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

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
Ονομαζία ππορ καηασώπηζη : Πάπορ
Ιζοδύναμορ Όπορ: Paros

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. των Αμπελοοινικών Προϊόντων τοσ
παραρτήματος ΧΙβ τοσ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Οίνορ Λεςκόρ Ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 %vol.
-Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 %vol.
-Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 gr/l
- 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.

Όςε : Φσηεηλφ πξαζηλνθίηξηλν ρξψκα κε πξαζηλσπέο απνρξψζεηο.

2.

Οζκή : Έληνλν θαη αλεπηπγκέλν άξσκα εζπεξηδνεηδψλ θαη εμσηηθψλ

θξνχησλ, εηδηθφηεξα απηφ ηνπ θίηξνπ θαη ηνπ αλαλά, ηππηθφ ησλ νίλσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ πνηθηιία Μνλεκβαζηά.
3.

Γεχζε : Έληνλε νξπθηψδε γεχζε κε πινχζην ζψκα, πςειή νμχηεηα

θαη κεγάιεο δηάξθεηαο αξσκαηηθή επίγεπζε.

Οίνορ Επςθπόρ Ξηπόρ

-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 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: Ηδηαίηεξα έληνλν βαζπθφθθηλν ξνπκπηλί ρξψκα, ιακπεξφ κε
θπαλέο απνρξψζεηο ζην λέν νίλν, ελψ κεηά απφ πνιπεηή παιαίσζε
παξαηεξνχληαη εξπζξσπέο θαη έπεηηα ηψδεηο θαη θεξακηδί απνρξψζεηο.
2. Οζκή: Πνιχπινθν άξσκα κπαραξηθψλ, αγξηνθέξαζσλ θαη
δακάζθελσλ, ηππηθφ ησλ πνηθηιηψλ απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη.

3. Γεχζε: Ηζνξξνπεκέλε γεχζε κε πινχζην ξσκαιέν ζψκα θαη ειαθξψο
ηαλληθή επίγεπζε.

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1,
οι οποίερ ζςνδέονηαι με ηην ονομαζία πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική
ένδειξη.
χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 607/2009 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Καλ(ΔΚ) 670/2011 ηεο Δπηηξνπήο θαη
φπσο έρνπλ νξηζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ «EBacchus», νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο
(Π.Ο.Π.) Πάξνο 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, Παιαησζείο
Δπηιεγκέλνο, Πχξγνο.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) παξάγεηαη κε ηε
κέζνδνο ηεο πξνδπκσηηθήο εθρχιηζεο, αθνινπζεί ζηαηηθή απνιάζπσζε θαη
εκβνιηαζκφο κε θαζαξέο επηιεγκέλεο δχκεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ
αξσκαηηθή ηππηθφηεηα . Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ
ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C. H νηλνπνίεζε γίλεηαη ζε νηλνπνηεία ηα νπνία
δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) παξάγνληαη κε ηελ
θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο. Ζ αιθννιηθή δχκσζε ηνπ
ζηαθπινπνιηνχ θαη ηνπ νίλνπ ζε δχκσζε κεηά ην δηαρσξηζκφ απφ ηα
ζηέκθπια γίλεηαη ζε ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 30° C. H
νηλνπνίεζε γίλεηαη ζε νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο ιεπθνχο
μεξνχο ΠΟΠ Πάξνο (Paros) πξέπεη:
- νη νίλνη λα έρνπλ έλα ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο έλα (1) έηνο , εθ ησλ
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη ηξεηο (3) κήλεο ζε θηάιεο.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve»
γηα ηνπο ιεπθνχο μεξνχο Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) πξέπεη νη νίλνη :
- νη νίλνη λα έρνπλ έλα ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δχν [2] έηε, εθ ησλ
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη έμη (6) κήλεο ζε θηάιεο.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο
εξπζξνχο μεξνχο Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) 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 Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) 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.
Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Ζ κφξθσζε ησλ πξέκλσλ γίλεηαη ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα. Ζ ειηθία ησλ
πξέκλσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο θαη δελ
επηηξέπεηαη ε άξδεπζε. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ δελ εθαξκφδνληαη
παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή δελ επηηξέπνληαη. Σν ζχλεζεο ζρήκα θιαδέκαηνο γηα
ηνπο λένπο ακπειψλεο, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ πνπ πλένπλ, είλαη ην ρακειφ
θππειινεηδέο κε χςνο θνξκνχ 25–40 εθαηνζηψλ θαη χςνο θπιιψκαηνο 4 –100
εθαηνζηψλ, ή ε ζηήξημε ησλ θιεκαηίδσλ ζε ζχξκαηα (φξζην γξακκηθφ ακθίπιεπξν).
Σν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζε πνζνζηφ 80%. Παιαηνηέξα ην ζχζηεκα κφξθσζεο
ήηαλ άθνξκν κε απνηέιεζκα νη θιεκαηίδεο λα έξπνπλ ζην έδαθνο. Ο θνξκφο, νη
βξαρίνλεο θαη νη ζηαθπιέο ησλ θιεκαηίδσλ έξπνπλ ζην ρψκα, απνθηψληαο θακηά
θνξά κέρξη θαη 5 κέηξα κήθνο, νη γλσζηέο «απισηαξηέο» ηεο Πάξνπ. Φαίλεηαη πσο ην
έξπνλ απηφ ζρήκα εθαξκφζηεθε γηαηί πξνθπιάζζεη ηνπο λένπο βιαζηνχο θαη ηηο
ζηαθπιέο απφ ηνπο ζθνδξνχο άλεκνπο πνπ ζαξψλνπλ ηε Πάξν. Σν δε άπισκα ηνπ
θνξκνχ απφ ηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη νη αθξαίνη νθζαικνί ηεο θιεκαηίδαο είλαη θαη
νη πιένλ παξαγσγηθνί. Σν ζχζηεκα απηφ δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20% πνπ νινέλα θαη κεηψλεηαη θαζψο θαηά ηηο αλακπειψζεηο
επηθξαηεί ην ρακειφ θππειινεηδέο ή ην φξζην γξακκηθφ ακθίπιεπξν ζε ζχξκαηα, ην
νπνίν δηεπθνιχλεη θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειψλσλ. Σν θιάδεκα πνπ αθνινπζείηαη
θαη γηα ηελ Μνλεκβαζηά θαη γηα ηελ Μαλδειαξηά είλαη βξαρχ αθήλνληαο 1-2
νθζαικνχο.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) θαζνξίζηεθε κε
ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 403/18.4.1981 φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα
357/25.11.1997 (ΦΔΚ 240/Α/28.11.1997 ) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα θαηαξγήζεθε απφ ην
Π.Γ 93/7-10-2011 (ΦΔΚ 224/24-10-2011) θαη πεξηιακβάλεη ην φια ηα δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα ηεο λήζνπ Πάξνπ θαη ηεο λήζνπ Αληίπαξνπ.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για ηον
λεςκό οίνο(καηηγοπία 1 ηος παπαπηήμαηορ XIβ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο (10000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα .
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για ηον
επςθπό οίνο(καηηγοπία 1 ηος παπαπηήμαηορ XIβ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα έληεθα ρηιηάδεο (11000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα .
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηον λεςκό οίνο
(καηηγοπία 1 ηος παπαπηήμαηορ XIβ) .
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα 70 HL έηνηκνπ πξντφληνο

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηον επςθπό και
επςθπωπό οίνο (καηηγοπία 1 ηος παπαπηήμαηορ XIβ) .
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα 77 HL έηνηκνπ πξντφληνο.
Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο ιεπθφο Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Μνλεκβαζηά.
Ο νίλνο εξπζξφο Π.Ο.Π. Πάξνο (Paros) παξάγεηαη κε ζπλνηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ ηεο
πνηθηιίαο Μαλδειαξηά ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 35% θαη ην ππφινηπν απφ γιεχθνο
ζηαθπιηψλ ηεο πνηθηιίαο Μνλεκβαζηά.
.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α. Ποιόηηηα
Σν λεζί απνηειεί εδψ θαη αηψλεο θέληξν ακπεινπξγίαο θαη νηλνπνηίαο ζην Αηγαίν,
θαη ”θαηαθχγην” ζπάλησλ γεγελψλ πνηθηιηψλ. Δλδεηθηηθφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ Παξηαλνχ
νίλνπ, είλαη φηη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ γαιιηθψλ ακπειψλσλ απφ θπιινμήξα, ηα λεζηά
έγηλαλ κηα ζεκαληηθή πεγή ηεο αλάκεημεο θξαζηνχ γηα ηε Γαιιία.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηνπ θξαζηνχ είλαη έλλνηεο
ηαπηηζκέλεο κε ηελ Πάξν απφ ηα αξραία ρξφληα σο ζήκεξα.
ΚΤΚΛΑΓΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ : 3200 π.Υ. – 2000 π.Υ.: Σα πξψηα επξήκαηα πνπ
καξηπξνχλ ηνλ θπθιαδηθφ πνιηηηζκφ βξέζεθαλ ζηελ λεζίδα άιηαγθν κεηαμχ Πάξνπ θαη
Αληηπάξνπ. Σελ πεξίνδν απηή απφ επξήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί δηαπηζηψλεηαη ε
θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ε πφζε ηνπ θξαζηνχ ( καξκάξηλν εδψιην πφηε, πήιηλα αγγεία
θξαζηνχ ) .
ΜΤΚΖΝΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ : 2000 π.Υ. – 1100 π.Υ.: Απφ ηελ αλαζθαθή ηνπ αλαθηφξνπ
ζηελ πεξηνρή Κνπθνπλαξηέο ηεο Νάνπζαο Πάξνπ, βξέζεθαλ επξήκαηα απφ κεγάινπο
πχζνπο ζε γθξεκηζκέλεο απνζήθεο ηεο αθξφπνιεο ηνπ λεζηνχ, φπνπ απνζεθεχεην θξαζί,
φπσο θαη ζε άιια κπθελατθά αλάθηνξα.
ΑΡΥΑΪΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ : 800 π.Υ. – 480 π.Υ.: Καηά ηελ πεξίνδν απηή, είλαη πάξα πνιιέο νη
καξηπξίεο πνπ ππάξρνπλ ηφζν γηα ηελ θαηαλάισζε θξαζηνχ, φζν θαη γηα ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα ζην λεζί. Ζ γελεηνθφξνο κνξθή ηνπ Γηνλχζνπ πνπ απεηθνλίδεηαη ζε
παξηαλφ ακθνξέα ηνπ 7νπ π.Υ. αηψλα, ζηελ Βξεηαληθή ρνιή ηεο Αζήλαο, είλαη ε
παιαηφηεξε γλσζηή κέρξη ζήκεξα απεηθφληζε ηνπ ζενχ. Ο θάλζαξνο πνπ θξαηάεη ζην δεμί
ηνπ ρέξη ζα πξέπεη λα λνεζεί φηη πεξηέρεη θξαζί. Αθφκα πνιιέο γξαπηέο καξηπξίεο
ππάξρνπλ θαη απφ ηνλ πνηεηή Αξρίινρν πνπ έδεζε ηελ επνρή εθείλε ζηελ Πάξν : «Αιι’
άγε ζπλ θψζσλη ζνεο δηα ζέικαηα λεφο θνίηα θαη θνίισλ πψκαη’ άθειθε θάδσλ, άγξεη δ’
νίλνλ εξπζξφλ απφ η
νχδε γαξ εκείο λήθεηλ ελ θπιαθή ηήδε δπλε ζχκεζα» - «Μπεο
κε ηελ θαξαβάλα ζηνπ γνξγνχ πινίνπ η’ ακπάξη, ηξάβα ηηο ηάπεο απ’ ηα βαζνπιά βαξέιηα,
ηξχγα απφ θάησ θνθθηλέιη λα’ λαη κνχζηνο δίρσο θξαζί ηε βάξδηα απηή πψο λα

πεξάζνπκε;».
ΚΛΑΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ : 480 π.Υ. – 300 π.Υ.:ε απηήλ ηελ πεξίνδν ζπλαληψληαη ηα πξψηα
λνκίζκαηα ηνπ λεζηνχ κε απεηθνλίζεηο ηνπ Γηνλχζνπ Κηζζνζηεθνχο ( ΑR αξγπξφ
ηεηξάδξαρκν ηνπ 3νπ π.Υ. αηψλα ), θαη ηεο Γήκεηξαο θαζήκελεο επί κέηξν ζίηνπ, θαζψο
θαη λνκίζκαηα κε ζηαθχιηα. Δπίζεο απφ ην εκπφξην ηεο επνρήο εθείλεο, έρνπκε καξηπξίεο
απφ παξηαλνχο ακθνξείο, πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ζηελ Αγνξά ησλ
Αζελψλ, θαη θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηεο Πάξνπ ηεο επνρήο εθείλεο.
ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: 300 π.Υ. – 150 π.Υ.:Δληνπίζζεθαλ ακθνξείο νίλνπ κε ηελ
ζθξαγίδα ηεο Πάξνπ [ΠΑΡ(ΗΟΝ)], ζηελ Γήιν θαη ζηελ Ρψκε ζην Monte Testaccio, πξάγκα
πνπ απνδεηθλχεη ηελ άλζεζε ηνπ εκπνξίνπ νίλνπ ηελ επνρή εθείλε θαη ηελ παξαγσγή
θξαζηνχ ζηελ Πάξν.
ΡΩΜΑΪΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ:150 π.Υ. – 330 κ.Υ.: Δληνπίδνληαη παξηαλνί ακθνξείο ζηελ Γήιν
θαη ππάξρνπλ θαη λνκίζκαηα κε απεηθνλίζεηο ζηαθπιηψλ. Αθφκα ηελ πεξίνδν εθείλε
ιεηηνπξγνχλ ηξία αγγεηνπιαζηεία ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, Διιεληθά ή Ξηθάξα,
Ακπειάο θαη Σζνπθαιηά, γηα λα εθκεηαιιεπζνχλ ην πειψδεο έδαθνο, πνπ θαηαζθεχαδαλ
θπξίσο ζηάκλνπο γηα ηελ κεηαθνξά νίλνπ.
ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: 330 κ.Υ. – 1207 κ.Υ.: Ο θπηηθφο δηάθνζκνο ηνπ ηέκπινπ ηεο
Δθαηνληαππιηαλήο (500 κ.Υ. – 600 κ.Υ.) ζηελ Παξνηθία, εθηφο ησλ άιισλ θπηψλ πνπ έρεη,
θπξίσο πεξηέρεη ηελ θιεκαηαξηά θαη ηα ζηαθχιηα.
ΒΔΝΔΣΟΚΡΑΣΗΑ: 1207 κ.Υ. – 1537 κ.Υ.: Έγγξαθα απφ λνηαξηαθέο πξάμεηο, δείρλνπλ ηελ
αγνξαπσιεζία ακπειψλσλ, θξαζηψλ, βαξειηψλ. Απφ ην ιεμηιφγην εγγξάθσλ ηεο
πεξηφδνπ απηήο, έρνπλ εληνπηζζεί πεξί ηηο 100 ιέμεηο θξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ην θξαζί. Απφ ηελ πεξίνδν απηήλ άξρηζε λα γίλεηαη ν γλσζηφο νίλνο
«Μαιβαδίαο» (φπσο ιεγφηαλ παιαηφηεξα ε πνηθηιία ηεο Μνλεκβαζηάο) θξαζί γιπθφ,
δπλαηφ θαη ηδηαίηεξα αξσκαηηθφ, πνπ θηηαρλφηαλ ζην ηξίγσλν Μνλεκβαζηάο – Κξήηεο –
Κπθιάδσλ, μαθνπζηφο ζε φιε ηελ πεξηνρή, αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηεο ζεκεξηλήο Δπξψπεο.
Οη Βέλεηνη κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Μνλεκβαζηάο ην 1248 ήιζαλ ζε ζηελφηεξε επαθή κε ηνλ
ζπγθεθξηκέλν νίλν «Μαιβαδία», ηνλ νπνίν θαη δηέδσζαλ ηφζν ζε Κπθιάδεο, Κξήηε, Κχπξν
αιιά θαη δηεζλψο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.
ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ: 1580 κ.Υ. – 1821 κ.Υ.:Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε ακπεινπξγία
δελ πεξηνξίζηεθε φπσο ζα πεξίκελε θαλείο ιφγσ ηεο Μνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο, γηαηί νη
Σνχξθνη είδαλ ζηελ ακπεινθαιιηέξγεηα κηα ζνβαξή πεγή εζφδσλ. Απφ ηνλ αρηηλακέ
(πξνλφκην πνπ ππέγξαςε ν νπιηάλνο ην 1580) πξνθχπηεη απαιιαγή θφξνπ ζηα
ακπέιηα, ηα ζηαθχιηα θαη ηα θξαζηά, θαηά ηελ εκπνξία απηψλ, φπσο ίζρπε θαη παιαηφηεξα
(δειαδή θαη θαηά ηελ Βελεηνθξαηία δελ ππήξραλ ηέηνηνη θφξνη), αιιά παξέκεηλε κφλνλ ν
θφξνο ηεο δεθάηεο.
ΡΩΟΚΡΑΣΗΑ: 1770 κ.Υ. – 1774 κ.Υ.:Οη Ρψζνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο, θαηά ην ηεηξαεηέο
δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηφινπ ηεο Μεγάιεο Αηθαηεξίλεο ζηνλ θφιπν ηεο Νάνπζαο
(Οξισθηθά), ηνλ νπνίν εθκεηαιιεχζεθαλ σο λαχζηαζκφ ηνπο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ
ζέζεο, πιήξσλαλ ηνπο παξαγσγνχο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζηφινπ ηνπο κε βαξέιηα θξαζί.
Απηφ ήηαλ έλα κεγάιν έζνδν γηα ηνπο Παξηαλνχο εθείλε ηελ πεξίνδν, πνπ φρη κφλν
βνήζεζε ηελ γεσξγηθή νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο ζην λεζί, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζνδεηάο πήγαηλε ζηα
ξσζηθά πινία.
ΝΔΟΣΔΡΟΗ ΥΡΟΝΟΗ: Όηαλ ν James Bent, Βξεηαλφο ηαμηδηψηεο, επηζθέθζεθε ηελ Πάξν
ηνλ 18ν αηψλα εληφπηζε ζηελ Παξνηθία κηα εθθιεζία αθηεξσκέλε ζηνλ Ατ Γηψξγε ηνλ
Μεζπζηή, ζθέθηεθε, θαη ην θαηέγξαςε ζην βηβιίν ηνπ, φηη εδψ βξηζθφηαλ έλαο απφγνλνο
ηνπ Βάθρνπ θαη φηη νη Έιιελεο, κέζα απφ ηε λέα ηνπο ζξεζθεία, ην Υξηζηηαληζκφ,

δηαηήξεζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα γιεληνχλ θαη λα ηηκνχλ ηα Γηνλπζηαθά πάζε. Δίλαη γλσζηφ
πσο νη Παξηαλνί αλνίγνπλ ηα βαξέιηα κε ηα λέα ηνπο θξαζηά ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, πίλνπλ θαη
κεζνχλ γηνξηάδνληαο ηνλ Ατ Γηψξγε ηνλ Μεζπζηή.
Ηζηνξηθφο ηεο επνρήο , Η. Ραγθαβήο, αλαθέξεη φηη ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ ην
θπξηφηεξν πξντφλ είλαη ν νίλνο.
Αθφκα πξνπνιεκηθά αλαθέξεηαη φηη ε ακπεινπξγία είλαη ε θχξηα απαζρφιεζε ηνπ λεζηνχ,
θαζψο θαη κεηαπνιεκηθά, φπνπ νη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηελ γεσξγία, ηελ λαπηηιία θαη ην
εκπφξην. Σα πξντφληα ηεο Πάξνπ είλαη πνηθίια θαη αξίζηεο πνηφηεηνο. Παξάγεη δε
2.000.000 νθάδεο νίλνπ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ηνπηθέο βηνκεραλίεο νμνπνηίαο θαη νίλνπ.
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Παξφηη ν ζπλνιηθφο ηεο ακπειψλαο έρεη πιένλ θαηαθεξκαηηζηεί γηα λα
αμηνπνηεζνχλ κεγάιεο εθηάζεηο ηνπξηζηηθά, ην θξαζί παξακέλεη έλα απφ ηα βαζηθά
πξντφληα ηεο Πάξνπ, θαη ζεκαληηθφο πφξνο εκπνξηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα ην
λεζί. Ο ηνπξηζκφο θαη νη λέεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξακέλνπλ αιιειέλδεηα
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή, πξνψζεζε θαη θαηαλάισζε ησλ νίλσλ πνηφηεηαο
«Πάξνο». Ζ ηνπηθή θνπδίλα φπσο αλαδεηθλχεηαη ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο ηνπ λεζηνχ δέλεη
αξκνληθά κε ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξνχο νίλνπο πνηφηεηαο ηνπ λεζηνχ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Σα εδάθε είλαη inceptisols πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε αιινπβηαθά θαη θνιινπβηαθά πιηθά, ηα
νπνία πξνήιζαλ απφ ηελ απνζάζξσζε αλάληε εθηάζεσλ. Δίλαη εδάθε αξθεηά γφληκα,
ειαθξηάο θνθθνκεηξηθήο ζχζηαζεο (ακκνπειψδε) κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ράιηθεο < 10 % ,
ηα νπνία πεξηέρνπλ αλζξαθηθφ αζβέζηην ζε φιν ηνπο ην βάζνο απφ 4 % έσο 19 %.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε βαζηά ζην πεδηλφ ηκήκα, κε βάζνο 75-100 εθαηνζηά ζηα πξαλή ησλ
ιφθσλ. ηηο ζρεηηθψο κεγάιεο θιίζεηο ππάξρνπλ αλαβαζκίδεο κε μεξνιηζνδνκέο
(μεξνιηζηέο ζηελ ηνπηθή δηάιεθην). Πξφθεηηαη γηα εδάθε γφληκα, δηαπεξαηά θαη θαιψο
ζηξαγγηδφκελα. Σα επηθιηλή εδάθε είλαη inceptisols πνπ πξνήιζαλ θπξίσο απφ έληνλε
δηάβξσζε εδαθψλ alfisols, ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη πεηξνθαιζηθφο νξίδνληαο ζε βάζνο
κεγαιχηεξν ησλ 50 εθαηνζηψλ. Πξφθεηηαη γηα εδάθε κέζεο έσο βαξηάο θνθθνκεηξηθήο
ζχζηαζεο (ακκνπειψδε - πειψδε έσο αξγηιψδε) κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ράιηθεο < 10%, ηα
νπνία πεξηέρνπλ αλζξαθηθφ αζβέζηην ζε φιν ηνπο ην βάζνο έσο 29%. Σν βάζνο ησλ
εδαθψλ πνπ είλαη δηαπεξαηά θαη ζηξαγγίδνληαη θαιά, θπκαίλεηαη απφ 65 εθαηνζηά έσο 1,5
κέηξν. Ζ γεληθή θιίζε είλαη θαη κεγαιχηεξε ηνπ 10% αιιά πεξηνξίδεηαη ηνπηθά θάησ ηνπ 6%
ιφγσ ησλ αλαβαζκίδσλ κε μεξνιηζνδνκέο. ηνπο νξεηλνχο ακπειψλεο άλσ ησλ 400
κέηξσλ ηα εδάθε είλαη δηαπεξαηά, κε θαιή ζηξάγγηζε, είλαη inceptisols αλαπηπγκέλα ζε
αλαβαζκίδεο κε μεξνιηζνδνκέο χςνπο 1 έσο 2 κέηξα, ειαθξηάο θνθθνκεηξηθήο ζχζηαζεο
(ακκνπειψδε) επηθαλεηαθψο, κε ππέδαθνο βαξχηεξεο ζχζηαζεο (ακκναξγηινπειψδε)
θαη πεξηεθηηθφηεηα 15% ζε ράιηθεο. Σν αλζξαθηθφ αζβέζηην θπκαίλεηαη απφ 3% έσο 7% ζε
φιν ηνπο ην βάζνο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην χςνο ησλ αλαβαζκίδσλ. Ζ
θιίζε ζηηο νξεηλέο πιαγηέο είλαη αξθεηά κεγάιε (>12%).
Σν θιίκα ηεο Πάξνπ είλαη εχθξαην, μεξφ κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη ιίγεο βξνρέο, πνπ δελ
μεπεξλνχλ ζπλήζσο ηα 400 ρηιηνζηά / έηνο, κε ήπηνπο ρεηκψλεο φπνπ θπξηαξρνχλ νη
ηζρπξνί άλεκνη, ελψ ε ζεξκνθξαζία ζπαλίσο πέθηεη θάησ απφ 8-9° C. Απφ ηνλ Μάην κέρξη
θαη ην ηέινο επηεκβξίνπ ζπαλίσο βξέρεη θαη νη ζεξκνθξαζίεο αλεβαίλνπλ αηζζεηά. Σηο
δέζηεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ, πνπ θζάλνπλ ηνπο 34-36° C, δηαζθεδάδνπλ νη
ηνπηθνί άλεκνη, ηα ιεγφκελα κειηέκηα, πνπ δηαξθνχλ 20-30 εκέξεο θαη θπζνχλ κε έληαζε 57 κπνθφξ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη ην βξάδπ θαηαιαγηάδνπλ, ραξίδνληαο ηελ
απαξαίηεηε δξνζηά ηνπο κφλν ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αλαθνπθίδνληαο έηζη ηα ακπέιηα.

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πνιηηηθήο αεξνπνξίαο Πάξνπ, νη κέζεο
ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θπκαίλνληαη απφ 9° C ε κέζε ρακειφηεξε, κε κέζε πςειφηεξε ηνπο
34° C, ε κέζεο ηηκέο ζρεηηθήο πγξαζίαο απφ 52% ε κέζε ρακειφηεξε, κε κέζε πςειφηεξε
ζρεηηθή πγξαζία 74%. Οη εηήζηεο ψξεο ειηνθάλεηαο θπκαίλνληαη απφ 2919 ψξεο έσο 3072
ψξεο, ελψ νη κέγηζηεο ηηκέο παξαηεξνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βιάζηεζεο απφ Μάξηην
έσο επηέκβξην.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο , ε πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο Πάξνπ, ν ζπλδπαζκφο ησλ
παξαζαιάζζησλ
κε ηνπο νξεηλνχο ακπειψλεο, νη εθαξκνδφκελεο παξαδνζηαθέο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη νη νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Πάξνο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Πάξνο, νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (έδαθνο, θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο Μνλεκβαζηά θαη Μαλδειαξηά 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».
Δζληθή λνκνζεζία
Ζ κε αξηζκ. 280557/9-6-2005 Τπνπξγηθήο απφθαζε γηα ηνλ «Καζνξηζκφ 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 ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» 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 Πάξνο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs , ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) /
Vin de vignoble(s) Insulaire(s).
Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ

Απαιηήζειρ Εθνικήρ Νομοθεζίαρ

Εθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ
νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-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 ππ’ αξηζ. 403/18-4-1981 «Αλαγλψξηζε
πξνέιεπζεο πξνέιεπζεο νίλσλ ΠΑΡΟ» (ΦΔΚ 111/Α/23.4. 1981 ).

νλνκαζηψλ

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 357/25.11.1997 «Αλαγλψξηζε
πξνέιεπζεο πξνέιεπζεο νίλσλ ΠΑΡΟ» (ΦΔΚ 240/Α/28.11.1997 ).

νλνκαζηψλ

- Τπνπξγηθή Απφθαζε 301963/25.2.1998 « Αλαγλψξηζε νίλσλ ΠΑΡΟ σο νλνκαζία
πξνέιεπζεο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 227/Β/ 9.3.1998)
- Γηφξζσζε θάικαηνο ( ΦΔΚ 648/ Β/29.6.1998)
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 93/7-10-2011 «Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
πξνέιεπζεο νίλσλ ΠΑΡΟ» (ΦΔΚ 224/Α/26.10.2011).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 201614/25.2.1998 « Αλαγλψξηζε νίλσλ ΠΑΡΟ σο νλνκαζία
πξνέιεπζεο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 2817/Β/12-12-2011)
-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)

10.

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΑΡΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΦΟΥ
10.1. Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηω διαηάξειρ:

- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ)
2729/00 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο
ειέγρνπο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ
αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα»
(ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ
(ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 «Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο
πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).

10.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ ΠΑΡΟ 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 Πάξνο.

Ζ 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.
Ζ 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 ΠΑ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Πάξνο, 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.

