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

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Παηξψλ (Mavrodaphni of Patra) 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 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300
mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Υξψκα ζθνχξν θφθθηλν κε θεξακηδί αληαχγεηεο .
2. Οζκή: θαξακέια - θξέζθν δακάζθελν, λφηεο ιεβάληαο ζην βάζνο.
3. Γεχζε: ηφκα βεινχδηλν σξαία έθθξαζε ηαληλψλ ζην κέζνλ. Σειείσκα
εμαηξεηηθά νηλψδεο θαη βέβαηεο αθζνλίαο.

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 Παηξψλ 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, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο Ακπειψλαο,
Πχξγνο.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Οη νίλνη ιηθέξ (VINS DE LIQUEUR) παξαζθεπάδνληαη:
α) Απφ δπκνχκελν γιεχθνο ζηαθπιψλ ηεο πνηθηιίαο Μαπξνδάθλε, ηνπ νπνίνπ ε αιθννιηθή
δχκσζε δηαθφπηεηαη φηαλ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ηνπιάρηζηνλ 4% VOL αιθνφιεο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο
αιθννιηθήο δχκσζεο ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ησλ αθφινπ- ζσλ
πξντφλησλ:
αα) Οπδέηεξεο αιθνφιεο πνπ πξνέξρεηαη απφ απφζηαμε πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαθίδσλ, ηεο νπνίαο ν αιθννιηθφο ηίηινο είλαη ηνπιάρηζηνλ 96%
VOL θαη ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) 4252/88 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1988 «ζρεηηθά κε ηελ
παξαζθεπή θαη εκπνξία |θξαζηψλ ιηθέξ πνπ παξάγνληαη ζηελ Κνηλφηεηα» (L373).
αβ) Απνζηάγκαηνο νίλνπ ή απνζηάγκαηνο ζηαθίδσλ ή πξντφληνο απφζηαμεο (DISTILLAT) νίλνπ,
ησλ νπνίσλ, ν αιθννινκεηξηθφο ηίηινο είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 52%VOL θαη κηθξφηεξνο ή
ίζνο ησλ 86%VOL θαη ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) 4252/88.
β)Με αλάκημε νίλνπ -ιηθέξ (VIN DE UQUEUR) ηεο πεξίπησζεο α. κε νηλν - ιηθέξ απφ
απνδπκσκέλν γιεχθνο Μαχξνδάθλεο ζην νπνίν πξνζηίζεληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α.
Με αλάκημε νίλσλ -ιηθέξ (VINS DE LIQUEUR) ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β κε νίλν - ιηθέξ (VIN
DE LIQUEUR) πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιψλ ή απφ δπκνχκελν γιεχθνο
ζηαθπιψλ ηεο πνηθηιίαο Μαχξε Κνξηλζηαθή, ηνπ νπνίνπ ε αιθννιηθή δχκσζε δηαθφπηεηαη κε
πξνζζήθε νπδέηεξεο αιθνφιεο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ ππνπεξίπησζε αα ηεο πεξίπησζεο
α, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηνλ ηειηθφ νηλν - ιηθέξ (VIN DE UQUEUR) ηα πξντφληα απφ
ζηαθπιέο ηεο πνηθηιίαο Μαπξνδάθλε αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 51%.
Η πξνζζήθε ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, πεξίπησζε α, γίλεηαη κέρξη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο παξαγσγήο ππφ ηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. πκπιεξσκαηηθή πξνζζήθε αιθνφιεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο παξαγσγήο κφλν έπεηηα απφ πξνεγνχκελε δήισζε ζηελ αξκφδηα
Γ/λζε Γεσξγίαο θαη ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αιθνφιε πνπ
πξνζηίζεηαη δελ ππεξβαίλεη ην 10% VOL ηεο αιθνφιεο πνπ ζπλνιηθά πξνζηέζεθε αξρηθά
ζηνπο νίλνπο βάζεο.
Οη ηχπνη νίλσλ - ιηθέξ (VINS DE LIQUEUR) πνχ δηθαηνχληαη ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
ειεγρφκελεο (Ο.Π.Δ.) Μαπξνδάθλε Παηξψλ, είλαη νη αθφινπζνη:
α) Οίλνο θπζηθφο γιπθφο: Ο ηχπνο πνπ παξαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
β) Οίλνο γιπθφο: Ο ηχπνο νίλνπ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ κεηά απφ γιχθαλζε ησλ νίλσλ-ιηθέξ (VINS DE LIQUEUR) κε πξνζζήθε
γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ αλαθαζνξηζκέλνπ γιεχθνπο ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Ειδικέρ Οινολογικέρ Ππακηικέρ
Οη εξπζξνί νίλνη ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Παηξψλ παιαηψλνπλ ζε δξχηλα βαξέιηα
ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 1000 ιίηξσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα δψδεθα κήλεο πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηνπο ζηελ
θαηαλάισζε. Η παιαίσζε γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο.

Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο RESERVE (Δπηιεγκέλνο) γηα νίλνπο Π.Ο.Π.
Μαπξνδάθλε Παηξψλ (Mavrodaphni of Patra) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο ηξία (3) έηε , εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε ζηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 4.1. θαη έλα (1) έηνο ζε
θηάιεο.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο VIEILLE RESERVE γηα νίλνπο Π.Ο.Π.
Μαπξνδάθλε Παηξψλ (Mavrodaphni of Patra) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο πέληε (5) έηε , εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε ζηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 4.1. θαη δχν (2) έηε ζε
θηάιεο.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο GRAND RESERVE γηα νίλνπο Π.Ο.Π.
Μαπξνδάθλε Παηξψλ (Mavrodaphni of Patra) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο επηά (7) έηε , εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε ζηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 4.1. θαη ηξία (3) έηε ζε
θηάιεο. ε πεξίπησζε αλάκημεο νίλσλ - ιηθέξ VINS DE LIQUEUR) κε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα
παιαίσζεο, ιακβάλεηαη σο δηάξθεηα παιαίσζεο ηνπ πξντφληνο αλάκημεο εθείλε ηνπ νίλνπ - ιηθέξ
(VIN DE LIQUEUR) κε ην κηθξφηεξν ρξφλν παιαίσζεο.
ηελ πεξίπησζε νίλσλ - ιηθέξ (VINS DE LIQUEUR) πνπ παξακέλνπλ ζε θάζε νμεηδσηηθήο
παιαίσζεο, επί ηξία θαη πιένλ έηε επηηξέπεηαη, πξνο βειηίσζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ
ραξαθηήξσλ ηνπ πξντφληνο, ε πξνζζήθε θξέζθνπ νίλνπ - ιηθέξ( VINS DE LIQUEUR), κεηά ην
ηξίην έηνο παιαίσζεο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα παιαίσζεο ππφ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο.
α) Ο πξνζηηζέκελνο νίλνο - ιηθέξ (VIN DE LIQUEUR) πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ γιεχθνο
ζηαθπιηψλ ηεο πνηθηιίαο Μαπξνδάθλε θαη πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
β) Η πξνζηηζέκελε εηεζίσο πνζφηεηα λα είλαη κηθξφηεξε απφ 10% θαη' φγθν ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο αλάκημεο.
Γελ επηηξέπεηαη ε αχμεζε ηνπ θπζηθνχ αιθννιηθνχ ηίηινπ ησλ ζηαθπιηψλ θαη γιεπθψλ ησλ
πνηθηιηψλ Μαπξνδάθλε θαη Μαχξε Κνξηλζηαθή κε ζπκπήθλσζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ‘ή
πξνζζήθε ζπκππθλσκέλνπ γιέπθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ αλαθαζαξηζκέλνπ γιέπθνπο.
Γηα ηνπο νίλνπο ιηθέξ δελ επηηξέπνληαη
Α) ζεξκηθέο επεμεξγαζίεο , θαηεξγαζία κε θειχθε δπκψλ θαη ρξήζε γαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ.
Β) Η πξνζζήθε ησλ νπζηψλ αλζξαθηθφο αλπδξίηεο, ζνξβηθφ νμχ θαη αιάησλ ηνπ, δηζθία
παξαθίλεο θαη ρξψκαηνο θαξακέιαο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Παηξψλ πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη
νπνίνη έρνπλ κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ
θιάδεκα ( κέρξη 2 κάηηα). Ο αξηζκφο ησλ πξέκλσλ αλά ζηξέκκα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ
ζε 400 κε εμαίξεζε ηνπο ακπειψλεο πνπ έρνπλ θπηεπηεί πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
Πξνεδ. Γηαηάγκαηνο 201/5-5-1993.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ κε ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Παηξψλ θαζνξίζηεθε κε ην

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971 (ΦΔΚ 115/A/9.6. 1971) ε νπνία ζηε ζπλέρεηα
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 201/5.5.1993 (ΦΔΚ 75/Α/21.5.1993 ).
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Παηξψλ
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ δσλψλ ηεο
επαξρίαο Παηξψλ ηνπ Ννκνχ Αραΐαο:
α) ηελ θχξηα δψλε πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο επαξρίαο θαη νξίδεηαη βφξεηα θαη
βνξεηνδπηηθά απφ ηελ εζληθή νδφ Παηξψλ - Πχξγνπ, δπηηθά απφ ηελ επαξρηαθή νδφ πξνο Άξια,
λφηηα απφ ηα φξηα ησλ θνηλνηηθψλ πεξηνρψλ Άξιαο, Φιφθαο θαη Μηηφπνιεο, αλαηνιηθά απφ ηα φξηα
ησλ θνηλνηηθψλ πεξηνρψλ Υαιαλδξίηζαο, Πιαηαλφβξπζεο θαη Πεηξσηνχ θαη βνξεηνλαηνιηθά απφ ηελ
επαξρηαθή νδφ Παηξψλ - Διηθίζηξαο. Η δψλε απηή πεξηιακβάλεη θηεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ Αγηνβιαζίηηθσλ, Αγ. Νηθνιάνπ, Αγ. ηεθάλνπ, Αιηζνχ, Αλσ Αραΐαο,
Άλσ νπδαλέηθσλ, Άξιαο, Αρατθνχ, Βξαρλέηθσλ, Θέαο, ζεξηαλνχ, Καιιηζέαο, Κάησ Αιηζνχ,
Κξήλεο, Λνπζηθψλ, Μαδαξαθίνπ, Μηληηινγιίνπ, Μηηφπνιεο, Μνλνδελδξίνπ, Οβξπάο, Παξαιίαο,
Πεηξσηνχ, Πιαηαλφβξπζεο, Ρνΐηηθσλ, αξαβαιίνπ, Σζνπθαιέηθσλ, Φιφθαο, Φσζηαίλεο, Υατθαιίνπ
θαη Υαιαλδξίηζαο.
β) ηε δψλε ηνπ Ρίνπ πνπ βξίζθεηαη βφξεηα ηεο επαξρηαθήο νδνχ Παηξψλ - Διηθίζηξαο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο θνηλφηεηεο Αγίνπ Βαζηιείνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ, Βεξλαξδέηθσλ, Κάησ Καζηξηηζίνπ θαη
Πιαηαληνχ.
γ) ηε δψλε πνπ βξίζθεηαη δπηηθά ηεο ακαμσηήο νδνχ πξνο Άξια θαη πεξηιακβάλεη ηηο θνηλφηεηεο
Κάησ Αραΐαο, Πεηξνρσξίνπ, Κξίλνπ θαη Πέηα.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο ( 12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 96 HL γιεχθνπο.
Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Παηξψλ (MAVRODAPHNI OF PATRA) παξάγεηαη κφλν απφ
λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Μαπξνδάθλε ή θαη απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Μαχξε
Κνξηλζηαθή.

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α.

Ποιόηηηα

Η Πάηξα έρεη ζεκαδέςεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ ηφζν κε ηελ
εθηεηακέλε πνζνηηθά ακπεινθαιιηέξγεηα φζν θαη κε πνηνηηθά θξαζηά κε εκπνξηθφ
ελδηαθέξνλ. Οχζα ε ίδηα κεγάιν εκπνξηθφ ιηκάλη πξνο ηα Ιφληα Νεζηά θαη ηελ Γχζε είρε
αλαπηχμεη εκπνξηθά αληαλαθιαζηηθά.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Η νηληθή ηεο παξάδνζε ρξνλνινγείηαη απφ ηελ αξραηφηεηα, ζπλερίζηεθε ην Μεζαίσλα κε
μαθνπζηή ηελ Γαληειίδα θαη ηα θειάξηα ηεο ελψ ην θξαζί απνηειεί εμαγφκελν πξντφλ ζηελ
δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο Σνπξθνθξαηίαο.
Η θχξηα ή θαη απνθιεηζηηθή πνηθηιία ζηαθπιηνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή ηνπ ΠΟΠ
Μαπξνδάθλε Παηξψλ είλαη ε εξπζξή, απηφρζνλε ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, πνηθηιία
Μαπξνδάθλε.

Η Μαπξνδάθλε αλαθέξεηαη ήδε απφ ηνλ 16ν αηψλα σο πνηθηιία ηεο Κεθαινληάο.
ηελ παξαγσγή ΠΟΠ θξαζηνχ Μαπξνδάθλε Παηξψλ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη έσο θαη 49% ε
πνηθηιία Μαχξε Κνξηλζηαθή ε νπνία σξηκάδεη κε πςειή ζαθραξηθή πεξηεθηηθφηεηα.
Η πνηθηιία Μαπξνδάθλε καδί κε ηηο ληφπηεο νηλνπνηεηηθέο πξαθηηθέο δεκηνχξγεζαλ έλαλ
ηχπν νίλνπ πνπ μερσξίδεη απφ θάζε άιιν Vin de Liqueur.
Σν πξντφλ είλαη απνθιεηζηηθφ δεκηνχξγεκα ηεο ακπεινπξγηθήο απηήο δψλεο ήδε απφ ην
19ν αηψλα. Έρεη απφ ηφηε πςειφ αιθννιηθφ βαζκφ 17-19% θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζάθραξα 130-140 gr/Lt. Παξαγφηαλ κε πξνζζήθε απνζηαγκάησλ ή νηλνπλεχκαηνο θαη
νθείιεη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηνλ θηιέιιελα Γεξκαλφ επηρεηξεκαηία Gustavo Clauss πνπ
ίδξπζε ζε σξαίν ιφθν ηεο Πάηξαο κεγάιε νηλνπνηεηηθή κνλάδα ην 1870.
Πάληνηε πεξηείρε ηνπιάρηζηνλ κέξνο νίλνπ καθξφρξνλεο παιαίσζεο, πνιιέο θνξέο έληνλα
νμεηδσηηθήο, κε παξακνλή ησλ βαξειηψλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη έρεη αξσκαηηθά θαη
γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείινληαη ζ΄απηφ. (επσδηέο απφ θεξάζη, βαλίιηα,
απνμεξακέλσλ θξνχησλ, ζηαθίδαο θαη ζψκα ζθξηγειφ θαη πινχζην).
Η θήκε ηνπ πξντφληνο επεθηάζεθε πνιχ γξήγνξα ζηελ Γεξκαλία θαη ην παγθφζκην
εκπφξην νίλνπ θαη ζε πνιιέο πεξηφδνπο θαη αγνξέο ζεσξήζεθε ηζάμην θαη αληηθαηέζηεζε ηα
θξαζηά Porto, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη αξρέο ηνπ 20νπ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νπδέπνηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαδνζηαθή ηερληθή ηεο
Μαπξνδάθλεο πξφζζεηεο νπζίεο είηε αξσκαηηθέο είηε πξνο δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
θαη φηη δηαχγαδε κφλν κε ηελ παιαίσζε, ην θηιηξάξηζκα θαη ηελ δηαχγαζε κε απγά ή
δειαηίλε.
Πνιιέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ παγθνζκίνπ γίγλεζζαη έρνπλ επηζθεθζεί ηα θειάξηα ηεο
Achaia Clauss ζηελ Πάηξα θαη έρνπλ γεπηεί καπξνδάθλεο πνπ παιαηψλνπλ ζε κεγάια
δξχηλα βαξέιηα γηα πνιιέο δεθαεηίεο.

γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

ηελ λεψηεξε πεξίνδν ε πφιε πξσηνπνξεί κε ηνλ Clauss θαη ηελ Achaia Clauss, ελψ ε
θνηλσληθή ηεο δσή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πνιιά ηεο νηλνπσιεία (θξαζνπνπιεηά) φπνπ νη
ζακψλεο απνιακβάλνπλ θξαζί κε ζπλνδεία καγεηξεπηψλ θαγεηψλ π.ρ. ην 1899 ζ’ έλα
πιεζπζκφ 35.000 θαηνίθσλ ε Πάηξα έρεη 212 νηλνπψιεο (θαη άιινπο 300 πσιεηέο πνηψλ)
έλαληη ζε 210 παληνπψιεο κε ηα είδε δηαηξνθήο.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Καηά πνιινχο ε Μαπξνδάθλε πξφθεηηαη γηα γεγελή πνηθηιία πνπ, πηζαλά, πέξαζε
ζηελ απέλαληη αθηή θαη λα 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
Η δψλε ηεο νλνκαζίαο «Μαπξνδάθλε Παηξψλ» πεξηιακβάλεη ακπειψλεο ζηελ πεξηνρή

πνπ εθηείλεηαη γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο Πάηξαο θαη πξνρσξά ΝΑ πξνο ηελ Υαιαλδξίηζα
(20 km πεξίπνπ ζηελ ελδνρψξα) ΝΓ σο ηελ Άξια θαη Γπηηθά αξθεηά ρηιηφκεηξα πέξα απφ
ηελ Κάησ Αραΐα.
Σα εδάθε ηνπ ακπειψλα είλαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο θαη ηα πην θαηάιιεια γηα ηε
Μαπξνδάθλε είλαη ηα αζβεζηνιηζηθά .
Σν θιίκα ραξαθηεξίδεηαη ζαιάζζην Μεζνγεηαθφ κε κέζν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο (17-18 νC)
πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή σο εχθξαηε. Σν κέζνο χςνο Βξνρφπησζεο είλαη 600800mm εηεζησο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
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 κα πνιχ ηζρπξή θαη δηεζλή θήκε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ νίλνπ φζν θαη ηελ
μερσξηζηή γεπζηηθή ηνπ ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ηελ ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, φπσο
πεξηγξάθεθε , αιιά φζν θαη ηα γεπζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ νμεηδσηηθήο θχζεσο
εμέιημε ηνπο.
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
Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 386323/3803/10-11-1976 «Πεξί κεηαπνηήζεσο ζηαθπιψλ
εθηφο δψλεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ 1407/Β) κε ηελ νπνία παξέρεηαη ην δηθαίσκα
γιεπθνπνηήζεσο ησλ ζηαθπιηψλ θαη νηλνπνηήζεσο ηνπ γιεχθνπο πξνο παξαζθεπή νίλσλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο Μαπξνδάθλε ζηελ Δπαξρία Παηξψλ.
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 Παηξψλ είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΙΝΩΝ
ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ Η ΑΠΟ ΟΡΔΙΝΑ 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/4-101974).
- 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
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 201/5.5.1993 «Αλαγλψξηζε νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
Μαπξνδάθλε Παηξψλ ειεγρφκελε» (ΦΔΚ 75/Α/21.5.1993).
- «Γηφξζσζε θαικάησλ ζην Π.Γ. 201/1993» (ΦΔΚ 111/Α/29.6. 1993 ).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αλαγλψξηζε νλνκαζίαο
127/Α/5.8.1994).

αξηζ. 198/23.7.1994 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ 201/1993
πξνέιεπζεο Μαπξνδάθλε Παηξψλ Διεγρνκέλε» (ΦΔΚ

- Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 386323/3803/10-11-1976 «Πεξί κεηαπνηήζεσο ζηαθπιψλ εθηφο δψλεο
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ 1407/Β)

- 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).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 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).

10.

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 ΜΑΤΡΟΓΑΦΝΗ ΠΑΣΡΩΝ
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 Μαπξνδάθλε Παηξψλ .
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 ΜΠ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Μαπξνδάθλε Παηξψλ , 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.

