηα απνμεξακέλσλ θφθθηλσλ θξνχησλ (ζηαθίδα,
δακάζθελν, ζχθν) ζε λεαξή ειηθία θαη θαηά ηελ παιαίσζε εκθαλίδεη
αξψκαηα ζνθνιάηαο θαθέ θαη επγελψλ κπαραξηθψλ. Δπίζεο κπνξεί
λα αλαπηχμεη αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο θαη βχζζηλνπ, κε
δεξκαηηθέο νζκέο.
3. Γεχζε: ηφκα ηαληθφ, κε γεκάην άξσκα θαη καθξά 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.) Μαπξνδάθλε
Κεθαιιελίαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο
Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :

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

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο οίνος Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο (Mavrodaphne of Cephalonia) (VIN DE
LIQUEUR) παρασκεσάζεται κε ηελ πξνζζήθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αιθννιηθήο
δχκσζεο αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζην 95%
vol ζε αλαινγία 5% θαη’ ειάρηζην θαη 10% θαηά κέγηζην ηνπ φγθνπ ηνπ
ρξεζηκνπνηεκέλνπ γιεχθνπο, ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ απφ
ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο καπξνδάθλε αιιά θαη ζε ζπλνηλνπνίεζε κε ηελ πνηθηιία
καχξε θνξηλζηαθή. ηελ πεξίπησζε ζπλνηλνπνίεζεο, ην πνζνζηφ ηεο πξψηεο εμ
απηψλ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ.

4. ΕΙΔΙΚΕ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
4.1. Οη νίλνη ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ απφ ζηαθχιηα
ηεο πνηθηιίαο Μαπξνδάθλε αιιά θαη ζε ζπλνηλνπνίεζε κε ηελ πνηθηιία καχξε θνξηλζηαθή.
ηελ πεξίπησζε ζπλνηλνπνίεζεο, ην πνζνζηφ ηεο πξψηεο εμ απηψλ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ.

4.2. Οη νίλνη ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη
νπνίνη έρνπλ κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα
( κέρξη 2 κάηηα).

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ κε ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο θαζνξίζηεθε
κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971 (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο

πεξηιακβάλεη ζηελ ρεξζφλεζν ηεο Παιιηθήο ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο νπιιάξσλ,
Υαβξηάησλ, Υαπδάησλ, Λεμνπξίνπ, Μνλνπσιάησλ, Γακνπιηαλάησλ, Αγίαο Θέθιεο,
Κνπβαιάησλ θαη Αγθψλα, ζηελ Λεηβαζψ ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο βνξσλάησλ θαη
παξηηψλ, ζηνλ Διεηφ ηηο Σ.Κ. Αξγηλίσλ, Πάζηξαο, θάιαο θαη Πφξνπ, ηελ Σ.Κ Γξηδάησλ
ζηελ άκε, ηελ ΣΚ Μεζνβνπλίσλ θαη ηελ ΣΚ Καηαπνδάησλ ζηελ Έξπζζν θαη ηηο ΣΚ Ιζάθεο
θαη Πεξαρσξίνπ ζηελ Ιζάθε.

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

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο (MAVRODAPHNE OF CEPHALONIA) παξάγεηαη
απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Μαπξνδάθλε ή ζε ζπλνηλνπνίεζε κε ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο
καχξε θνξηλζηαθή. ε πεξίπησζε ζπλνηλνπνίεζεο ην πνζνζηφ ηεο πξψηεο πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 50%.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α.

Ποιόηηηα

Γελ είλαη ηπραίν φηη ην θξαζί Θελαίαο, πνπ βαζηθή ηνπ πνηθηιία είλαη ε καπξνδάθλε, αθφκα
θαη κέρξη ζήκεξα είλαη νλνκαζηφ, κλεκνλεπφηαλ δε ηδηαίηεξα απφ ηνλ θαζεγεηή
ακπεινπξγίαο ηεο Αλσηάηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ Ο. Νηαβίδε ζην ζχγγξακκά ηνπ
πεξί Ακπεινινγίαο. Οη νίλνη απηνί πξνεξρφκελνη θαηά βάζε απφ εκηνξεηλνχο κε
αξδεπφκελνπο ακπειψλεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ζαιάζζηα δψλε, κε ζρεηηθά ρακειέο
απνδφζεηο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχζζνπλ έληνλα ηδηαίηεξα αξσκαηηθά θαη
γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Η ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ Κεθαινληά έρεη βαζηέο ξίδεο πνπ ράλνληαη ζηνλ κχζν. Ο
Κέθαινο ήξζε λα εγθαηαζηαζεί ζηελ απνηθία ηεο παηξίδαο ηνπ ζηελ Αζελαίαλ γελ. Μφιηο
πάηεζε ην πφδη ζην λεζί θάξθσζε ην θιήκα πνπ είρε καδί ηνπ γηα λα ηνπ ζπκίδεη ηνλ ηφπν
ηνπ. Η Αζελαία γε έγηλε κε ηνλ ρξφλν Θελαία γε, Θεληά θαη ην λεζί πήξε ην φλνκά ηνπ.
Καηά ηελ Δλεηνθξαηία εθηηκψληαη ηδηαίηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαζηνχ ηεο
καπξνδάθλεο θαη επεηδή κάιηζηα παξνπζίαδε αληνρή θαηά ηηο ρξνλνβφξεο κεηαθηλήζεηο
πξνηηκάηαη ηδηαίηεξα θαη απνηειεί κέξνο ελφο ηδηφηππνπ κνλνπσιίνπ. «Αξσκαηηθφο νίλνο
βαζπηάηνπ ρξψκαηνο εξπζξνχ» πνπ φπσο αλαθέξεη ν Ισζήθ Πάξηο (γεσγξάθνο ηνπ 19νπ
αηψλα) «νιίγαη ζηαγφλεο εμ απηήο κεηαρξσκαηίδνπζη ζθφδξα πνηήξηνλ ιεπθνχ νίλνπ».

Κέληξα παξαγσγήο νη πεξηνρέο ηεο Θελαίαο θαη ηεο Παιιηθήο. Σν θξαζί είλαη πεξηδήηεην
θαη νη Δλεηνί επηβάιινπλ δπζβάζηαθηνπο θφξνπο, πνπ νδεγνχλ ζηελ ζρεηηθή παξαθκή ηεο
θαιιηέξγεηαο. Η Μαπξνδάθλε γλσξίδεη λέα αθκή κε ηελ δεκηνπξγία απφ ηνλ Γξα Νηθ.
Πηληαηψξν Οηλνπξγηθήο Δηαηξείαο ηνλ Απξίιην ηνπ 1858. Η εηαηξεία αγνξάδεηαη ην 1872
απφ ηνλ Άγγιν κεγαιέκπνξν Δξλέζην Σνχι, γλσζηφ παξάγνληα ηνπ εκπνξηθνχ
θπθιψκαηνο ηνπ θξαζηνχ θαη ζηξέθεηαη πξνο ηηο μέλεο αγνξέο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ
ε παξαγσγή ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Παιιηθή θαη ιηγφηεξν ζηελ Θεληά, ελψ κηθξέο λεζίδεο
δηαηεξνχληαη ζηηο άιιεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηεο νλνκαζίαο.

γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Η θαιιηέξγεηα ηεο Μαπξνδάθλεο αθνινπζεί ηελ εμέιημε θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ
λεζηνχ ζπλερψο κέρξη ζήκεξα. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ γηα ην θξαζί
απηφ αλαδσππξψζεθε κε λέεο νηλνπνηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε λέεο θπηεχζεηο,
ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Παιιηθήο ηεο νπνίαο απνηεινχλ, καδί κε ην κνζράην ιεπθφ, ηηο
πην ραξαθηεξηζηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο. Απνηειεί ζηνηρείν νξγαληθφ ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ
πνπ δηαηεξεί, αθφκα θαη ζήκεξα, έληνλα αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Καηά πνιινχο ε Μαπξνδάθλε είλαη γεγελήο πνηθηιία πνπ, πηζαλά, πέξαζε ζηελ
απέλαληη αθηή θαη έδσζε ηα εμαηξεηηθά θξαζηά. Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξν
κηθξφθιηκα κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, εδάθε αζβεζηνιηζηθήο ζχζηαζεο ζε πνιιά ζεκεία
κε κάξγεο(Παιιηθή) πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Σφζν ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα ζηελ νηλνπνίεζε ηνπ γιπθνχ θξαζηνχ Μαπξνδάθλε, κε πνιιέο
ηδηαηηεξφηεηεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο ηνπ, φζν
θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο απηφρζνλεο πνηθηιίαο Μαπξνδάθλε, δεκηνχξγεζαλ, επί δπν
εθαηνληαεηίεο, πνιχ ηζρπξή θήκε ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν
νίλνπ. Η μερσξηζηή γεπζηηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα αθνξά ηελ ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, φπσο απηή
πεξηγξάθεθε, αιιά θαη ηα γεπζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ, νμεηδσηηθήο θχζεο, εμέιημε
ηνπο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο, φπσο αλαθέξεηαη
ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ ππνελφηεηεο, νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (λνηην-λνηηνδπηηθή έθζεζε ηνπ ακπειψλα, γεηηλίαζε κε δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηελ
παξάιηα δψλε, αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο) 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».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
- Άξζξν 386323/10.11.1976 (ΦΔΚ 1407/Β/25.11.1976)
Παξέρεηαη ην δηθαίσκα γιεπθνπνίεζεο ησλ ζηαθπιηψλ θαη νηλνπνίεζεο ηνπ γιεχθνπο γηα
ηελ παξαζθεπή ηνπ ΠΟΠ ΜΑΤΡΟΓΑΦΝΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ, ζε φια ηα νηλνπνηεία ηεο
λήζνπ Κεθαιιελίαο, εθ φζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξαζθεπήο νίλσλ ΠΟΠ.

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».

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 Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de côteaux, ΟΡΔΙΝΩΝ
ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ Η ΑΠΟ ΟΡΔΙΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux, ΑΠΟ
ΝΗΙΩΣΙΚΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) /Vin de vignobles insulaires.
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).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 386/22.5.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελσλ
νλνκαζίσλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
- 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.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)

10.

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΕΛΕΓΥΟΤ
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 ΜΑΤΡΟΓΑΦΝΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 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 ζηνλ 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 Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο.
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 ΜΚ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Μαπξνδάθλε

Κεθαιιελίαο, 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.

