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

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Νεκέα (Nemea) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1 , ζηελ θαηεγνξία 3 θαη
ζηελ θαηεγνξία 15. ησλ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Νεκέα (Nemea) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1,3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15
ησλ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007.
Οίνορ Επςθπόρ Ξηπόρ

-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % vol

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % vol

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % 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. ςε: : θσηεηλφ, βαζχρξσκν εξπζξφ κε πνξθπξέο, ηψδεηο θαη θπαλέο
αληαχγεηεο ζηνπο θξέζθνπο νίλνπο θαη ζπαληφηεξα κε θεξακηδί ή θαθέ
απνρξψζεηο, φηαλ ν νίλνο έρεη παιαηψζεη επί καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα.
2. Οζκή: αλαπηπγκέλν θαη ζχλζεην κε πνιππινθφηεηα ραξαθηεξηζηηθή ησλ
νίλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πνηθηιία Αγιωργίηικο. Σα λεαξά θξαζηά απφ
αγιωπγίηικο έρνπλ έληνλα αξψκαηα θξέζθσλ θφθθηλσλ θξνχησλ κε πην
εκθαλέο ην Φξαγθνζηάθπιν,
Σα θξαζηά πνπ έρνπλ σξηκάζεη ζε βαξέιη έρνπλ βαζχ ρξψκα, ελψ ε κχηε
ηνπο απνθαιχπηεη ζπκππθλσκέλα θαη πνιπζχλζεηα αξψκαηα θφθθηλσλ
θξνχησλ που παραπέμπουν ζε μαρμελάδα δαμάζκηνο,ζύκο αλλά και
αρώμαηα μπαχαρικών με επικραηάζηερα ηο μαύρο πιπέρι, ηο γαρύθαλλο και
ηο μπαχάρι.
3. Γεχζε: αξκνληθά ηζνξξνπεκέλε γεχζε, κε καιαθφ θαη πινχζην ζψκα θαη
αξσκαηηθή επίγεπζε καθξάο δεηάξθεηαο.

Οίνορ Επςθπόρ Ημίγλςκορ

-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 17,5 – 45,0 gr/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): 200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. ςε: : θσηεηλφ, βαζχρξσκν εξπζξφ κε πνξθπξέο, ηψδεηο θαη θπαλέο
αληαχγεηεο θαη
ζπαληφηεξα κε θεξακηδί ή θαθέ απνρξψζεηο, φηαλ ν νίλνο
έρεη παιαηψζεη επί καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα.
2. Οζκή: αλαπηπγκέλν θαη ζχλζεην κε πνιππινθφηεηα ραξαθηεξηζηηθή ησλ
νίλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πνηθηιία Αγιωργίηικο. Έληνλα αξψκαηα
θξέζθσλ θφθθηλσλ θξνχησλ κε πην εκθαλέο ην Φξαγθνζηάθπιν,
3. Γεχζε: αξκνληθά ηζνξξνπεκέλε γεχζε, κε καιαθφ θαη πινχζην ζψκα θαη
αξσκαηηθή θαη γιπθηά επίγεπζε.

Οίνορ Επςθπόρ Γλςκύρ (Vin Doux)

-

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 1.2

-

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

1.

ςε : έληνλα εξπζξφ ρξψκα κε θεξακηδί θαη θαθέ απνρξψζεηο

2.

Οζκή : πνιχπινθα αξψκαηα πνπ ζπκίδνπλ γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ βχζζηλν,
θαη ζηαθχιη θαζψο θαη αξψκαηα κπαραξηθψλ.

3.

Γεχζε : καιαθή θαη ηζνξξνπεκέλε κε γεκάην ζψκα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε
κπαραξηθψλ

Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Φςζικώρ Γλςκύ (Vin
naturellement doux)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.

- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ
ζηαθπιηψλ: 14.0 % 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
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

ςε : έληνλα εξπζξφ ρξψκα κε θεξακηδί θαη θαθέ απνρξψζεηο

2.

Οζκή : Αξσκαηηθά πνιχπινθνη νίλνη φπνπ ζπλδπάδνληαη ηα πνηθηιηαθά
(ψξηκε θξάνπια & θξαγθνζηάθπιν) κε αξψκαηα fruit confit (μεξά ζχθα,
μεξά δακάζθελα, ζηαθίδεο) θαη κπαραξηθά φπσο θαλέια & γαξίθαιν.

3.

Γεχζε : καιαθή, γιπθεία θαη θαιά ηζνξξνπεκέλε κε ηελ νμχηεηα ηνπ νίλνπ,
γεκάην ζψκα θαη ηδηαίηεξα καθξά αξσκαηηθή επίγεπζε θπξίσο κπαραξηθψλ.

Οίνορ Γλςκύρ Φςζικόρ (Vin Doux Naturel)
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 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200
mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

ςε : έληνλα εξπζξφ ρξψκα κε θεξακηδί θαη θαθέ απνρξψζεηο

2.

Οζκή : πνιχπινθα αξψκαηα πνπ ζπκίδνπλ γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ βχζζηλν,
θξαγθνζηάθπιν θαη ζηαθχιη θαζψο θαη αξψκαηα κπαραξηθψλ φπσο θαλέια
& γαξίθαιν.

3.

Γεχζε : καιαθή θαη ηζνξξνπεκέλε κε γεκάην ζψκα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε
κπαραξηθψλ

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.) Νεκέα 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, Ληαζηφο.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
Οη εξπζξνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. Νεκέα (Nemea) 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 εκίγιπθνη νίλνη Π.Ο.Π .Νεκέα (Nemea) παξάγνληαη είηε κε δηαθνπή ηεο
δχκσζεο είηε κε πξνζζήθε ζην μεξφ νίλν αλαθαζαξηζκέλνπ ή ζπκππθλσκέλνπ
γιεχθνπο. (ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα ΙΓ ).
Οη εξπζξνί γιπθείο νίλνη (Vin Doux) Π.Ο.Π. Νεκέα (Nemea) παξάγνληαη κε ηελ
πξνζζήθε ζην γιεχθνο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο 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 είλαη αλεθηή
γηα ηα γιεχθε βάζεο είλαη αλεθηή πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζπιηθή αιθνφιε ηνπιάρηζην 1%
λνΙ.
o
Ο νίλνο θπζηθφο γιπθχο (Vin doux naturel) παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο δχκσζεο αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζην
95% vol ζε αλαινγία 5% θαη‟ ειάρηζην θαη 10% θαηά κέγηζην ηνπ φγθνπ ηνπ
ρξεζηκνπνηεκέλνπ γιεχθνπο, ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο.

Ο νίλνο Φπζηθψο Γιπθχο (Vin naturellement doux) Π.Ο.Π. Νεκέα (Nemea) 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.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο εξπζξνχο
μεξνχο νίλνπο Νεκέα (Nemea) 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
ηνπο εξπζξνχο μεξνχο νίλνπο Νεκέα (Nemea) 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.

Καιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο
Οη νίλνη ΠΟΠ Νεκέα 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. Νεκέα (Nemea) πνπ
θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ.539 /4-8-1971 (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971) ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ 446/10.6.1974 (ΦΔΚ
174/Α/25.6.1974 ), κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 457/15.9.1988 ( ΦΔΚ
210/Α/26.9.1988) θαη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 21/21.1.1995 ( ΦΔΚ
16/A/31.1. 1995).
Η ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Νεκέαο επξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο
Πεινπνλλήζνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο θνηλφηεηεο: Αεδφληα, Αξραίεο Κιεσλέο, Αξραία Νεκέα,
Αζπξφθακπνο, Γαιαηάο, Γάθλε, Καζηξάθη, Κεθαιάξη, Κνχηζη, Λεφληην, Μπνδηθά, Νεκέα,
Πεηξί, Σηηάλε θαη Φάξη πνπ αλήθνπλ ζην Ννκφ Κνξηλζίαο θαη ηηο θνηλφηεηεο Γπκλφ θαη
Μαιαλδξέλη πνπ αλήθνπλ ζην Ννκφ Αξγνιίδαο.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για
ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 1 (οίνορ), 3 (οίνορ λικέπ) και 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 ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 1 (οίνορ).
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) ζε ηειηθφ πξντφλ δελ ππεξβαίλεη ηα 96 ΗL νίλνπ.

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

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ (Nemea) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο
πνηθηιίαο Αγησξγίηηθν, πνηθηιία πνπ κέρξη πξηλ ιίγεο δεθαεηίεο θαιιηεξγείην απνθιεηζηηθά
ζηε πεξηνρή απηή θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν ην φλνκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ
πνηθηιία. Γηα απηφ άιισζηε ε πνηθηιία Αγησξγίηηθν παιαηφηεξα αλαθέξνληαλ θαη ζαλ
Μαχξν Νεκέαο. Σν Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη απφ ηηο εθιεθηφηεξεο εξπζξέο πνηθηιίεο ηεο
Διιάδαο θαη έρεη επηιεγεί σο «ηνπνπνηθηιία πξεζβεπηήο» ηεο ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ην
ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 1 (Οίνορ)

α.

Ποιόηηηα

Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο, αθφκα θαη ιεπθνχο απφ εξπζξά ζηαθχιηα.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο
εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο, απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή
ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο
βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο
απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
Ο «ΝΔΜΔΑ – Π.Ο.Π.» είλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξφλνο πνπ πεξλά θεξδίδεη ζε πνηφηεηα,
έλα θξαζί πνπ δεη πνιιά ρξφληα. Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ, ζπάληα γηα ειιεληθά θξαζηά, ην
θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
ηηο εκέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ κε
ηελ πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ.

β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Η θαξδηά ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ηεο Νεκέαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο
ακπειψλεο 10 θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νεκέαο, ιεγφηαλ ζηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα
«Φιηαζία ρψξα». ηνπο ακπειψλεο ηεο θαιιηεξγείην ε Φιηαζία άκπεινο, απφ
ζηαθχιηα ηεο νπνίαο παξαγφηαλ ν Φιηάζηνο νίλνο (Αληηθάλεο ζηνλ Αζελαίνλ Ι 29
e-f).
Η πφιε – θξάηνο Φιηνχο έθνςε λνκίζκαηα κε ζχκβνια ηνπ Γηνλχζνπ, ζενχ
ηεο Ακπέινπ θαη ηνπ Οίλνπ. Δμάιινπ ν Φιίαο, νηθηζηήο ηεο πφιεο – θξάηνπο
Φιηνχο, αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο σο πινχζηνο ράξε ζη‟ ακπέιηα πνπ είρε ραξίζεη
ζηελ πεξηνρή ν παηέξαο ηνπ Γηφλπζνο (Απνιιψληνο ν Ρφδηνο, Αξγνλαπηηθά Ι 115117).
Ο Φιηάζηνο νίλνο ήηαλ γλσζηφο ζ‟ έλα «δηεζλέο» θνηλφ, πνπ ζπλέξξεε ζηνπο
αγψλεο ηεο γεηηνληθήο Νεκέαο, έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο παλειιήληνπο αγψλεο ηεο
ειιεληθήο αξραηφηεηαο (Οιχκπηα, Πχζηα, Ίζζκηα, Νέκεα). Γεδνκέλνπ φηη ε ηεξή
θνηιάδα ηεο Νεκέαο, φπνπ ν κεγαινπξεπήο λαφο ηνπ Νέκεηνπ Γία, δελ θαηνηθείην,
ζηελ «ηεξά παλήγπξηλ ησλ Νεκείσλ αγψλσλ», φπνπ έξεε άθζνλν ην θξαζί, φπσο
ζε φια ηα παλεγχξηα, έπηλαλ ηνλ νίλν ηεο γεηηνληθήο Φιηαζίαο.
Η πφιε Φιηνχο επέδεζε ζηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, θαζψο θαη θαηά ηνπο
πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο. κσο ηνλ 13ν αη., ιφγσ ησλ επηδξνκψλ (Γφηζνη,
ιαχνη), νη πιεζπζκνί απνζχξνληαλ απφ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη νη νηθηζκνί
ρηίδνληαλ πάλσ ή γχξσ ζε απφθξεκλα πςψκαηα. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Φιηαζίαο ρψξαο, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γχξσ θαη πάλσ ζην βνπλφ
Πνιχθεγγνο, πνπ δεζπφδεη ηεο θνηιάδαο, δεκηνπξγψληαο δπν νηθηζκνχο: ηνλ πάλσ
θαη θάησ Άγην Γεψξγην.
ηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ν θάησ Άγηνο Γεψξγηνο εμειίρζεθε ζε
κεγαινρψξη. Απφ θαηάζηηρα ηεο Φξαγθνθξαηίαο, Σνπξθνθξαηίαο θαη Βελεηνθξαηίαο,
πξνθχπηεη φηη ν Άγηνο Γεψξγηνο θαη ηα γχξσ ρσξηά είραλ σο θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηα
δεκεηξηαθά θαη ηα ακπέιηα. Σν θξαζί ήηαλ ην «θπξηψηαηνλ» πξντφλ γηαηί ήηαλ
πινπηνπαξαγσγφ σο εκπνξεχζηκν. Σα ρξφληα εθείλα ήηαλ θπζηθφ λ‟ αιιάμεη φλνκα
θαη ν Φιηάζηνο νίλνο, πνπ έγηλε Αγησξγίηηθν θξαζί, ε δε Φιηαζία άκπεινο
«κεηαβαθηίζζεθε» ζε Αγησξγίηηθν ζηαθχιη.
Σν 1834, φηαλ ζπζηήζεθαλ νη πξψηεο κνλάδεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγήζεθαλ δπν δήκνη: ν δήκνο Φιηνχληνο
θαη ν δήκνο Νεκέαο, πνπ είρε έδξα ηνλ Άγην Γεψξγην. Σν 1840, φηαλ έγηλαλ νη
πξψηεο ζπγρσλεχζεηο δήκσλ, ν δήκνο Φιηνχληνο πξνζαξηήζεθε ζην δήκν Νεκέαο
θαη ν Άγηνο Γεψξγηνο κεηνλνκάζηεθε ην 1923 ζε Νεκέα.
Σν ζηαθχιη θαη ην θξαζί εμαθνινχζεζαλ λα ιέγνληαη Αγησξγίηηθν, απφ ην
παιαηφ φλνκα ηνπ ρσξηνχ. Σν θξαζί ηνπ Αγηψξγε, “καχξν, δπλαηφ, ην θαιχηεξν
θξαζί ηνπ Μνξηά”, ην βξίζθνπκε λα αλαθέξεηαη ζε πνιιά ηαμηδησηηθά μέλα

πεξηεγεηηθά ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, αιιά θαη ζε πνιιά βηβιία ειιεληθά (ηζηνξηθά,
γεσγξαθηθά, ιανγξαθηθά) ηνπ 19νπ αη.
κσο ελψ ην ζηαθχιη ιέγεηαη αθφκε θαη ζήκεξα Αγησξγίηηθν, ην θξαζί, πνπ
ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αη, άξρηζε λα θέξεη ην φλνκα ηνπ δήκνπ, έγηλε Νεκεάηηθν.
Γεδνκέλνπ φηη ην Φιηάζηνλ πεδίνλ ηεο αξραηφηεηαο, - ην νξνπέδην ηεο
ζχγρξνλεο Νεκέαο- πεξηβάιιεηαη απφ παλχςεια βνπλά θαη ε έιιεηςε ακαμσηψλ
δξφκσλ κέρξη θαη ην 1960, θαζηζηνχζε δχζθνιεο ηηο επηθνηλσλίεο, αιιά θαη ην
γεγνλφο φηη ε πνηθηιία ακπέινπ Αγησξγίηηθν δελ θαιιηεξγείην – κέρξη ηα ηειεπηαία
15 ρξφληα – ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο ή ζε άιιε μέλε ρψξα, ζεσξείηαη
δίθαηα απηφρζνλε πνηθηιία, κε βαζηέο ξίδεο ζην ρξφλν.
πσο πξνθχπηεη απφ έλα επηζηεκνληθφ βηβιίν (ειιεληθά, αγγιηθά) κε ηίηιν
«Νεκέα: Γηφο θαη Γηνλχζνπ ρψξα εξαηεηλή», Αζήλα 2011, ζην νπνίν δεκνζηεχνληαη
14 κειέηεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δηαθεθξηκέλσλ εξεπλεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ 28
αηψλεο ηζηνξίαο, ην ηνπσλχκην Νεκέα αληηπξνζσπεχεη έλα ιζηοπικό νηλνπέδην
(terroir).
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Νεκέαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Νεκέαο, ην θξαζί θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα
ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο θαη ζπλεθηηθφ ηζηφ γηα ηε δηακφξθσζε φιεο ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Ο νίλνο απφ ηε Νεκέα απνηειεί απφ ηελ αξραηφηεηα πξντφλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ
θαηνίθσλ ηεο Αξραίαο Φιηαζίαο κε ηηο ππφινηπεο Πφιεηο-Κξάηε ζηελ Αξραία Διιάδα κέρξη
ζήκεξα φπνπ πιένλ ν Π.Ο.Π. Νεκέα εμάγεηαη ζε πνιιέο ρψξεο εθηφο Διιάδαο.
ην ζχλνιν ησλ 10.000 θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Νεκέαο ζήκεξα, νη ακπεινθαιιηεξγεηέο
μεπεξλνχλ ηνπο 3.500, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πσο ν ελεξγά εξγαδφκελνο πιεζπζκφο
ηεο πεξηνρήο αζρνιείηαη κε ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα είηε σο απνθιεηζηηθή είηε σο δεχηεξε
απαζρφιεζε.
Ο νίλνο απφ ηε Νεκέα απνηειεί επίζεο αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ γηνξηψλ θαη ησλ
εθδειψζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Σα ηειεπηαία
ρξφληα ν ζεζκφο ησλ „Μεγάισλ Ηκεξψλ Νεκέαο‟ ζε εηήζηα βάζε έρεη πιένλ θαζηεξσζεί θαη
εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα νηλνηνπξηζηηθά γεγνλφηα ηεο Διιάδαο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Νεκέα θαηαθηνχλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο εθηφο απφ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο Διιάδαο θαη ηνπο απαηηεηηθνχο θαηαλαιψηεο ηεο Δ.Δ αιιά θαη
κέζα απφ ηα ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ θαη ηνπο θαηαλαισηέο
ηξίησλ ρσξψλ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο Η.Π.Α.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Η δψλε παξαγσγήο είλαη αξθεηά εθηεηακέλε αξρίδνληαο απφ πςφκεηξν 200 κέηξσλ θαη
θζάλνληαο κέρξη ηα 850 κέηξα. Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε
πιαγηέο. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα

ζεξκνθξαζία 17°C, θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 750mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ
είλαη κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.
Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο, αθφκα θαη ιεπθνχο απφ εξπζξά ζηαθχιηα.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο
εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο, απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή
ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο
βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο
απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Η πνηφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Νεκέα νθείιεηαη εθηφο απφ ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο πνθηιίαο θαη
ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, απηφ πνπ ελ ζπληνκία θαινχκε
terroir, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην κηθξνθιίκα ηεο δψλεο φπνπ επδνθηκεί ε πνηθηιία. Η
ακπειννηληθή δψλε ηεο Νεκέαο εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 200-850 κέηξα. Γελ είλαη απφιπηα
εληαία αιιά δηαηξείηαη ζε ηξεηο ππνδψλεο κε κηθξέο αιιά θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
κηθξνθιηκαηηθέο δηαθνξέο, κε απνηέιεζκα ηα ζηαθχιηα πνπ ζπγθνκίδνληαη λα
παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ρξφλν ζπγθνκηδήο ηνπο, ηελ έληαζε ηνπ
ρξψκαηνο, ηελ νμχηεηα θιπ. θαη αλάινγα λα είλαη επηδεθηηθά γηα ηελ παξαγσγή
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νίλσλ. ηε πξψηε δψλε (νξεηλή) θαηαηάζζνληαη ακπειψλεο πνπ
βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 550-850 κέηξα. ηνπο ακπειψλεο απηνχο παξαηεξείηαη νςίκηζε
ηεο παξαγσγήο κε θαζπζηέξεζε ζηελ σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο
ακπειψλεο ησλ άιισλ δχν δσλψλ. Η δεχηεξε δψλε (εκηνξεηλή) πεξηιακβάλεη ηηο πιαγηέο
θαη εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 320-550 κέηξα ελψ ε ηξίηε δψλε (πεδηλή) πεξηιακβάλεη
ακπειψλεο ζε πςφκεηξν 200-320 κέηξα. Ο ηξπγεηφο μεθηλάεη πεξίπνπ κεηά ηα κέζα ηνπ
επηέκβξε ζηελ πεδηλή δψλε φπνπ ηφηε έρεη νινθιεξσζεί θαη ε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ.
Αθνινπζεί ε εκηνξεηλή θαη 20-25 αξγφηεξα κέξεο ε νξεηλή δψλε.
Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη
φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο,
απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ
Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία
ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ
αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο.
Ο «ΝΔΜΔΑ – Π.Ο.Π.» είλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξφλνο πνπ πεξλά θεξδίδεη ζε πνηφηεηα,
έλα θξαζί πνπ δεη πνιιά ρξφληα. Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ, ζπάληα γηα ειιεληθά θξαζηά, ην
θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
ηηο εκέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ κε
ηελ πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Νεκέα, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 3 (Οίνορ Λικέπ)

α.

Ποιόηηηα

Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο, αθφκα θαη ιεπθνχο απφ εξπζξά ζηαθχιηα.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο
εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο, απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή
ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο
βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο
απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
Ο «ΝΔΜΔΑ – Π.Ο.Π.» είλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξφλνο πνπ πεξλά θεξδίδεη ζε πνηφηεηα,
έλα θξαζί πνπ δεη πνιιά ρξφληα. Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ, ζπάληα γηα ειιεληθά θξαζηά, ην
θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
ηηο εκέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ κε
ηελ πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Η θαξδηά ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ηεο Νεκέαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο
ακπειψλεο 10 θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νεκέαο, ιεγφηαλ ζηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα
«Φιηαζία ρψξα». ηνπο ακπειψλεο ηεο θαιιηεξγείην ε Φιηαζία άκπεινο, απφ
ζηαθχιηα ηεο νπνίαο παξαγφηαλ ν Φιηάζηνο νίλνο (Αληηθάλεο ζηνλ Αζελαίνλ Ι 29
e-f).
Η πφιε – θξάηνο Φιηνχο έθνςε λνκίζκαηα κε ζχκβνια ηνπ Γηνλχζνπ, ζενχ
ηεο Ακπέινπ θαη ηνπ Οίλνπ. Δμάιινπ ν Φιίαο, νηθηζηήο ηεο πφιεο – θξάηνπο
Φιηνχο, αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο σο πινχζηνο ράξε ζη‟ ακπέιηα πνπ είρε ραξίζεη
ζηελ πεξηνρή ν παηέξαο ηνπ Γηφλπζνο (Απνιιψληνο ν Ρφδηνο, Αξγνλαπηηθά Ι 115117).
Ο Φιηάζηνο νίλνο ήηαλ γλσζηφο ζ‟ έλα «δηεζλέο» θνηλφ, πνπ ζπλέξξεε ζηνπο
αγψλεο ηεο γεηηνληθήο Νεκέαο, έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο παλειιήληνπο αγψλεο ηεο
ειιεληθήο αξραηφηεηαο (Οιχκπηα, Πχζηα, Ίζζκηα, Νέκεα). Γεδνκέλνπ φηη ε ηεξή
θνηιάδα ηεο Νεκέαο, φπνπ ν κεγαινπξεπήο λαφο ηνπ Νέκεηνπ Γία, δελ θαηνηθείην,

ζηελ «ηεξά παλήγπξηλ ησλ Νεκείσλ αγψλσλ», φπνπ έξεε άθζνλν ην θξαζί, φπσο
ζε φια ηα παλεγχξηα, έπηλαλ ηνλ νίλν ηεο γεηηνληθήο Φιηαζίαο.
Η πφιε Φιηνχο επέδεζε ζηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, θαζψο θαη θαηά ηνπο
πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο. κσο ηνλ 13ν αη., ιφγσ ησλ επηδξνκψλ (Γφηζνη,
ιαχνη), νη πιεζπζκνί απνζχξνληαλ απφ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη νη νηθηζκνί
ρηίδνληαλ πάλσ ή γχξσ ζε απφθξεκλα πςψκαηα. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Φιηαζίαο ρψξαο, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γχξσ θαη πάλσ ζην βνπλφ
Πνιχθεγγνο, πνπ δεζπφδεη ηεο θνηιάδαο, δεκηνπξγψληαο δπν νηθηζκνχο: ηνλ πάλσ
θαη θάησ Άγην Γεψξγην.
ηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ν θάησ Άγηνο Γεψξγηνο εμειίρζεθε ζε
κεγαινρψξη. Απφ θαηάζηηρα ηεο Φξαγθνθξαηίαο, Σνπξθνθξαηίαο θαη Βελεηνθξαηίαο,
πξνθχπηεη φηη ν Άγηνο Γεψξγηνο θαη ηα γχξσ ρσξηά είραλ σο θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηα
δεκεηξηαθά θαη ηα ακπέιηα. Σν θξαζί ήηαλ ην «θπξηψηαηνλ» πξντφλ γηαηί ήηαλ
πινπηνπαξαγσγφ σο εκπνξεχζηκν. Σα ρξφληα εθείλα ήηαλ θπζηθφ λ‟ αιιάμεη φλνκα
θαη ν Φιηάζηνο νίλνο, πνπ έγηλε Αγησξγίηηθν θξαζί, ε δε Φιηαζία άκπεινο
«κεηαβαθηίζζεθε» ζε Αγησξγίηηθν ζηαθχιη.
Σν 1834, φηαλ ζπζηήζεθαλ νη πξψηεο κνλάδεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγήζεθαλ δπν δήκνη: ν δήκνο Φιηνχληνο
θαη ν δήκνο Νεκέαο, πνπ είρε έδξα ηνλ Άγην Γεψξγην. Σν 1840, φηαλ έγηλαλ νη
πξψηεο ζπγρσλεχζεηο δήκσλ, ν δήκνο Φιηνχληνο πξνζαξηήζεθε ζην δήκν Νεκέαο
θαη ν Άγηνο Γεψξγηνο κεηνλνκάζηεθε ην 1923 ζε Νεκέα.
Σν ζηαθχιη θαη ην θξαζί εμαθνινχζεζαλ λα ιέγνληαη Αγησξγίηηθν, απφ ην
παιαηφ φλνκα ηνπ ρσξηνχ. Σν θξαζί ηνπ Αγηψξγε, “καχξν, δπλαηφ, ην θαιχηεξν
θξαζί ηνπ Μνξηά”, ην βξίζθνπκε λα αλαθέξεηαη ζε πνιιά ηαμηδησηηθά μέλα
πεξηεγεηηθά ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, αιιά θαη ζε πνιιά βηβιία ειιεληθά (ηζηνξηθά,
γεσγξαθηθά, ιανγξαθηθά) ηνπ 19νπ αη.
κσο ελψ ην ζηαθχιη ιέγεηαη αθφκε θαη ζήκεξα Αγησξγίηηθν, ην θξαζί, πνπ
ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αη., άξρηζε λα θέξεη ην φλνκα ηνπ δήκνπ, έγηλε
Νεκεάηηθν.
Γεδνκέλνπ φηη ην Φιηάζηνλ πεδίνλ ηεο αξραηφηεηαο, - ην νξνπέδην ηεο
ζχγρξνλεο Νεκέαο- πεξηβάιιεηαη απφ παλχςεια βνπλά θαη ε έιιεηςε ακαμσηψλ
δξφκσλ κέρξη θαη ην 1960, θαζηζηνχζε δχζθνιεο ηηο επηθνηλσλίεο, αιιά θαη ην
γεγνλφο φηη ε πνηθηιία ακπέινπ Αγησξγίηηθν δελ θαιιηεξγείην – κέρξη ηα ηειεπηαία
15 ρξφληα – ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο ή ζε άιιε μέλε ρψξα, ζεσξείηαη
δίθαηα απηφρζνλε πνηθηιία, κε βαζηέο ξίδεο ζην ρξφλν.
πσο πξνθχπηεη απφ έλα επηζηεκνληθφ βηβιίν (ειιεληθά, αγγιηθά) κε ηίηιν
«Νεκέα: Γηφο θαη Γηνλχζνπ ρψξα εξαηεηλή», Αζήλα 2011, ζην νπνίν δεκνζηεχνληαη
14 κειέηεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δηαθεθξηκέλσλ εξεπλεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ 28
αηψλεο ηζηνξίαο, ην ηνπσλχκην Νεκέα αληηπξνζσπεχεη έλα ιζηοπικό νηλνπέδην

(terroir).
Οη νίλνη ιηθέξ παξάγνληαη παξαδνζηαθά ζηε πεξηνρή απηή πνιιά ρξφληα πξηλ, φηαλ νη
νηλνπνηνί παξαζθεχαδαλ εθηφο ησλ μεξψλ νίλσλ, θαη κηα πνζφηεηα νίλνπ ιηθέξ. Ήηαλ ν
μερσξηζηφο νίλνο πνπ ζπλφδεπε ηα γεχκαηα ησλ κεγάισλ ενξηψλ ηεο ρξηζηηαλνζχλεο.
Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε κεγάιε ειηνθάλεηα επηηξέπνπλ ηελ
ζπζζψξεπζε ζαθράξσλ ζηα ζηαθχιηα πνπ απνθηνχλ έηζη ηνλ θαηάιιειν αιθννιηθφ βαζκφ
αιιά θαη ηα απαξαίηεηα αξσκαηηθά ζπζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ ιηθέξ
πνηφηεηαο.
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη νίλνη απηνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ θήκε θαη εθηφο ηεο
πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο θαη λα γίλνληαη γλσζηνί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα
νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ Διιάδα.
Πξηλ δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο άξρηζε λα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαη δηαθίλεζή ηνπο
απφ ηα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία αθνινχζεζαλ ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο
ζπλδπάδνληαο ηεο κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.
Μέζα ζηα ρξφληα απηά ε θήκε ηνπο εμαπιψζεθε πεξηζζφηεξν θαη ην φλνκά ηνπο έρεη δεζεί
άξξεθηα κε ηελ πεξηνρή ηεο παξαζθεπήο ηνπο θαζφζνλ ν ζπλδπαζκφο ησλ πνηθηιηψλ, ησλ
εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο δίλνπλ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Νεκέαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Νεκέαο, ην θξαζί θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα
ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο θαη ζπλεθηηθφ ηζηφ γηα ηε δηακφξθσζε φιεο ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Ο νίλνο απφ ηε Νεκέα απνηειεί απφ ηελ αξραηφηεηα πξντφλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ
θαηνίθσλ ηεο Αξραίαο Φιηαζίαο κε ηηο ππφινηπεο Πφιεηο-Κξάηε ζηελ Αξραία Διιάδα κέρξη
ζήκεξα φπνπ πιένλ ν Π.Ο.Π. Νεκέα εμάγεηαη ζε πνιιέο ρψξεο εθηφο Διιάδαο.
ην ζχλνιν ησλ 10.000 θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Νεκέαο ζήκεξα, νη ακπεινθαιιηεξγεηέο
μεπεξλνχλ ηνπο 3.500, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πσο ν ελεξγά εξγαδφκελνο πιεζπζκφο
ηεο πεξηνρήο αζρνιείηαη κε ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα είηε σο απνθιεηζηηθή είηε σο δεχηεξε
απαζρφιεζε.
Ο νίλνο απφ ηε Νεκέα απνηειεί επίζεο αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ γηνξηψλ θαη ησλ
εθδειψζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Σα ηειεπηαία
ρξφληα ν ζεζκφο ησλ „Μεγάισλ Ηκεξψλ Νεκέαο‟ ζε εηήζηα βάζε έρεη πιένλ θαζηεξσζεί θαη
εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα νηλνηνπξηζηηθά γεγνλφηα ηεο Διιάδαο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Νεκέα θαηαθηνχλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο εθηφο απφ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο Διιάδαο θαη ηνπο απαηηεηηθνχο θαηαλαιψηεο ηεο Δ.Δ αιιά θαη
κέζα απφ ηα ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ θαη ηνπο θαηαλαισηέο
ηξίησλ ρσξψλ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο Η.Π.Α.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Η δψλε παξαγσγήο είλαη αξθεηά εθηεηακέλε αξρίδνληαο απφ πςφκεηξν 200 κέηξσλ θαη
θζάλνληαο κέρξη ηα 850 κέηξα. Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε
πιαγηέο. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα
ζεξκνθξαζία 17°C, θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 750mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ
είλαη κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.
Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο, αθφκα θαη ιεπθνχο απφ εξπζξά ζηαθχιηα.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο
εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο, απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή
ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο
βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο
απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Η πνηφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Νεκέα νθείιεηαη εθηφο απφ ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο πνθηιίαο θαη
ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, απηφ πνπ ελ ζπληνκία θαινχκε
terroir, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην κηθξνθιίκα ηεο δψλεο φπνπ επδνθηκεί ε πνηθηιία. Η
ακπειννηληθή δψλε ηεο Νεκέαο εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 200-850 κέηξα. Γελ είλαη απφιπηα
εληαία αιιά δηαηξείηαη ζε ηξεηο ππνδψλεο κε κηθξέο αιιά θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
κηθξνθιηκαηηθέο δηαθνξέο, κε απνηέιεζκα ηα ζηαθχιηα πνπ ζπγθνκίδνληαη λα
παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ρξφλν ζπγθνκηδήο ηνπο, ηελ έληαζε ηνπ
ρξψκαηνο, ηελ νμχηεηα θιπ. θαη αλάινγα λα είλαη επηδεθηηθά γηα ηελ παξαγσγή
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νίλσλ. ηε πξψηε δψλε (νξεηλή) θαηαηάζζνληαη ακπειψλεο πνπ
βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 550-850 κέηξα. ηνπο ακπειψλεο απηνχο παξαηεξείηαη νςίκηζε
ηεο παξαγσγήο κε θαζπζηέξεζε ζηελ σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο
ακπειψλεο ησλ άιισλ δχν δσλψλ. Η δεχηεξε δψλε (εκηνξεηλή) πεξηιακβάλεη ηηο πιαγηέο
θαη εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 320-550 κέηξα ελψ ε ηξίηε δψλε (πεδηλή) πεξηιακβάλεη
ακπειψλεο ζε πςφκεηξν 200-320 κέηξα. Ο ηξπγεηφο μεθηλάεη πεξίπνπ κεηά ηα κέζα ηνπ
επηέκβξε ζηελ πεδηλή δψλε φπνπ ηφηε έρεη νινθιεξσζεί θαη ε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ.
Αθνινπζεί ε εκηνξεηλή θαη 20-25 αξγφηεξα κέξεο ε νξεηλή δψλε.
Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη
φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο,
απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ
Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία
ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ
αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο.
Ο «ΝΔΜΔΑ – Π.Ο.Π.» είλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξφλνο πνπ πεξλά θεξδίδεη ζε πνηφηεηα,
έλα θξαζί πνπ δεη πνιιά ρξφληα. Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ, ζπάληα γηα ειιεληθά θξαζηά, ην
θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
ηηο εκέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ κε
ηελ πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ

ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Νεκέα, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 15 (Οίνορ από
λιαζμένα ζηαθύλια )

α.

Ποιόηηηα

Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο, αθφκα θαη ιεπθνχο απφ εξπζξά ζηαθχιηα.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο
εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο, απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή
ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ Π.Ο.Π. Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο
βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο
απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
Ο «ΝΔΜΔΑ – Π.Ο.Π.» είλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξφλνο πνπ πεξλά θεξδίδεη ζε πνηφηεηα,
έλα θξαζί πνπ δεη πνιιά ρξφληα. Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ, ζπάληα γηα ειιεληθά θξαζηά, ην
θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
ηηο εκέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ κε
ηελ πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Η θαξδηά ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ηεο Νεκέαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο
ακπειψλεο 10 θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νεκέαο, ιεγφηαλ ζηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα
«Φιηαζία ρψξα». ηνπο ακπειψλεο ηεο θαιιηεξγείην ε Φιηαζία άκπεινο, απφ
ζηαθχιηα ηεο νπνίαο παξαγφηαλ ν Φιηάζηνο νίλνο (Αληηθάλεο ζηνλ Αζελαίνλ Ι 29
e-f).
Η πφιε – θξάηνο Φιηνχο έθνςε λνκίζκαηα κε ζχκβνια ηνπ Γηνλχζνπ, ζενχ
ηεο Ακπέινπ θαη ηνπ Οίλνπ. Δμάιινπ ν Φιίαο, νηθηζηήο ηεο πφιεο – θξάηνπο
Φιηνχο, αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο σο πινχζηνο ράξε ζη‟ ακπέιηα πνπ είρε ραξίζεη
ζηελ πεξηνρή ν παηέξαο ηνπ Γηφλπζνο (Απνιιψληνο ν Ρφδηνο, Αξγνλαπηηθά Ι 115117).
Ο Φιηάζηνο νίλνο ήηαλ γλσζηφο ζ‟ έλα «δηεζλέο» θνηλφ, πνπ ζπλέξξεε ζηνπο

αγψλεο ηεο γεηηνληθήο Νεκέαο, έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο παλειιήληνπο αγψλεο ηεο
ειιεληθήο αξραηφηεηαο (Οιχκπηα, Πχζηα, Ίζζκηα, Νέκεα). Γεδνκέλνπ φηη ε ηεξή
θνηιάδα ηεο Νεκέαο, φπνπ ν κεγαινπξεπήο λαφο ηνπ Νέκεηνπ Γία, δελ θαηνηθείην,
ζηελ «ηεξά παλήγπξηλ ησλ Νεκείσλ αγψλσλ», φπνπ έξεε άθζνλν ην θξαζί, φπσο
ζε φια ηα παλεγχξηα, έπηλαλ ηνλ νίλν ηεο γεηηνληθήο Φιηαζίαο.
Η πφιε Φιηνχο επέδεζε ζηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, θαζψο θαη θαηά ηνπο
πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο. κσο ηνλ 13ν αη., ιφγσ ησλ επηδξνκψλ (Γφηζνη,
ιαχνη), νη πιεζπζκνί απνζχξνληαλ απφ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη νη νηθηζκνί
ρηίδνληαλ πάλσ ή γχξσ ζε απφθξεκλα πςψκαηα. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Φιηαζίαο ρψξαο, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γχξσ θαη πάλσ ζην βνπλφ
Πνιχθεγγνο, πνπ δεζπφδεη ηεο θνηιάδαο, δεκηνπξγψληαο δπν νηθηζκνχο: ηνλ πάλσ
θαη θάησ Άγην Γεψξγην.
ηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ν θάησ Άγηνο Γεψξγηνο εμειίρζεθε ζε
κεγαινρψξη. Απφ θαηάζηηρα ηεο Φξαγθνθξαηίαο, Σνπξθνθξαηίαο θαη Βελεηνθξαηίαο,
πξνθχπηεη φηη ν Άγηνο Γεψξγηνο θαη ηα γχξσ ρσξηά είραλ σο θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηα
δεκεηξηαθά θαη ηα ακπέιηα. Σν θξαζί ήηαλ ην «θπξηψηαηνλ» πξντφλ γηαηί ήηαλ
πινπηνπαξαγσγφ σο εκπνξεχζηκν. Σα ρξφληα εθείλα ήηαλ θπζηθφ λ‟ αιιάμεη φλνκα
θαη ν Φιηάζηνο νίλνο, πνπ έγηλε Αγησξγίηηθν θξαζί, ε δε Φιηαζία άκπεινο
«κεηαβαθηίζζεθε» ζε Αγησξγίηηθν ζηαθχιη.
Σν 1834, φηαλ ζπζηήζεθαλ νη πξψηεο κνλάδεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγήζεθαλ δπν δήκνη: ν δήκνο Φιηνχληνο
θαη ν δήκνο Νεκέαο, πνπ είρε έδξα ηνλ Άγην Γεψξγην. Σν 1840, φηαλ έγηλαλ νη
πξψηεο ζπγρσλεχζεηο δήκσλ, ν δήκνο Φιηνχληνο πξνζαξηήζεθε ζην δήκν Νεκέαο
θαη ν Άγηνο Γεψξγηνο κεηνλνκάζηεθε ην 1923 ζε Νεκέα.
Σν ζηαθχιη θαη ην θξαζί εμαθνινχζεζαλ λα ιέγνληαη Αγησξγίηηθν, απφ ην
παιαηφ φλνκα ηνπ ρσξηνχ. Σν θξαζί ηνπ Αγηψξγε, “καχξν, δπλαηφ, ην θαιχηεξν
θξαζί ηνπ Μνξηά”, ην βξίζθνπκε λα αλαθέξεηαη ζε πνιιά ηαμηδησηηθά μέλα
πεξηεγεηηθά ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, αιιά θαη ζε πνιιά βηβιία ειιεληθά (ηζηνξηθά,
γεσγξαθηθά, ιανγξαθηθά) ηνπ 19νπ αη.
κσο ελψ ην ζηαθχιη ιέγεηαη αθφκε θαη ζήκεξα Αγησξγίηηθν, ην θξαζί, πνπ
ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αη., άξρηζε λα θέξεη ην φλνκα ηνπ δήκνπ, έγηλε
Νεκεάηηθν.
Γεδνκέλνπ φηη ην Φιηάζηνλ πεδίνλ ηεο αξραηφηεηαο, - ην νξνπέδην ηεο
ζχγρξνλεο Νεκέαο- πεξηβάιιεηαη απφ παλχςεια βνπλά θαη ε έιιεηςε ακαμσηψλ
δξφκσλ κέρξη θαη ην 1960, θαζηζηνχζε δχζθνιεο ηηο επηθνηλσλίεο, αιιά θαη ην
γεγνλφο φηη ε πνηθηιία ακπέινπ Αγησξγίηηθν δελ θαιιηεξγείην – κέρξη ηα ηειεπηαία
15 ρξφληα – ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο ή ζε άιιε μέλε ρψξα, ζεσξείηαη
δίθαηα απηφρζνλε πνηθηιία, κε βαζηέο ξίδεο ζην ρξφλν.
πσο πξνθχπηεη απφ έλα επηζηεκνληθφ βηβιίν (ειιεληθά, αγγιηθά) κε ηίηιν

«Νεκέα: Γηφο θαη Γηνλχζνπ ρψξα εξαηεηλή», Αζήλα 2011, ζην νπνίν δεκνζηεχνληαη
14 κειέηεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δηαθεθξηκέλσλ εξεπλεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ 28
αηψλεο ηζηνξίαο, ην ηνπσλχκην Νεκέα αληηπξνζσπεχεη έλα ιζηοπικό νηλνπέδην
(terroir).
Οη νίλνη απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα παξάγνληαη παξαδνζηαθά ζηε πεξηνρή απηή πνιιά ρξφληα
πξηλ, φηαλ νη νηλνπνηνί παξαζθεχαδαλ εθηφο ησλ μεξψλ νίλσλ, θαη κηα πνζφηεηα νίλνπ
ιηθέξ. Ήηαλ ν μερσξηζηφο νίλνο πνπ ζπλφδεπε ηα γεχκαηα ησλ κεγάισλ ενξηψλ ηεο
ρξηζηηαλνζχλεο.
Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε κεγάιε ειηνθάλεηα επηηξέπνπλ ηελ
ζπζζψξεπζε ζαθράξσλ ζηα ζηαθχιηα πνπ απνθηνχλ έηζη ηνλ θαηάιιειν αιθννιηθφ βαζκφ
αιιά θαη ηα απαξαίηεηα αξσκαηηθά ζπζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ ιηθέξ
πνηφηεηαο.
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη νίλνη απηνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ θήκε θαη εθηφο ηεο
πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο θαη λα γίλνληαη γλσζηνί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα
νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ Διιάδα.
Πξηλ δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο άξρηζε λα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαη δηαθίλεζή ηνπο
απφ ηα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία αθνινχζεζαλ ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο
ζπλδπάδνληαο ηεο κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.
Μέζα ζηα ρξφληα απηά ε θήκε ηνπο εμαπιψζεθε πεξηζζφηεξν θαη ην φλνκά ηνπο έρεη δεζεί
άξξεθηα κε ηελ πεξηνρή ηεο παξαζθεπήο ηνπο θαζφζνλ ν ζπλδπαζκφο ησλ πνηθηιηψλ, ησλ
εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο δίλνπλ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Νεκέαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Νεκέαο, ην θξαζί θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα
ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο θαη ζπλεθηηθφ ηζηφ γηα ηε δηακφξθσζε φιεο ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Ο νίλνο απφ ηε Νεκέα απνηειεί απφ ηελ αξραηφηεηα πξντφλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ
θαηνίθσλ ηεο Αξραίαο Φιηαζίαο κε ηηο ππφινηπεο Πφιεηο-Κξάηε ζηελ Αξραία Διιάδα κέρξη
ζήκεξα φπνπ πιένλ ν Π.Ο.Π. Νεκέα εμάγεηαη ζε πνιιέο ρψξεο εθηφο Διιάδαο.
ην ζχλνιν ησλ 10.000 θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Νεκέαο ζήκεξα, νη ακπεινθαιιηεξγεηέο
μεπεξλνχλ ηνπο 3.500, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πσο ν ελεξγά εξγαδφκελνο πιεζπζκφο
ηεο πεξηνρήο αζρνιείηαη κε ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα είηε σο απνθιεηζηηθή είηε σο δεχηεξε
απαζρφιεζε.
Ο νίλνο απφ ηε Νεκέα απνηειεί επίζεο αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ γηνξηψλ θαη ησλ
εθδειψζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Σα ηειεπηαία
ρξφληα ν ζεζκφο ησλ „Μεγάισλ Ηκεξψλ Νεκέαο‟ ζε εηήζηα βάζε έρεη πιένλ θαζηεξσζεί θαη
εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα νηλνηνπξηζηηθά γεγνλφηα ηεο Διιάδαο.
Οη νίλνη ΠΟΠ Νεκέα θαηαθηνχλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο εθηφο απφ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο Διιάδαο θαη ηνπο απαηηεηηθνχο θαηαλαιψηεο ηεο Δ.Δ αιιά θαη
κέζα απφ ηα ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ θαη ηνπο θαηαλαισηέο

ηξίησλ ρσξψλ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο Η.Π.Α.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

. Η δψλε παξαγσγήο είλαη αξθεηά εθηεηακέλε αξρίδνληαο απφ πςφκεηξν 200 κέηξσλ θαη
θζάλνληαο κέρξη ηα 850 κέηξα. Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε
πιαγηέο. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα
ζεξκνθξαζία 17°C, θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 750mm. Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ
είλαη κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία, κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.
Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα
αλαγλσξίδεηαη φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο εξπζξνχο νίλνπο ηεο
Διιάδαο, απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή ησλ ειιεληθψλ
εξπζξψλ νίλσλ Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο βξίζθεηαη κέζα
ζηε θηινζνθία ηνπ
λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο
αξηζ.110822/16.09.32 πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο ειιεληθνχο
νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Η πνηφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Νεκέα νθείιεηαη εθηφο απφ ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο πνθηιίαο θαη
ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, απηφ πνπ ελ ζπληνκία θαινχκε
terroir, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην κηθξνθιίκα ηεο δψλεο φπνπ επδνθηκεί ε πνηθηιία. Η
ακπειννηληθή δψλε ηεο Νεκέαο εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 200-850 κέηξα. Γελ είλαη απφιπηα
εληαία αιιά δηαηξείηαη ζε ηξεηο ππνδψλεο κε κηθξέο αιιά θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
κηθξνθιηκαηηθέο δηαθνξέο, κε απνηέιεζκα ηα ζηαθχιηα πνπ ζπγθνκίδνληαη λα
παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ρξφλν ζπγθνκηδήο ηνπο, ηελ έληαζε ηνπ
ρξψκαηνο, ηελ νμχηεηα θιπ. θαη αλάινγα λα είλαη επηδεθηηθά γηα ηελ παξαγσγή
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νίλσλ. ηε πξψηε δψλε (νξεηλή) θαηαηάζζνληαη ακπειψλεο πνπ
βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 550-850 κέηξα. ηνπο ακπειψλεο απηνχο παξαηεξείηαη νςίκηζε
ηεο παξαγσγήο κε θαζπζηέξεζε ζηελ σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο
ακπειψλεο ησλ άιισλ δχν δσλψλ. Η δεχηεξε δψλε (εκηνξεηλή) πεξηιακβάλεη ηηο πιαγηέο
θαη εθηείλεηαη ζε πςφκεηξν 320-550 κέηξα ελψ ε ηξίηε δψλε (πεδηλή) πεξηιακβάλεη
ακπειψλεο ζε πςφκεηξν 200-320 κέηξα. Ο ηξπγεηφο μεθηλάεη πεξίπνπ κεηά ηα κέζα ηνπ
επηέκβξε ζηελ πεδηλή δψλε φπνπ ηφηε έρεη νινθιεξσζεί θαη ε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ.
Αθνινπζεί ε εκηνξεηλή θαη 20-25 αξγφηεξα κέξεο ε νξεηλή δψλε.
Η πνηθηιία Αγησξγίηηθν ζεσξείηαη σο ε επγελέζηεξε πνηθηιία ηεο Ννηίνπ Διιάδαο. Δίλαη κία
πνιπδπλακηθή πνηθηιία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο κε πςειά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε κία επξεία γθάκα: εξπζξνχο θξέζθνπο θαη παιαησκέλνπο, μεξνχο,
εκίγιπθνπο, γιπθνχο θαζψο θαη εξπζξσπνχο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη
φηη ν «ΝΔΜΔΑ» είλαη απφ ηνπο πην πνηνηηθνχο εξπζξνχο νίλνπο ηεο Διιάδαο,
απνηειψληαο καδί κε ην Ξηλφκαπξν ηελ εκπξνζζνθπιαθή ησλ ειιεληθψλ εξπζξψλ νίλσλ
Π.Ο.Π.
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Νεκέαο βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία
ηνπ λφκνπ 5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ
αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο
ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο.
Ο «ΝΔΜΔΑ – Π.Ο.Π.» είλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξφλνο πνπ πεξλά θεξδίδεη ζε πνηφηεηα,

έλα θξαζί πνπ δεη πνιιά ρξφληα. Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ, ζπάληα γηα ειιεληθά θξαζηά, ην
θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
ηηο εκέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ κε
ηελ πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. ΝΔΜΔΑ.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Νεκέα, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη
ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
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».
Η κε αξηζκ. 280557/9-6-2005 Τπνπξγηθήο 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 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).
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 Νεκέα είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΧΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ ΟΡΔΙΝΟ
ΑΜΠΔΛΧΝΑ(Δ) Ή ΑΠΟ ΟΡΔΙΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles Montagneux,
ΠΑΛΑΙΧΝ
ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ
Ή
ΑΠΟ
ΠΑΛΙΑ
ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΣΑ / Vin de vieux vignobles / Vin
de vieilles vignes, ΛΙΑΣΟ/ LIASTOS/ Vin de paille.
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).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 539/4.8.1971
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 159/Α/26.7.1971).

«Πεξί

αλαγλσξίζεσο

- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378022/15.9.1971 « Πεξί
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 773/Β/27.9.1971).

νίλσλ

νλνκαζηψλ
νλνκαζίαο

- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 416/10.6.1974 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ησλ άξζξσλ 1,2
θαη 3 ηνπ Β.Γ. 539/1971 Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ»
(ΦΔΚ 174/Α/25.6.1974).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 457/15.9.1988 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 539/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 210/Α/26.9.1988).

-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 21/21.1.1995 «Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Β.Γ.
539/1971 Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ
16/Α/31.1.1995).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 323530/15.2.1995 « Σξνπνπνίεζε ηεο
378022/15.9.1971» (ΦΔΚ 126/Β/24.2.1995).

Τ.Α.

- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285854/27.8.2004 « Σξνπνπνίεζε ηεο
378022/15.9.1971» (ΦΔΚ 1366/B/06.09.2004 ).

Τ.Α.

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280557/9.6.2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο
,παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνζηαζίαο
Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ ηνπηθψλ 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).

10.
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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 ΝΔΜΔΑ 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 Νεκέα.
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 NE πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Νεκέα, 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.

