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

Πεξηγξαθή ηνπ νίλνπ (νίλωλ) :
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Μνζράηνο Παηξψλ (Muscat of Patra) αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία 3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15 ησλ ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ
παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
Οίλνο Γιπθύο Φπζηθόο (Vin doux naturel)
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
- 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):
250 mg/l
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
1.

Όςε : Υξψκα βεξηθνθί έσο ρξπζφ.

2.
Οζκή : εζπεξηδνεηδή, λφηεο ινπινπδηψλ θαη γιπθψλ
κπαραξηθψλ.
3.
Γεχζε : ζηφκα πινχζην κε γιπθά κπαραξηθά, γεχζε
κειηνχ θαη θεξήζξαο. Ιζνδχγην γιπθχηεηαο θαη νμχηεηαο.

Οίλνο Γιπθύο Φπζηθόο από δηαιερηνύο ακπειώλεο (Vin doux
naturel -Grand Cru)
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
- 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):
250 mg/l
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.

1.

Όςε : Υξψκα βεξηθνθί έσο ρξπζφ.

2.
Οζκή : εζπεξηδνεηδψλ, λφηεο ινπινπδηψλ θαη γιπθψλ
κπαραξηθψλ.
3.
Γεχζε : ζηφκα πινχζην κε γιπθά κπαραξηθά, γεχζε
κειηνχ θαη θεξήζξαο. Ιζνδχγην γιπθχηεηαο θαη νμχηεηαο

Οίλνο Γιπθύο (Vin doux)
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0 % 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):
250 mg/l

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
1.

Όςε : Υξψκα βεξηθνθί έσο ρξπζφ

2.
Οζκή : εζπεξηδνεηδψλ, λφηεο ινπινπδηψλ θαη γιπθψλ
κπαραξηθψλ.
3.
Γεχζε : ζηφκα πινχζην κε γιπθά κπαραξηθά, γεχζε
κειηνχ θαη θεξήζξαο. Ιζνδχγην γιπθχηεηαο θαη νμχηεηαο

Οίλνο Φπζηθώο Γιπθύο (Vin naturellement doux)
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
- 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 16.0% vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9.0 %vol.

- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 5,0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ
(νιηθφ): 400 mg/l
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
1. Όςε: Υξψκα ιακπεξφ ρξπζνθίηξηλν.
2. Οζκή: Άξσκα βεξίθνθνπ, εζπεξηδνεηδψλ, ινπινπδηψλ θαη
κειηνχ.
3. Γεχζε: Πινχζηα θαη βεινχδηλε γεχζε κε πνιχ θαιή νμχηεηα
θαη δνκή.
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο

Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1, νη
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεωγξαθηθή
έλδεημε.
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 Παηξψλ 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, Οξεηλφο Ακπειψλαο, Οξεηλφ Κηήκα, Πχξγνο
,Ληαζηφο,

Οηλνινγηθέο πξαθηηθέο
Οη νίλνη ηωλ ηύπωλ γιπθύο θπζηθόο (Vin doux Naturel) θαη γιπθύο
θπζηθόο από δηαιερηνύο ακπειώλεο (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.

Ο νίλνο γιπθύο (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.
Ο νίλνο ΠΟΠ Μνζράηνο Παηξώλ
θπζηθώο γιπθύο (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.
Δθηφο απφ ηελ πξνζζήθε αιθνφιεο θάζε άιινο ηξφπνο απμήζεσο ηνπ
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηεο ζε ζάθραξα
ησλ πξψησλ πιψλ παξαγσγήο ηνπο δελ επηηξέπεηαη.
Δηδηθέο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο
Οη νίλνη ΠΟΠ Μνζράηνο Παηξψλ 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.
Οξηνζεηεκέλε πεξηνρή
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Παηξψλ
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 Μνζράηνο Παηξώλ εθηείλεηαη ζηηο πεξηνρέο
Βξαρλαίηθσλ (Αταϊκό, Βρατναίικα, Θεριανό), Γχκεο (Αγιοβλαζίηικα, Αλιζζός &
Κάηω Αλιζζός, Άνω & Κάηω Αταΐα, Νιθοραίικα), Λαξηζζνχ (Άγιος Νικόλαος,
Ρίολος), Μεζζάηηδνο (Άγιος ηέθανος, Θέα, Οβριά, αραβάλι), Παξαιίαο
(Μινηιλόγλι, Παραλία), Ρίνπ (Ρίο, Άγιος Βαζίλειος, Άγιος Γεώργιος, Αργσρά,
Βερναρδέικα, Άνω & Κάηω Καζηρίηζι, Γρέπανο, Πλαηάνι, Ψαθόπσργος),
Φαξξψλ (Βαζιλικό, Ίζωμα) θαη Ωιελίαο (Άνω οσδανέικα, Άρλα, Λοσζικά,
Μιηόπολη, Φώζηαινα, Χαϊκάλι). Μηθξή έθηαζε είλαη ζην ΒΑ ηκήκα ηεο πεξηνρήο
Παηξέσλ.

Μέγηζηε απόδνζε (απνδόζεηο) αλά εθηάξην
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο ( 12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 90 ΗL γιεχθνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΟΠ

ΜΟΥΑΣΟ ΠΑΣΡΩΝ ΟΙΝΟ ΓΛΤΚΤ ΦΤΙΚΟ ΑΠΟ ΓΙΑΛΔΥΣΟΤ
ΑΜΠΔΛΩΝΔ ( VIN DOUX NATUREL – GRAND CRU) ε κέγηζηε απφδνζε δελ
ππεξβαίλεη ηα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ( 5300) ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 42
ΗL γιεχθνπο.

Δπηηξεπόκελεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ
Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΠΑΣΡΩΝ παξάγνληαη απφ ηελ πνηθηιία Μνζράην
Άζπξν. Πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Mεζφγεην. Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ 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 άζπξνπ κνζράηνπ γηα επηθιηλείο, νξεηλνχο ακπειψλεο δελ θξχβεηαη,
αλ θαη επδνθηκεί εμίζνπ θαιά θαη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα.
Σν ιεπηφξσγν κνζράην άζπξν 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.

Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Γεζκόο κε ηε γεωγξαθηθή πεξηνρή γηα ην Οίλν Φπζηθώο Γιπθύ (Vin
naturellement doux)-Καηεγνξία 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙβ ηνπ Καλ. 1234/2007
α.

Πνηόηεηα

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. Ιζηνξηθόο δεζκόο 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.
Σα Μνζράηα γιπθά θξαζηά απφ ιηαζηά ζηαθχιηα ζηελ Πάηξα έξρνληαη ηνπιάρηζηνλ
απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη σο ζπλέρεηα ησλ Μνζράησλ Κεθαινληάο φπνπ αλαθέξνληαη
απφ ηνλ 16ν αηψλα θαη παξάγνπλ έλα θξαζί πνπ «δελ επηηξέπεην λα ιείπεη απφ ηελ
Βελεηζηάληθε ηξάπεδαλ».
Ήδε ζηελ Πάηξα απφ ην 1875 ν Clauss παξαζθεπάδεη γιπθφ ιεπθφ θξαζί πνπ
νλνκάδεη κελ Μαιβαδία (σο γιπθφ ιεπθφ θξαζί κε παγθφζκην φλνκα) αιιά ζην
νπνίν ηνλ ηφλν θαη ην άξσκα δίλεη ην Μνζράην, ην νπνίν ζπκκεηέρεη (10%) φπσο
πξνθχπηεη απφ ην εκεξνιφγην ηνπ Clauss.
Σν Μνζράην παξαδνζηαθά άιινηε ιηάδεηαη ζηνλ ήιην θαη άιινηε κέλεη ρσξίο
δχκσζε κε ηελ πξνζζήθε νηλνπλεχκαηνο.

Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο & νηθνλνκηθόο δεζκόο
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.

Γ.Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε
Η δψλε νλνκαζίαο θαιχπηεη κηα επξεία ινθψδε πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Πάηξαο θαη
επεθηείλεηαη ΝΓ απνθαιππηηθά κε ηελ δψλε ηνπ Μαπξνδάθλε Παηξψλ.
Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο κε νπδέηεξν pH ή
κεηθηά πνζνζηά αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ.
Με βάζε ηα βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη
ζαιάζζην Μεζνγεηαθφ κε κέζν εηήζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 17 κε 18 βαζκνχο
Κειζίνπ.
Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΠΑΣΡΩΝ παξάγνληαη απφ ηελ πνηθηιία Μνζράην
Άζπξν. Πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Mεζφγεην. Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ 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 άζπξνπ κνζράηνπ γηα επηθιηλείο, νξεηλνχο ακπειψλεο δελ θξχβεηαη,
αλ θαη επδνθηκεί εμίζνπ θαιά θαη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα.
Σν ιεπηφξσγν κνζράην άζπξν 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.
Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο αλέξρεηαη ζε 600-800mm εηεζίσο.
Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνϊόληνο
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 ηνπ νίλνπ Φπζηθψο Γιπθχ Ληαζηφ Π.Ο.Π. Μνζράηνο
Παηξψλ .

Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ο μερσξηζηφο ραξαθηήξαο ησλ ιεπθψλ γιπθψλ νίλσλ Μνζράησλ Παηξψλ
νθείιεηαη ν ηφζν ζηελ πνηθηιία Muscat Blanc πνπ έρεη εγθιηκαηηζηεί εδψ απφ
αηψλεο πξηλ, φζν θαη ζην ζηξαγγεξφ έδαθνο ησλ επηιεγκέλσλ ακπεινπεξηνρψλ,

θαζσο θαη ηελ ΒΑ ή ΒΓ έθζεζε ηνπο πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη δξνζεξφ θαινθαίξη. Ωο
εθ
Γεζκόο κε ηε γεωγξαθηθή πεξηνρή γηα ηνπο νίλνπο ηεο θαηεγνξίαο 3 ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΧΙβ ηνπ Καλ. 1234/2007.
α.

Πνηόηεηα

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.

Ιζηνξηθόο δεζκόο

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.
Σα Μνζράηα γιπθνί νίλνη ιηθέξ ζηελ Πάηξα έξρνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 19 ν
αηψλα θαη σο ζπλέρεηα ησλ Μνζράησλ Κεθαινληάο φπνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ 16ν
αηψλα θαη παξάγνπλ έλα θξαζί πνπ δελ «επηηξέπεην λα ιείπεη απφ ηελ
Βελεηζηάληθε ηξάπεδαλ».
Ήδε ζηελ Πάηξα απφ ην 1875 ν Clauss παξαζθεπάδεη γιπθφ ιεπθφ θξαζί πνπ
νλνκάδεη κελ Μαιβαδία (σο γιπθφ ιεπθφ θξαζί κε παγθφζκην φλνκα) αιιά ζην
νπνίν ηνλ ηφλν θαη ην άξσκα δίλεη ην Μνζράην, ην νπνίν ζπκκεηέρεη (10%) φπσο
πξνθχπηεη απφ ην εκεξνιφγην ηνπ Clauss.
Σν Μνζράην παξαδνζηαθά άιινηε ιηάδεηαη ζηνλ ήιην θαη άιινηε κέλεη ρσξίο
δχκσζε κε ηελ πξνζζήθε νηλνπλεχκαηνο.

γ.

Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο & νηθνλνκηθόο δεζκόο

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.

Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε

Η δψλε νλνκαζίαο θαιχπηεη κηα επξεία ινθψδε πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Πάηξαο θαη
επεθηείλεηαη ΝΓ απνθαιππηηθά κε ηελ δψλε ηνπ Μαπξνδάθλε Παηξψλ.
Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο κε νπδέηεξν pH ή
κεηθηά πνζνζηά αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ.
Με βάζε ηα βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη
ζαιάζζην Μεζνγεηαθφ κε κέζν εηήζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο 17 κε 18 βαζκνχο

Κειζίνπ.
Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο αλέξρεηαη ζε 600-800mm εηεζίσο.
Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΠΑΣΡΩΝ παξάγνληαη απφ ηελ πνηθηιία Μνζράην
Άζπξν. Πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Μεζφγεην. Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ 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 άζπξνπ κνζράηνπ γηα επηθιηλείο, νξεηλνχο ακπειψλεο δελ θξχβεηαη,
αλ θαη επδνθηκεί εμίζνπ θαιά θαη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα.
Σν ιεπηφξσγν κνζράην άζπξν είλαη ζίγνπξα κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο
πνηθηιίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Κάησ απφ ηνλ νιφιακπξν ειιεληθφ ήιην
κεηνπζηψλεηαη ζε ζπνπδαία θξαζηά, πνπ εθθξάδνπλ ην κνλαδηθό terroir από ην
νπνίν πξνέξρνληαη.
Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνϊόληνο
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 Παηξψλ .

Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ο μερσξηζηφο ραξαθηήξαο ησλ ιεπθψλ γιπθψλ νίλσλ Μνζράησλ Παηξψλ νθείιεηαη
ν ηφζν ζηελ πνηθηιία Muscat Blanc πνπ έρεη εγθιηκαηηζηεί εδψ απφ αηψλεο πξηλ,
φζν θαη ζην ζηξαγγεξφ έδαθνο ησλ επηιεγκέλσλ ακπεινπεξηνρψλ, θαζσο θαη ηελ
ΒΑ ή ΒΓ έθζεζε ηνπο πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη δξνζεξφ θαινθαίξη. Ωο εθ ηνχηνπ
πξνθχπηνπλ νίλνη κε ραξαθηεξηζηηθφ Μνζράην άξσκα, θξνπηψδεηο θαη
απνιαπζηηθνί.
Παξέθθιηζε από ηελ παξαγωγή ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή
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 ζηαθπιψλ θαη νηλνπνηήζεσο ηνπ

γιεχθνπο πξνο παξαζθεπήλ ηνπ ΠΟΠ ΠΑΣΡΑ, ζε φια ηα νηλνπνηεία ηνπ λνκνχ
Αραΐαο, εθ φζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξαζθεπήο νίλσλ ΠΟΠ.
Πξόζζεηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηζήκαλζε ηωλ νίλωλ
Δλδείμεηο πνπ αθνξνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο παξαγωγήο
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».
Παξαδνζηαθέο Δλδείμεηο
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 Παηξψλ είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ
ΟΡΔΙΝΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ (Δ) / Vin de vignobles Montagneux, ΛΙΑΣΟ /
LIASTOS / Vin de paille.
Παξαπνκπή ζηηο πξνδηαγξαθέο πξνϊόληνο

Δζληθή Ννκνζεζία
-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/5-101973) 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).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 386/22.5.1971
«Πεξί αλαγλσξίζεσο
ειεγρφκελεο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 220/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε
νλνκαζία πξνειεχζεσο Μνζράηνο Παηξψλ ειεγρφκελεο θαη κε νλνκαζία

πξνειεχζεσο
Μνζράηνο
36/A/29.3.1982).

Ρίνπ

Παηξψλ

ειεγρφκελε»

(ΦΔΚ

-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)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζκ. 280557/9-6-2005 «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. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη κε βάζεη ηηο παξαθάηω
δηαηάμεηο:
- 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. Γηαδηθαζία δηεμαγωγήο ηωλ ειέγρωλ:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηε θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ 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 Μνζράηνο 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 Μνζράηνο Παηξψλ , ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.

10.3. Αξρέο ειέγρνπ.
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.
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