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

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Ακχληαην (Amyndteon) αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο1. θαη 4. ησλ
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007.

Οίνορ Επςθπόρ Ξηπόρ

-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : Μέγηζηε 4.0 g/l

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Υξψκα ιακπεξφ, βαζχ ξνπκπηλί κε βηνιεηί αληαχγεηεο
2. Οζκή: αλάινγα κε ηελ παιαίσζή, πνπ αξρίδεη απφ κηθξφθαξπα θξνχηα ηνπ
δάζνπο (βαηφκνπξν, θξαγθνζηάθπιν), βχζζηλν θαη δακάζθελν γηα λα εμειηρζεί ζε
απνμεξακέλα θξνχηα θαη λα νινθιεξσζεί ζε αθπδαησκέλε ληνκάηα θαη ζχθν.
3. Γεχζε: Πινχζην ζηφκα κε ληειηθάηε δνκή, ρσξίο γσλίεο πνπ δηεγείξεη κε ηνλ
ζπλδπαζκφ κπνπθέηνπ εμέιημεο, νμχηεηαο θαη ψξηκσλ ηαληλψλ ηνπο γεπζηηθνχο
θάιπθεο. Δπίγεπζε εμαηξεηηθά κεγάιεο δηάξθεηαο κε παιηλδξνκήζεηο αξσκαηηθέο.

Οίνορ Επςθπόρ Ημίξηπορ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα :> 4 -12 g/l ( ή 18 g/l ζχκθσλα κε ην XIV
Μέξνο Β- 607/2009)

-

Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l

Μορφοποιήθηκε: Εζοτή: Αριζηερά:
0 εκ.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)

1. Όςε: Έληνλν θφθθηλν ρξψκα
2. Οζκή: Πινχζηα αξψκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηνπο ηππηθνχο ραξαθηήξεο
ηνκαηνπνιηνχ θαη ειηάο κε απηά ησλ θφθθηλσλ θξνχησλ
3. Γεχζε: Πινχζην αξκνληθφ ζηφκα κε αλάιαθξε γιπθχηεηα ζε ηζνξξνπία κε ηελ
ηξαγαλή νμχηεηα

Οίνορ Επςθπόρ Ημίγλςκορ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα :> 12 -45 g/l

-

Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)

1. Όςε: Έληνλν θφθθηλν ρξψκα
2. Οζκή: Πινχζηα αξψκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηνπο ηππηθνχο ραξαθηήξεο
ηνκαηνπνιηνχ θαη ειηάο κε απηά ησλ θφθθηλσλ θξνχησλ
3. Γεχζε: Πινχζην αξκνληθφ ζηφκα κε γιπθηά καιαθή, επράξηζηε γεχζε ζε
ηζνξξνπία κε ηελ ηξαγαλή νμχηεηα

Οίνορ Επςθπωπόρ Ξηπόρ

-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % vol.

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά:
Ένηονα

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : Μέγηζηε 4.0 g/l

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1. Όςε: ‘Έληνλν, ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί ρξψκα
2. Οζκή: Πινχζηα αξσκαηηθή κχηε κε θξνπηψδεηο λφηεο

Μορφοποιήθηκε: Εζοτή: Αριζηερά:
0 εκ., Σηηλοθέηες: 0 εκ., Αριζηερά +
Ότι καηά 2,25 εκ.

3. Γεχζε: Αξκνληθφ ζηφκα κε πινχζηα επίγεπζε θαη αξσκαηηθή επηζηξνθή

Οίνορ Επςθπωπόρ Ημίξηπορ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα :> 4 -12 g/l ( ή 18 g/l ζχκθσλα κε ην XIV
Μέξνο Β- 607/2009)

-

Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)

1. Όςε: Έληνλν, ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί ρξψκα
2. Οζκή: Πινχζηα αξσκαηηθή κχηε κε θξνπηψδεο λφηεο
3. Γεχζε: Πινχζην αξκνληθφ ζηφκα κε αλάιαθξε γιπθχηεηα ζε ηζνξξνπία κε ηελ
ηξαγαλή νμχηεηα

Οίνορ Επςθπωπόρ Ημίγλςκορ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα :> 12 -45 g/l

-

Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)

1. Όςε: Έληνλν, ιακπεξφ ηξηαληαθπιιί ρξψκα
2. Οζκή: Πινχζηα αξσκαηηθή κχηε κε θξνπηψδεο λφηεο
3. Γεχζε: Πινχζην αξκνληθφ ζηφκα κε αλάιαθξε γιπθχηεηα ζε ηζνξξνπία κε ηελ
ηξαγαλή νμχηεηα

Οίνορ Αθπώδηρ Επςθπωπόρ Ξηπόρ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 17,0 – 32,0 g/l

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08

-

Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: Διάρηζηε 3,5 bar
Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1. Όςε: Υξψκα ξνδί ιακπεξφ κε πιεζσξηθέο θπζαιίδεο.
2. Οζκή: Έληνλε κχηε κε άξσκα θξάνπιαο θαη απνμεξακέλεο ληνκάηαο
3. Γεχζε: Ιζνξξνπεκέλν, γεκάην ζηφκα κε επράξηζηε καθξηά επίγεπζε

Οίνορ Αθπώδηρ Επςθπωπόρ Ημίξηπορ
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 32,0 – 50,0 g/l

Μορφοποιήθηκε: Εζοτή: Αριζηερά:
0 εκ.
Μορφοποιήθηκε: Εζοτή: Αριζηερά:
0 εκ., Πρώηη γραμμή: 0 εκ.
Μορφοποιήθηκε: Εζοτή: Αριζηερά:
0 εκ.

-

Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08

-

Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: Διάρηζηε 3,5 bar
Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1. Όςε: Υξψκα ηξηαληαθπιιί κε ιεπηά θνξδφληα θπζαιίδσλ
2. Οζκή: Άξσκα βαηφκνπξνπ θαη θξάνπιαο
3. Γεχζε: ηφκα αξκνληθφ κε αλάιαθξε γιπθχηεηα ζε ηζνξξνπία κε ηελ
ηξαγαλή νμχηεηα

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.) Ακχληαην θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή
Δπηιεγκέλνο, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλνί
Ακπειψλεο, Πχξγνο.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Οη εξπζξνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. Ακχληαην (Amyndteon) παξάγνληαη κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο. Η αιθννιηθή δχκσζε ηνπ ζηαθπινπνιηνχ θαη ηνπ
νίλνπ ζε δχκσζε κεηά ην δηαρσξηζκφ απφ ηα ζηέκθπια γίλεηαη ζε ειεγρφκελεο
ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 30° C.
Οη εξπζξνί εκίμεξνη θαη εκίγιπθνη νίλνη Π.Ο.Π. Ακχληαην παξάγνληαη κε δηαθνπή
ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο ή κε ηελ εθαξκνγή ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ γιχθαλζεο
Οη εξπζξσπνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. Ακχληαην (Amyndteon) παξάγνληαη κε ηε
κέζνδν παξαγσγήο ξνδέ νίλσλ απφ εξπζξέο πνηθηιίεο. Η κεηαπνίεζε ησλ

Μορφοποιήθηκε: Διάζηημα Πριν: 0
ζη., Μεηά: 10 ζη., Κοσκκίδα +
Επίπεδο: 1 + Σηοίτιζη: 0 εκ. +
Σηηλοθέηης μεηά: 0,63 εκ. + Εζοτή:
0,63 εκ.
Μορφοποιημένo: Κοσκκίδες και
αρίθμηζη

ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε νηλνπνηεία ηα νπνία
δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο
παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ. Η γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ δελ επηηξέπεηαη λα
γίλεηαη κε ζπλερή πηεζηήξηα ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε πξέπεη λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ 20°C.
Οη εξπζξσπνί εκίμεξνη θαη εκίγιπθνη νίλνη Π.Ο.Π. Ακχληαην παξάγνληαη κε
δηαθνπή ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο ή κε ηελ εθαξκνγή ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ
γιχθαλζεο
Οη αθξψδεηο νίλνη κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν δχκσζεο
ζηε θηάιε. Η δχκσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην μεξφ θξαζί βάζεο ζηε θηάιε φπνπ
πξνζηίζεληαη δχκε θαη ζάθραξα. Η θηάιε ζθξαγίδεηαη αξρηθά κε κεηαιιηθφ πψκα
(crown), θαη ε δηαδηθαζία δχκσζεο κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πνιινχο κήλεο αιιά
αθφκα θαη ρξφληα. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δπκψλ ζθξαγίδεηαη κε θαλνληθφ θειιφ.
Δπηπιένλ εθαξκφδεηαη θαη ε κέζνδνο θιεηζηήο δεμακελήο (cuve close). Γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ βάζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξψηκνο ηξχγνο, νχησο ψζηε ηα
ζηαθχιηα λα έρνπλ ρακειφ δπλακηθφ αιθννιηθφ ηίηιν θαη πςειή νμχηεηα. Αθνινπζεί ε
δεχηεξε αιθννιηθή δχκσζε, ζε κηθξέο απηφθιεηζηεο δεμακελέο, κε πνιχ αξγνχο
ξπζκνχο θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο εξπζξνχο
μεξνχο Ακχληαην (Amyndteon) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δπν (2) έηε , εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη έμη (6) κήλεο ζε θηάιεο
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve» γηα
εξπζξνχο μεξνχο Ακχληαην (Amyndteon) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο ηέζζεξα [4] έηε, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ (18) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη δεθανθηψ (18) κήλεο ζε θηάιεο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Ακχληαην πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ
κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Ακχληαην (Amyndteon) πνπ
θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 183/16.3.1972 (ΦΔΚ 40/A/17.3.1972), ην
νπνίν ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 20/21.1.1995 ( ΦΔΚ
16/A/31.1.1995) θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγ κα αξηζκ. 238 /24.7.1996 (ΦΔΚ
178/A/1.8.1996)
Οη ακπειψλεο ηεο δψλεο ηνπ ΠΟΠ Αμύνταιο εθηείλνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ θαη ησλ Κνηλνηήησλ Αγίνπ Παληειεήκνλα, Βεγφξαο, Λαθθηάο, Κιεηδηνχ,
Αληίγνλνπ, Μαληαθίνπ, Πεηξψλ, Ξπλνχ Νεξνχ, Φαλνχ, Πεδηλνχ, Αεηνχ, Ρνδψλα,
Αγξαπηδηψλ, Αλαξγχξσλ θαη Βαξπθνχ ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο απνθιεηνκέλσλ ησλ
βαιησδψλ εθηάζεσλ».
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο

Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο (10000)

Μορφοποιήθηκε: Διάζηημα Πριν: 0
ζη., Μεηά: 10 ζη., Κοσκκίδα +
Επίπεδο: 1 + Σηοίτιζη: 0 εκ. +
Σηηλοθέηης μεηά: 0,63 εκ. + Εζοτή:
0,63 εκ.
Μορφοποιημένo: Κοσκκίδες και
αρίθμηζη
Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά:

ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 80 HL γιεχθνπο εξπζξψλ ζηαθπιηψλ θαη 75 ΗL
γιεχθνπο ιεπθψλ νίλσλ.
Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο ΟΙΝΟΣ Π.Ο.Π. ΑΜΥΝΤΑΙΟ (Amyndteon) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο
πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν.
Σν φλνκα ηνπ –Ξινόμαυρο– πξνέξρεηαη απφ ην μηλφ θαη ην καχξν, αλ θαη ζηελ πξάμε, νη
θινχδεο ησλ ξσγψλ ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηεο ζε ρξσζηηθέο. Σν Ξινόμαυρο
ρξεηάδεηαη θαηάιιειν terroir, απμεκέλεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, ρακειέο ζηξεκκαηηθέο
απνδφζεηο θαη θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα λα μεδηπιψζεη ην κεγαιείν ηνπ. Σν
ξνπκπηλί ρξψκα, ην καγηθφ κπνπθέην, πνπ πεξηιακβάλεη απφ βηνιέηεο κέρξη πνιηφ ειηάο
θαη απφ ληνκάηα κέρξη θαπλφ θαη θξαγθνζηάθπια, ην πςειφβαζκν, γεκάην νμχηεηα ζηφκα
θαη νη άγξηεο ηαλλίλεο, δίθαηα ηνπ έρνπλ δψζεη ηνλ ηίηιν «ειιεληθφ λεκπηφιν».

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ ηηρ καηηγοπίαρ 1 (Οίνορ).
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α.

Ποιόηηηα

Ο ραξαθηήξαο ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν ζηελ ακπεινπξγηθή Ακχληαην παξνπζηάδεηαη ζηνλ
παξαγφκελν νίλν κε πινχζην πνιχπινθν αξσκαηηθφ ραξαθηήξα, ληειηθάηνε ζψκα,
θαινδνκεκέλεο ηαλίλεο θαη κία νμχηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κεγάιε δπλακηθή παιαίσζήο
ηνπ.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Σν νξνπέδην ηνπ Ακπληαίνπ απνηειεί κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο
Διιάδαο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηφηεηα. Σα επξήκαηα
ηεο πεξηνρήο θαη ε παηξνπαξάδνηε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα ζηα
ρξηζηηαληθά ρξφληα επηβεβαηψλνπλ ηελ ζρέζε ακπειηνχ θαη Ακπληαίνπ.
Πεξηεγεηέο φπσο ν Σδειεκπί θαη ν Πνπθεβίι εθζεηάδνπλ ηα ακπέιηα ηεο πεξηνρήο ελψ ηνλ
3ν Αηψλα κΥ ν Αζήλαηνο εθζεηάδεη ηνλ Κειιελφ ειαθξχ νίλν. Όηαλ ν Αιή παζάο γίλεηαη
θχξηνο ηεο πεξηνρήο πξνκεζεχεηαη πξντφληα ακπεινθαιιηέξγεηαο απφ ηνπο ακπειψλεο
ηεο, ελψ θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο ν πχξνο Μειάο αλαθέξεηαη ζην εμαίξεην
θξαζί ηνπ φξνβηηο (=Ακχληαην). Αθφκα ζηε κεγάιε αθκή ηεο πφιεο ππάξρνπλ έκπνξνη
πνπ δηαθηλνχλ ην θξαζί κέρξη ην Μνλαζηήξη, ην Βειηγξάδη θαη ηελ Βηέλλε.
ηελ λεψηεξε πεξίνδν, ην 1945 ηδξχζεθε ε Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Ακπληαίνπ
(E.A.) ε νπνία απνηειείηαη απφ 27 πξσηνβάζκηνπο πλεηαηξηζκνχο, 2.250 θπζηθά κέιε
θαη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ). Σν 1959 ηδξχζεθε ην νηλνπνηείν
ηεο, σο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ.Α.. Σνλ επφκελν ρξφλν, ην 1960,
θπθινθφξεζε ην πξψην εξπζξφ θξαζί ηεο.
Η θαιιηέξγεηα ηνπ Ξηλφκαπξνπ ζηελ πεξηνρή έρεη εμειηρζεί ζε πνιχ πςειά πνηνηηθά
επίπεδα, ζήκεξα θαιιηεξγνχληαη πεξί ηα 7.000 ζηξέκκαηα.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηεο νπζίεο πξνο δηφξζσζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ θξαζηνχ θαη φηη δηαχγαδε ζπλήζσο κφλν κε ηελ παιαίσζε θαη ζπαλίσο είηε
κε θηιηξάξηζκα είηε κε απγά ή δειαηίλε.

γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Η ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε δσή ησλ
αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα. ηε ζχγρξνλε δσή ησλ θαηνίθσλ, νη
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ηα έζηκα πνπ αλαβηψλνπλ ζηελ πεξηνρή πξνβάινπλ πνιχ
ζπρλά ην θξαζί.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Η δψλε ηεο νλνκαζίαο «AMYNTAIO» πεξηιακβάλεη ακπειψλεο ζηελ πεξηνρή πνπ
εθηείλεηαη γχξσ ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ θαη ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Αγίνπ Παληειεήκνλα,
Βεγφξαο, Λαθθηάο, Κιεηδίνπ, Αληηγφλνπ, Μαληαθίνπ, Πεηξψλ, Αεηνχ, Ξηλνχ Νεξνχ, Φαλνχ,
Πεδηλνχ, Αεηνχ, Ρνδψλα, Αγξαπηδηψλ, Αλαξγχξσλ θαη Βαξπθνχ ζηνλ Ννκφ Φιψξηλαο
απνθιεηφκελσλ ησλ βαιησδψλ εθηάζεσλ. Οη ακπειψλεο εθηείλνληαη ζε 520 – 720 κέηξα
πςφκεηξν.
Σα εδάθε είλαη ειαθξηάο πξνο κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο, άξηζηεο απνζηξάγγηζεο,
πξνζρσζηγελή (παιαηφηεξεο ιηκλαίεο απνζέζεηο) κε πιενλέθηεκα γηα ηελ ηππηθφηεξε
έθθξαζε ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν ηα ακκψδε εδάθε.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Ακχληαην είλαη έλα πξντφλ ραξαθηεξηζηηθήο πνηφηεηαο απνηέιεζκα ηνπ
εδαθνθιηκαηηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ νηλνπνίεζεο πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Σφζν ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα ζηελ νηλνπνίεζε ηνπ μεξνχ θξαζηνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ
πνηθηιία Ξηλφκαπξν ζην Ακχληαην, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ηδηαίηεξν
εδαθνθιηκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο δψλεο παξαγσγήο ηνπ, αιιά θαη κε ηελ ζπλέρεηα πνπ
δείρλεη φηη παξνπζηάδεη θαη ζηηο κέξεο καο.
Όια απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ηζρπξνπνηεζνχλ απφ ηηο πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ηνπ
πιένλ έγθπξνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο νηληθψλ πεξηνρψλ Wine Advocate
(erobertparker.com) φπνπ Ξηλφκαπξν ηεο πεξηνρήο Ακπληαίνπ απέζπαζε ηηο πςειφηεξεο
βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ απνζπάζεη κέρξη ζήκεξα εξπζξνί νίλνη. Γίλεηαη απνθιεηζηηθή
αλαθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε, εθηφο ησλ πνιιψλ άιισλ κέρξη ζήκεξα, γηαηί
απνηειεί αδηάζεηζην ζηνηρείo πνπ εληζρχεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ηελ πξνζηηζεκέλε αμία, αιιά
θαη ηελ εκπνξηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νίλσλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο.

Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηο πποϊόν ηηρ καηηγοπίαρ 4 (Αθπώδηρ
Οίνορ).

α.

Ποιόηηηα

Ο ραξαθηήξαο ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν ζηελ ακπεινπξγηθή Ακχληαην παξνπζηάδεηαη
ζηνλ παξαγφκελν νίλν κε πινχζην πνιχπινθν αξσκαηηθφ ραξαθηήξα, ληειηθάηε
ζψκα, θαινδνκεκέλεο ηαλίλεο θαη κία νμχηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή
αθξσδψλ νίλσλ.

β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Σν νξνπέδην ηνπ Ακπληαίνπ απνηειεί κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ακπεινπξγηθέο
δψλεο ηεο Διιάδαο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ
αξραηφηεηα. Σα επξήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ε παηξνπαξάδνηε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ
θαη ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα ζηα ρξηζηηαληθά ρξφληα επηβεβαηψλνπλ ηελ ζρέζε ακπειηνχ
θαη Ακπληαίνπ.
Πεξηεγεηέο φπσο ν Σδειεκπί θαη ν Πνπθεβίι εθζεηάδνπλ ηα ακπέιηα ηεο πεξηνρήο ελψ
ηνλ 3ν Αηψλα κΥ ν Αζήλαηνο εθζεηάδεη ηνλ Κειιελφ ειαθξχ νίλν. Όηαλ ν Αιή παζάο
γίλεηαη θχξηνο ηεο πεξηνρήο πξνκεζεχεηαη πξντφληα ακπεινθαιιηέξγεηαο απφ ηνπο
ακπειψλεο ηεο, ελψ θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο ν πχξνο Μειάο αλαθέξεηαη
ζην εμαίξεην θξαζί ηνπ φξνβηηο (=Ακχληαην). Αθφκα ζηε κεγάιε αθκή ηεο πφιεο
ππάξρνπλ έκπνξνη πνπ δηαθηλνχλ ην θξαζί κέρξη ην Μνλαζηήξη, ην Βειηγξάδη θαη ηελ
Βηέλλε.
ηελ λεψηεξε πεξίνδν, ην 1945 ηδξχζεθε ε Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
Ακπληαίνπ (E.A.) ε νπνία απνηειείηαη απφ 27 πξσηνβάζκηνπο πλεηαηξηζκνχο,
2.250 θπζηθά κέιε θαη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ). Σν 1959
ηδξχζεθε ην νηλνπνηείν ηεο, σο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ.Α.. Σνλ
επφκελν ρξφλν, ην 1960, θπθινθφξεζε ην πξψην εξπζξφ θξαζί ηεο.
Η θαιιηέξγεηα ηνπ Ξηλφκαπξνπ ζηελ πεξηνρή έρεη εμειηρζεί ζε πνιχ πςειά πνηνηηθά
επίπεδα, ζήκεξα θαιιηεξγνχληαη πεξί ηα 7.000 ζηξέκκαηα.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Η ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε
δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα. ηε ζχγρξνλε δσή ησλ
θαηνίθσλ, νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ηα έζηκα πνπ αλαβηψλνπλ ζηελ πεξηνρή
πξνβάινπλ πνιχ ζπρλά ην θξαζί.
Ογδφληα ρξφληα πξηλ, ην θξαζί ηνπ Ακπληαίνπ, πνπ παξαγφηαλ απφ Ξηλφκαπξν, ην
αγφξαδαλ θαη ην εθκεηαιιεπφηαλ έκπνξνη απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο, θπξίσο απφ ην
Πηζνδέξη. Σε δεθαεηία ηνπ ‘30 επηζθέθηεθε ηελ πεξηνρή έλαο νηλνιφγνο, ππάιιεινο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξαθηλήζεη ηνπο
ακπεινπξγνχο ηνπ Ακπληαίνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νηλνπνηείν, έδσζε κηα δηάιεμε
ζηελ νπνία αλέθεξε σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ηα ζπκκεηνρηθά νηλνπνηεία ηεο
Κξήηεο. ηγά-ζηγά έγηλε ζπλείδεζε φηη ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί θαη εδψ κηα
«θνηλνπξαμία ακπεινπξγψλ».
Όλησο, ην 1945 ηδξχζεθε ε Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Ακπληαίνπ (E.A.) ε
νπνία απνηειείηαη απφ 27 πξσηνβάζκηνπο πλεηαηξηζκνχο, 2.250 θπζηθά κέιε θαη
είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ). Σν 1959 ηδξχζεθε ην νηλνπνηείν
ηεο.
ηαζκφο ζηελ νηληθή ηζηνξία ηεο Δ.Α.. Ακπληαίνπ ππήξμε ε ρξνληά ηνπ 1971, φηαλ
άξρηζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηλνπνίεζε αθξψδνπο νίλνπ απφ
Ξηλφκαπξν. Οη πεηξακαηηθέο νηλνπνηήζεηο έδσζαλ ιακπξά απνηειέζκαηα. Καη δελ
είλαη θπζηθά ηπραίν ην φηη ην ειιεληθφ θξάηνο αλαγλψξηζε επίζεκα ην 1972, σο
«ΑΜΤΝΣΑΙΟ Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο» ηφζν ην εξπζξφ, φζν θαη
ζηελ ζπλέρεηα ην ξνδέ, ήξεκν θαη αθξψδεο θξαζί πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή. Η
κνλαδηθή ξνδέ Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο πνπ ππάξρεη ζηελ
Διιάδα.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην ζχλνιν ησλ νηλνπνηείσλ ηεο πεξηνρήο έρνπλ εμνπιηζηεί κε
άξηζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαηάιιειν λα παξάγνπλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ

αθξψδεηο νίλνπο (εηδηθέο απηφθιεηζηεο δεμακελέο, ζπζηήκαηα εκθηάισζεο κε
αληηπίεζε θιπ). αλ απνηέιεζκα ηεο άξηζηεο αμηνπνίεζεο ηεο πξψηεο χιεο,
παξαηεξείηαη ζπλερήο αικαηψδεο αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη αιιεπάιιειεο
βξαβεχζεηο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ είζνδν ζην ρψξν λέσλ επελδπηψλ
νηλνπνηψλ
Οη ακπεινπξγνί ηεο πεξηνρήο είλαη ελζνπζηαζκέλνη κε ηα απνηειέζκαηα θαη βιέπνπλ
ην κέιινλ ηνπο λα δηακνξθψλεηαη ζε κηα πιαηθφξκα γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθήο
πξψηεο χιεο γηα ηνπο αθξψδεηο νίλνπο. Έμαιινπ απηή ε θαιιηέξγεηα (Ξηλφκαπξν γηα
αθξψδεηο νίλνπο) κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Η δψλε ηεο νλνκαζίαο «AMYNTAIO» πεξηιακβάλεη ακπειψλεο ζηελ πεξηνρή πνπ
εθηείλεηαη γχξσ ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ θαη ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Αγίνπ
Παληειεήκνλα, Βεγφξαο, Λαθθηάο, Κιεηδίνπ, Αληηγφλνπ, Μαληαθίνπ, Πεηξψλ, Αεηνχ,
Ξηλνχ Νεξνχ, Φαλνχ, Πεδηλνχ, Αεηνχ, Ρνδψλα, Αγξαπηδηψλ, Αλαξγχξσλ θαη
Βαξπθνχ ζηνλ Ννκφ Φιψξηλαο απνθιεηφκελσλ ησλ βαιησδψλ εθηάζεσλ. Οη
ακπειψλεο εθηείλνληαη ζε 520 – 720 κέηξα πςφκεηξν.
Σα εδάθε είλαη ειαθξηάο πξνο κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο, άξηζηεο απνζηξάγγηζεο,
πξνζρσζηγελή (παιαηφηεξεο ιηκλαίεο απνζέζεηο) κε πιενλέθηεκα γηα ηελ ηππηθφηεξε
έθθξαζε ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν ηα ακκψδε εδάθε.
Η πνηθηιία Ξηλφκαπξν ζηε δψλε Ακπληαίνπ – Πεηξψλ θαη Ξηλνχ Νεξνχ παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ειαθξηά ζχζηαζε ησλ εδαθψλ, ζε νξηζκέλεο ηδηαίηεξα πεξηνρέο, εθνδηάδεη ηα
ζηαθχιηα κε απμεκέλε νμχηεηα πνπ νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ κειηθνχ θαη ηξπγηθνχ
νμένο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θξνπηψδε θαη αλζηθφ ραξαθηήξα, δεκηνπξγνχλ
εμαηξεηηθή πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή αθξσδψλ νίλσλ.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Ακχληαην αθξψδεο είλαη έλα πξντφλ ραξαθηεξηζηηθήο πνηφηεηαο
απνηέιεζκα ηνπ εδαθνθιηκαηηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ
νηλνπνίεζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Σφζν ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα ζηελ νηλνπνίεζε ηνπ μεξνχ θξαζηνχ πνπ παξάγεηαη απφ
ηελ πνηθηιία Ξηλφκαπξν ζην Ακχληαην, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ηδηαίηεξν
εδαθνθιηκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο δψλεο παξαγσγήο ηνπ, αιιά θαη κε ηελ ζπλέρεηα
πνπ δείρλεη φηη παξνπζηάδεη θαη ζηηο κέξεο καο.
Όια απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ηζρπξνπνηεζνχλ απφ ηηο πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο
ηνπ πιένλ έγθπξνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο νηληθψλ πεξηνρψλ Wine
Advocate (erobertparker.com) φπνπ Ξηλφκαπξν ηεο πεξηνρήο Ακπληαίνπ απέζπαζε
ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ απνζπάζεη κέρξη ζήκεξα εξπζξνί νίλνη.
Γίλεηαη απνθιεηζηηθή αλαθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε, εθηφο ησλ πνιιψλ
άιισλ κέρξη ζήκεξα, γηαηί απνηειεί αδηάζεηζην ζηνηρείo πνπ εληζρχεη κε κνλαδηθφ
ηξφπν ηελ πξνζηηζεκέλε αμία, αιιά θαη ηελ εκπνξηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νίλσλ
ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο.

Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ
Απαιηήζειρ Εθνικήρ Νομοθεζίαρ
-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).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 183/16.3.1972
«Πεξί
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 40/A/17.3.1972 ).

αλαγλσξίζεσο

νλνκαζηψλ

-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 228173/3709/15.4.1972
«Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 287/B/27.4.1972).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 20/21.1.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 183/1972 » (ΦΔΚ
16/A/31.1.1995).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 385757/18.8.1995 «Πεξί νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 747/B/30.08.1995).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 238 /24.7.1996 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 183/1972 »
(ΦΔΚ 178/A/1.8.1996 ).
-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. 326182/6268/27-7-1988 «Πεξί ησλ γεληθψλ
θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE
RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
«πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη
«GRANDE RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 352347/6670/1987 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 875/Β/28-6-2005).
-Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο
ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ νίλσλ»(ΦΔΚ
420/Β/20.4.1999).
- Τπνπξγηθήο Απφθαζε κε. 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).

Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008
ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο
θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
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).

Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδή

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).
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 Ακχληαην είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / VIN DE COLLINES, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / VIN DE COTEAUX, OINOI ΑΠΟ
ΟΡΕΙΝΟ(Τ) ΑΜΠΕΛΩΝΑ(Ε) Ή ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΑ ΚΡΑΑΜΠΕΛΑ/ VIN DE VIGNOBLES
MONTAGNEUX ΟΙΝΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΜΠΕΛΩΝΕ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ
ΚΡΑΑΜΠΕΛΑ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΣΑ / VIN DE VIEUX VIGNOBLES / VIN DE
VIEILLES VIGNES

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 ΑΜΤΝΣΑΙΟ 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 Ακχληαην.
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 ΑΜ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Ακχληαην, 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.

