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

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ
Μοζσάηορ Κεθαλληνίαρ – (ΜΟΣΦΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) / Muscat of
Cephalonia - (MUSCAT OF CEPHALONIA) – Muscat de Céphalonie –
(MUSCAT DE CEPHALONIE)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
2.1. Καηηγοπία
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Μνζράηνο Κεθαιιελίαο (Muscat of Cephalonia)
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15 ησλ ακπειννηληθψλ
Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007.
2.2. Τύποι οίνων
Οίλνο Γιπθχο Φπζηθφο, Οίλνο Γιπθχο Φπζηθφο απφ δηαιεθηνχο
ακπειψλεο, Οίλνο Λεπθφο Γιπθχο, Οίλνο Λεπθφο Φπζηθψο Γιπθχο
2.3. OΙΝΟ ΛΙΚΔΡ
Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά
Φςζικού (VIN DOUX NATUREL)

Οίνος

Γλςκού

2.3.1. Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14,0 % 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):
200 mg/l
2.3.2. Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.
Όςε : Οίλνο γιπθχο ιεπθφο, κε ρξψκα ρξπζνθίηξηλν κε
πνξηνθαιί αληαχγεηεο.
2.
Οζκή : Υαξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηεο πνηθηιίαο πνπ είλαη
απηά ηνπ βεξίθνθνπ, ηνπ κειηνχ θαη ηνπ ηξηαληάθπιινπ.
3.
Γεχζε : Υαξαθηεξηζηηθή γεχζε ηεο πνηθηιίαο κνζράην κε
καθξά επίγεπζε.

2.4 Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος
Γλςκού Φςζικού από διαλεκηούρ αμπελώνερ (Vin doux
naturel Grand cru)
2.4.1Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14,8 % 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):
200 mg/l
2.4.2

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1.
Όςε : Οίλνο γιπθχο ιεπθφο, κε ρξψκα ρξπζνθίηξηλν κε
πνξηνθαιί αληαχγεηεο.
2.
Οζκή : Υαξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηεο πνηθηιίαο πνπ είλαη
απηά ηνπ βεξίθνθνπ, ηνπ κειηνχ θαη ηνπ ηξηαληάθπιινπ.
3.
Γεχζε : Υαξαθηεξηζηηθή γεχζε ηεο πνηθηιίαο κνζράην κε
καθξά επίγεπζε.

2.5 Αναλςηικά και οπγανοληπηικά
Γλςκού (Vin Doux).

σαπακηηπιζηικά

Οίνος

2.5.1Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17.5 % vol.
- Aπνθηεκέλνο 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):
200 mg/l

2.5.2

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
1.
Όςε : Οίλνο γιπθχο ιεπθφο, κε ρξψκα ρξπζνθίηξηλν κε
πνξηνθαιί αληαχγεηεο.
2.
Οζκή : Υαξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηεο πνηθηιίαο πνπ είλαη
απηά ηνπ βεξίθνθνπ, ηνπ κειηνχ θαη ηνπ ηξηαληάθπιινπ.
3.
Γεχζε : Υαξαθηεξηζηηθή γεχζε ηεο πνηθηιίαο κνζράην κε
καθξά επίγεπζε.

ΟΙΝΟΣ ΑΠΟ ΛΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
2.6 Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά
Φςζικώρ Γλςκού (Vin naturellement doux)

Οίνος

2.6.1 Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ
ζηαθπιηψλ: 14.8 % vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο κεηά ην ιηάζηκν ησλ
ζηαθπιηψλ: 17,6 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,6 % vol.
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 9% 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): 400 mg/l
2.6.2

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : Οίλνο γιπθχο ιεπθφο, κε ρξψκα ρξπζνθίηξηλν κε
πνξηνθαιί αληαχγεηεο.

2.

Οζκή : Υαξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηεο πνηθηιίαο πνπ είλαη
απηά ηνπ βεξίθνθνπ, ηνπ κειηνχ θαη ηνπ ηξηαληάθπιινπ.

3.

Γεχζε : Υαξαθηεξηζηηθή γεχζε ηεο πνηθηιίαο Mνζράην κε
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.)
Μνζράηνο Κεθαιιελίαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο,
είλαη νη εμήο :
Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Διεγρφκελε (ΟΠΔ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά
επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή Δπηιεγκέλνο, , Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Πχξγνο ,Ληαζηφο.

3. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ

3.1 Οη νίλνη ησλ ηχπσλ γιπθχο θπζηθφο (Vin doux Naturel) θαη γιπθχο
θπζηθφο απφ δηαιερηνχο ακπειψλεο (Vin doux Naturel-Grand Cru)
παξάγνληαη κε ηελ πξνζζήθε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο αιθνφιεο,
αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ 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.
3.2 Ο νίλνο γιπθχο (Vin doux) παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε, πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο αιθννιηθήο δπκψζεσο, ζην γιεχθνο αιθνφιεο ακπειννηληθήο
πξνειεχζεσο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ 95% vol., ψζηε ην ηειηθφ
πξντφλ λα έρεη ην λνκνζεηεκέλν θηεζέληα θαη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν. Ο
νίλνο ηνπ ηχπνπ απηνχ πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο.
Παξά ηαχηα, γηα ηα γιεχθε βάζεο είλαη αλεθηή πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζπιηθή
αιθνφιε ηνπιάρηζην 1% λνΙ. Απηφο ν ηχπνο νίλνπ δχλαηαη λα παιαηψζεη γηα
πέληε ρξφληα ζε δξχηλα βαξέιηα.

3.3
Ο νίλνο ΠΟΠ Μνζράηνο Κεθαιιελίαο θπζηθψο γιπθχο (Vin
Νaturellement Doux) παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην
ή ππφ ζθηάλ πξνο κεξηθή αθπδάησζε. Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαθχιηα πνπ
νηλνπνηήζεθαλ ρσξίο λα έρεη πξνζηεζεί πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε γιεχθνο, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε ή απφζηαγκα.
3.4 Δθηφο απφ ηελ πξνζζήθε αιθνφιεο θάζε άιινο ηξφπνο απμήζεσο ηνπ
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
ζάθραξα ησλ πξψησλ πιψλ παξαγσγήο ηνπο δελ επηηξέπεηαη.
4. ΕΙΔΙΚΕ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ

Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
4.1 Οη νίλνη ΠΟΠ Μνζράηνο Κεθαιιελίαο πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα
ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη
δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα. Η ειηθία ησλ πξέκλσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ
εηψλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη ε άξδεπζε. Καιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο πνπ δελ εθαξκφδνληαη παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή δελ επηηξέπνληαη.

5. ΟΡΙΟΘΕΣΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ

Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Κεθαιιελίαο
θαζνξίζηεθε κε ην
Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 386/22.5.1971
(ΦΔΚ
115/A/9.6.1971) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα αξηζ. 242/18.3.1982 (ΦΔΚ 39/A/29.3.1982).
Η ακπεινπξγηθή δψλε ΠΟΠ Μοζσάηορ Κεθαλληνίαρ εθηείλεηαη ζηε δπηηθή
πιεπξά ηεο Κεθαινληάο, ζηε ρεξζφλεζν ηεο Παιηθήο θαη πεξηιακβάλεη ην Γήκν
Ληξοςπίος και τιρ κοινότητερΣοςλάπων, Ζύλων, Κατωγήρ, Σκηνέαρ, Χαςδάτων
και την πεπιοσή τηρ κοινότηταρ Πόπος τηρ επαπσίαρ Κπαναίαρ.

6. ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΑΠΟΔΟΕΙ) ΑΝΑ ΕΚΣΑΡΙΟ (HA)

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για ηο
πποϊόν καηηγοπίαρ 3 (οίνορ λικέπ).
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο (12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα γηα ηνλ νίλν ιηθέξ κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΟΠ

ΜΟΥΑΣΟ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΟΙΝΟ ΓΛΤΚΤ ΦΤΙΚΟ ΑΠΟ ΓΙΑΛΔΥΣΟΤ
ΑΜΠΔΛΩΝΔ ( VIN DOUX NATUREL – GRAND CRU) φπνπ ε κέγηζηε απφδνζε
δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ( 5300) ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για
ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 15 (οίνορ από λιαζμένα ζηαθύλια).
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα.

(12000)

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για
ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 15 (οίνορ από λιαζμένα ζηαθύλια).
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο ( 12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 3 (οίνορ Λικέπ).
Η κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ ιηθέξ είλαη 114,4 HL/Ha κε εμαίξεζε ηνλ
θπζηθφ γιπθφ νίλν (Vin doux naturel) ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε απφδνζε δελ μεπεξλά ηα 99
ΗL αλά εθηάξην.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο για ηο πποϊον καηηγοπίαρ 15
(οίνορ από Λιαζμένα ζηαθύλια).
Η κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα
HL/Ha αλά εθηάξην.

είλαη

75,6

7. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΑΜΠΕΛΟΤ
Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ παξάγνληαη απφ ηελ πνηθηιία Μνζράην
Άζπξν. Πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Μεζφγεην. Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ άζππος μοζσάηος γηα ηνλ
ήιην. Απηφο δεζηαίλεη ηηο κηθξέο ξψγεο, δίλεη ζηελ παρηά θινχδα ηνπ θηηξηλφρξπζν,
γεκάην θαθίδεο ρξψκα θαη ζπκππθλψλεη κνλαδηθά ηα αξψκαηα θαη ηε γεχζε ηνπ. Η
αγάπε ηνπ άζππος μοζσάηος γηα επηθιηλείο, νξεηλνχο ακπειψλεο δελ θξχβεηαη,
αλ θαη επδνθηκεί εμίζνπ θαιά θαη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα.
Σν ιεπηφξσγν μοζσάηο άζππο είλαη ζίγνπξα κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο
πνηθηιίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Κάησ απφ ηνλ νιφιακπξν ειιεληθφ ήιην
κεηνπζηψλεηαη ζε ζπνπδαία θξαζηά, πνπ εθθξάδνπλ ην κνλαδηθφ terroir απφ ην
νπνίν πξνέξρνληαη.

8. Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ
8. Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΛΙΚΕΡ

8.1

Ποιόηηηα

Οη νίλνη απηνί πξνεξρφκελνη θαηά βάζε απφ εκηνξεηλνχο κε αξδεπφκελνπο
ακπειψλεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ζαιάζζηα δψλε, κε ζρεηηθά ρακειέο
ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχζζνπλ έληνλα
ηδηαίηεξα αξσκαηηθά θαη γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η πνηθηιία κε ην ηδηαίηεξν
δπλακηθφ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλζξψπηλε
θξνληίδα, αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε θήκε ηνπ πξντφληνο ζηελ πνξεία κέζα ζηνλ
ρξφλν, ζπγθξνηνχλ ηνλ ηδηαίηεξν πνηνηηθφ δεζκφ.
8.2

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ
8.2.1. 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 ηνπ
άζπξνπ κνζράηνπ, πνπ επεηδή παξνπζίαδε αληνρή θαηά ηηο ρξνλνβφξεο
κεηαθηλήζεηο, θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηεο Δλεηηθήο Γηνίθεζεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε, ην
«ην πξνζθηιέζηαηνλ ηνηο Βελεηνίο γαζηξηκάξγνηο πνηφλ», λα απνηειέζεη
αληηθείκελν εμαγσγηθνχ κνλνπσιίνπ πνπ επηβάιιεηαη δηα αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ.
Γηάθνξα θείκελα ηεο επνρήο 1712, 1723, 1771 κηινχλ γηα ην κνζράην σο
ραξαθηεξηζηηθφ πνηνηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο θαη κεξηθά απφ απηά αλαξσηηνχληαη
γηα ην ηδηφηππν θαζεζηψο ζηελ εκπνξία ηνπ πξντφληνο. Σν απνθιεηζηηθφ
κνλνπψιην θαη ε εμνλησηηθή θνξνινγία νδεγνχλ ζε καξαζκφ ηελ θαιιηέξγεηα

ρσξίο φκσο θαη λα ηελ εμαιείςνπλ. Απφ ηελ επνρή εθείλε θέληξν ηεο παξαγσγήο
ηνπ είλαη ε ρεξζφλεζνο ηεο Παιιηθήο ζηα δπηηθά ηνπ λεζηνχ θαη ηδηαίηεξα ε πεξηνρή
ηεο Καησγήο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Σν άζπξν κνζράην γλσξίδεη
λέα πεξίνδν αθκήο πξνο ην ηέινο ηεο αγγινθξαηίαο, ηδηαίηεξα δε 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(Βηλάξηα
Σνπι), γλσζηφ παξάγνληα ηνπ εκπνξηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ θξαζηνχ κε ηδηαίηεξεο
ζρέζεηο κε ηελ Γεξκαλία θαη ηελ ηνπηθή αγνξά. Σν κνζράην ηεο Κεθαινληάο παίδεη
θεληξηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε παξαγσγή
κνζράηνπ ζπξξηθλψλεηαη αιιά δελ εμαθαλίδεηαη απφ ηελ πεξηνρή, ζηηο πεξηπηψζεηο
δε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απηνχζην νδεγείηαη ζε κίμεηο κε ζηφρν ηελ αξσκαηηθή
βειηίσζε άιισλ πνηθηιηψλ. Σν 1969 κε ην ΝΓ 243 «Πεξί βειηηψζεσο θαη
πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο» θαηνρπξψλεηαη ε δψλε παξαγσγήο
ηνπ Μνζράηνπ Κεθαιιελίαο σο Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Διεγρφκελε(ΟΠΔ). Σν
παξαγφκελν ζήκεξα θξαζί, αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα, απνηειεί ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηελ ηνπηθή νηλνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ γηα ηελ δψλε πνπ
ην παξάγεη. Σν ελδηαθέξνλ νηλνπνηείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο ΠΓΔ γηα παξαγσγή
πςειήο πνηφηεηαο επηδφξπηνπ αξσκαηηθνχ νίλνπ κνζράηνπ πξνθαιεί εθ λένπ ην
ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγψλ/ακπεινθαιιηεξγεηψλ.

8.2.2. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν παξαγφκελν ζήκεξα θξαζί, αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα, απνηειεί ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηελ ηνπηθή νηλνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ γηα ηελ δψλε πνπ
ην παξάγεη. Σν ελδηαθέξνλ νηλνπνηείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο ΠΓΔ γηα παξαγσγή
πςειήο πνηφηεηαο επηδφξπηνπ αξσκαηηθνχ νίλνπ κνζράηνπ πξνθαιεί εθ λένπ ην
ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγψλ/ακπεινθαιιηεξγεηψλ ζπλνδεπφκελν κε λέεο
θπηεχζεηο. Σν κνζράην ιεπθφ καδί κε ηελ καπξνδάθλε απνηεινχλ ηηο πην
ραξαθηεξηζηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, νξγαληθά ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ
πνιηηηζκνχ πνπ δηαηεξεί, αθφκα θαη ζήκεξα, έληνλα αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.

8.3

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

8.3.1. Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο ηεο δψλεο ζπλίζηαηαη ζηελ πεδηλή ή εκηπεδηλή
κνξθνινγία ηεο, ζηα εδάθε πνπ είλαη βαζηά θαη κνλαδηθά αξγηινακκψδε, ζηελ
ζηελή γεηηλίαζε κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνπο δπηηθνχο-λνηηνδπηηθνχο αλέκνπο θαη άξα
ζηα πςειά επίπεδα πγξαζίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή σξίκαλζε ησλ
ζηαθπιηψλ απνηξέπνληαο ην ζηξεο ηνπο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ πιήξε έθθξαζε
ηνπ αξσκαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πνηθηιίαο, ελψ νη πςειή πγξαζία βνεζάεη θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ πεξθαζκνχ.

8.4

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Η μερσξηζηή γεπζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Κεθαιιελίαο,
νθείιεηαη ζηελ ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, φπσο απηή πεξηγξάθεθε, αιιά θαη ζηα

γεπζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ.

8.5. Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
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. Μνζράηνο Κεθαιιελίαο.
8. Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΜΕΝΑ ΣΑΦΤΛΙΑ

8.1

Ποιόηηηα

Οη νίλνη απηνί πξνεξρφκελνη θαηά βάζε απφ εκηνξεηλνχο κε αξδεπφκελνπο
ακπειψλεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ζαιάζζηα δψλε, κε ζρεηηθά ρακειέο
ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχζζνπλ έληνλα
ηδηαίηεξα αξσκαηηθά θαη γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η πνηθηιία κε ην ηδηαίηεξν
δπλακηθφ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλζξψπηλε
θξνληίδα, αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε θήκε ηνπ πξντφληνο ζηελ πνξεία κέζα ζηνλ
ρξφλν, ζπγθξνηνχλ ηνλ ηδηαίηεξν πνηνηηθφ δεζκφ.
8.2

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ
8.2.1. 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 ηνπ
άζπξνπ κνζράηνπ, πνπ επεηδή παξνπζίαδε αληνρή θαηά ηηο ρξνλνβφξεο
κεηαθηλήζεηο, θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηεο Δλεηηθήο Γηνίθεζεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε, ην
«ην πξνζθηιέζηαηνλ ηνηο Βελεηνίο γαζηξηκάξγνηο πνηφλ», λα απνηειέζεη
αληηθείκελν εμαγσγηθνχ κνλνπσιίνπ πνπ επηβάιιεηαη δηα αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ.
Γηάθνξα θείκελα ηεο επνρήο 1712, 1723, 1771 κηινχλ γηα ην κνζράην σο
ραξαθηεξηζηηθφ πνηνηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο θαη κεξηθά απφ απηά αλαξσηηνχληαη
γηα ην ηδηφηππν θαζεζηψο ζηελ εκπνξία ηνπ πξντφληνο. Σν απνθιεηζηηθφ
κνλνπψιην θαη ε εμνλησηηθή θνξνινγία νδεγνχλ ζε καξαζκφ ηελ θαιιηέξγεηα
ρσξίο φκσο θαη λα ηελ εμαιείςνπλ. Απφ ηελ επνρή εθείλε θέληξν ηεο παξαγσγήο
ηνπ είλαη ε ρεξζφλεζνο ηεο Παιιηθήο ζηα δπηηθά ηνπ λεζηνχ θαη ηδηαίηεξα ε πεξηνρή
ηεο Καησγήο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Σν άζπξν κνζράην γλσξίδεη
λέα πεξίνδν αθκήο πξνο ην ηέινο ηεο αγγινθξαηίαο, ηδηαίηεξα δε 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(Βηλάξηα
Σνπι), γλσζηφ παξάγνληα ηνπ εκπνξηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ θξαζηνχ κε ηδηαίηεξεο
ζρέζεηο κε ηελ Γεξκαλία θαη ηελ ηνπηθή αγνξά. Σν κνζράην ηεο Κεθαινληάο παίδεη

θεληξηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε παξαγσγή
κνζράηνπ ζπξξηθλψλεηαη αιιά δελ εμαθαλίδεηαη απφ ηελ πεξηνρή, ζηηο πεξηπηψζεηο
δε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απηνχζην νδεγείηαη ζε κίμεηο κε ζηφρν ηελ αξσκαηηθή
βειηίσζε άιισλ πνηθηιηψλ. Σν 1969 κε ην ΝΓ 243 «Πεξί βειηηψζεσο θαη
πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο» θαηνρπξψλεηαη ε δψλε παξαγσγήο
ηνπ Μνζράηνπ Κεθαιιελίαο σο Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Διεγρφκελε(ΟΠΔ). Σν
παξαγφκελν ζήκεξα θξαζί, αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα, απνηειεί ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηελ ηνπηθή νηλνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ γηα ηελ δψλε πνπ
ην παξάγεη. Σν ελδηαθέξνλ νηλνπνηείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο ΠΓΔ γηα παξαγσγή
πςειήο πνηφηεηαο επηδφξπηνπ αξσκαηηθνχ νίλνπ κνζράηνπ πξνθαιεί εθ λένπ ην
ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγψλ/ακπεινθαιιηεξγεηψλ.

8.2.2. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν παξαγφκελν ζήκεξα θξαζί, αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα, απνηειεί ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηελ ηνπηθή νηλνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ γηα ηελ δψλε πνπ
ην παξάγεη. Σν ελδηαθέξνλ νηλνπνηείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο ΠΓΔ γηα παξαγσγή
πςειήο πνηφηεηαο επηδφξπηνπ αξσκαηηθνχ νίλνπ Μνζράηνπ πξνθαιεί εθ λένπ ην
ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγψλ/ακπεινθαιιηεξγεηψλ ζπλνδεπφκελν κε λέεο
θπηεχζεηο. Σν κνζράην ιεπθφ καδί κε ηελ καπξνδάθλε απνηεινχλ ηηο πην
ραξαθηεξηζηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, νξγαληθά ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ
πνιηηηζκνχ πνπ δηαηεξεί, αθφκα θαη ζήκεξα, έληνλα αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.

8.3

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

8.3.1. Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο ηεο δψλεο ζπλίζηαηαη ζηελ πεδηλή ή εκηπεδηλή
κνξθνινγία ηεο, ζηα εδάθε πνπ είλαη βαζηά θαη κνλαδηθά αξγηινακκψδε, ζηελ
ζηελή γεηηλίαζε κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνπο δπηηθνχο-λνηηνδπηηθνχο αλέκνπο θαη άξα
ζηα πςειά επίπεδα πγξαζίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή σξίκαλζε ησλ
ζηαθπιηψλ απνηξέπνληαο ην ζηξεο ηνπο θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ πιήξε έθθξαζε
ηνπ αξσκαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πνηθηιίαο, ελψ νη πςειή πγξαζία βνεζάεη θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ πεξθαζκνχ.

8.4

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Η μερσξηζηή γεπζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Κεθαιιελίαο,
νθείιεηαη ζηελ ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, φπσο απηή πεξηγξάθεθε, αιιά θαη ζηα
γεπζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ.

8.5. Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
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. Μνζράηνο Κεθαιιελίαο.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

-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 ειεγρφκελεο
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 386323/3803/10-11-1976 Πεξί κεηαπνηήζεσο ζηαθπιηψλ
εθηφο δψλεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΦΔΚ 1407/Β/25-11-1976)..
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 242/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο Κεθαιιελίαο ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ
39/A/29.3.1982).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/9-6-2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ,
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ 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.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)
9.3.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 ΜΟΥΑΣΟ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ, ζε φια ηα
νηλνπνηεία ηεο λήζνπ Κεθαιιελίαο, εθ φζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
παξαζθεπήο νίλσλ ΠΟΠ.

9.4. Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
9.4.1. 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».

9.4.2. 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).
9.4.3. 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 Μνζράηνο Κεθαιιελίαο είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de côteaux, ΑΠΟ
ΝΗΙΩΣΙΚΟΤ ΑΜΠΔΛΩΝΔS/ Vin de vignobles insulaires.
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/5-101973) 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 ΜΟΥΑΣΟ 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 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 Μνζράηνο 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 Μνζράηνο 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:
Σκήκα:

Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
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
Διέγρνπ.

Πεξηθεξεηαθνχ

