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

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Πάηξα (Patra) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. Ακπειννηληθψλ
Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
Λεςκόρ Ξηπόρ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- 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 (g/l): Μέγηζηε 4,0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5
- 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: Πξαζηλνθίηξηλν έσο αλνηθηφ θίηξηλν ρξψκα
2. Οζκή: Άξσκα θξνπηψδεο κέηξηαο έληαζεο. Κπξηαξρνχλ ηα αξψκαηα
πεπνληνχ, αριαδηνχ ή θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.
3. Γεχζε: πινχζην ιεπθφ θξαζί κε ηθαλή νμχηεηα πνπ ην θαζηζηά
ρνξηαζηηθφ θαη δξνζηζηηθφ ηαπηφρξνλα.

Λεςκόρ Ημίξηπορ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε
17,5**
- 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):
250 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε : Πξαζηλνθίηξηλν έσο αλνηθηφ θίηξηλν ρξψκα
2. Οζκή : Άξσκα θξνπηψδεο κέηξηαο έληαζεο. Κπξηαξρνχλ ηα αξψκαηα
πεπνληνχ, αριαδηνχ ή θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.
3. Γεχζε : πινχζην ιεπθφ θξαζί κε ηθαλή νμχηεηα θαη επράξηζηε
γιπθχηεηα, πνπ ην θαζηζηνχλ ρνξηαζηηθφ θαη δξνζηζηηθφ ηαπηφρξνλα.

Λεςκόρ Ημίγλςκορ Οίνορ
2.5.1

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 12,0 – 45,0 gr/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
250 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1. Όςε : Πξαζηλνθίηξηλν έσο αλνηθηφ θίηξηλν ρξψκα
2. Οζκή : Άξσκα θξνπηψδεο κέηξηαο έληαζεο. Κπξηαξρνχλ
ηα
αξψκαηα πεπνληνχ, αριαδηνχ ή θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή.
3. Γεχζε : ηε γεχζε πινχζην ιεπθφ θξαζί κε ηθαλή νμχηεηα πνπ ην
θαζηζηά ρνξηαζηηθφ θαη δξνζηζηηθφ ηαπηφρξνλα. Μαθξά γιπθηά επίγεπζε.

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ

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

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Ο.Π. Πάηξα παξάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ιεπθήο νηλνπνίεζεο. Ζ
κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ. Ζ γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ δελ
επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ζπλερή πηεζηήξηα ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20°C.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα νίλνπο
Π.Ο.Π. Πάηξα (Anchialos) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο έλα (1) έηε , 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 νίλνπο Π.Ο.Π. Πάηξα (Anchialos) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δχν [2] έηε, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη έμη (6) κήλεο ζε θηάιεο.
Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί θππειινεηδή ή γξακκνεηδή ζρήκαηα θαη
απηά επηδέρνληαη βξαρχ θιάδεκα.
Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε ησλ
νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα ΗΓ).

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Πάηξα θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ

Γηάηαγκα
αξηζ. 539/4,8,1971 (ΦΔΚ 159/A/14.8.1971) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 257/30.7.1998 (ΦΔΚ
190/A/12.8.1998).
Ζ δψλε ΠΟΠ Πάηπα εθηείλεηαη ζηα πην θάησ εκηνξεηλά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη
θνηλφηεηεο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο:
α) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Αηγψλ, Βειάο, Μνλαζηεξίνπ, Οάζεσο, ειηάλαο
(ζπλνηθηζκφο Κνινθπζηάληθα), ελεβξνχ θαη Υξπζακπέισλ ηνπ Γήκνπ Αηγείξαο.
β) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Γαθλψλ, Κνχκαξε, Κνπληλάο, Μαπξηθίνπ, Μειηζζίσλ,
Παξαζθεπήο, Πηέξεο (ζπλνηθηζκνί Αριαδηά, Αγίνπ Αλδξέαο, έιηηζα), ειηλνχληνο
(πάλσ απφ ηνλ νηθηζκφ) θαη Υαηδή ηνπ Γήκνπ Αηγίνπ.
γ) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Αθξάηαο (πάλσ απφ ην αξδεπηηθφ απιάθη), Ακπέινπ,
Βαιηκήο (ζπλνηθηζκφο Ληζφπεηξα), Βνπηζίκνπ, Καιακηάο, Παξαιίαο Πιαηάλνπ θαη
Πιαηάλνπ ηνπ Γήκνπ Αθξάηαο.
δ) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Άλσ Γηαθφπηνπ, Γηαθφπηνπ (ζπλνηθηζκνί Καιπβίηζα,
Κεξλίηζα, Νηάκαηα θαη Λφθνο), Εαρισξίηηθσλ (πάλσ απφ ηελ Δζληθή νδφ), Κεξχλεηαο,
Μακνπζηάο θαη Σξαπέδεο (πάλσ απφ ηελ Δζληθή νδφ) ηνπ Γήκνπ Γηαθφπηνπ.
ε) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Δξηλενχ, Γακαθηλίνπ, Νένπ Δξηλενχ (πάλσ απφ ηε
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή), αικελίθνπ θαη Αξξαβσλίηζεο ηνπ Γήκνπ Δξηλενχ.
ζη) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, Άιζνπο, Βεξίλνπ, Γθξαίθα,
Γξεγφξε, Γεκεηξνπνχινπ, Γνπθαλαίηθσλ, Κξήλεο, Λάθθνο, Λφγγνπ (πάλσ απφ ηελ
Δζληθή νδφ), Μάγεηξα, Μπξνβξχζεο, Νεξαληδηψλ, Ρνδνδάθλεο (πάλσ απφ ηελ Δζληθή
νδφ), ειηαλίηηθσλ (πάλσ απφ ηελ Δζληθή νδφ) θαη Σνχκπαο ηνπ Γήκνπ πκπνιηηείαο.
δ) Σνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο Πιαηαληψηηζζαο ηνπ Γήκνπ Καιαβξχησλ.
ε) Σνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο Διαηνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Γχκεο.
ζ) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Βειηηζψλ θαη Μπρνίνπ ηνπ Γήκνπ Λαξηζζνχ
η) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Διηθίζηξαο, Μνίξαο, Παηξέσλ (ζπλνηθηζκνί άλσ
πραηλά, Υαξάδξαο, πθφζζα, Μπάιια) θαη νπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
ηα) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Άλσ Καζηξηηζίνπ, Αξγπξφο, Κάησ Καζηξηηζίνπ,
Πηηίηζεο θαη ειιψλ ηνπ Γήκνπ Ρίνπ.
ηβ) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Αγίαο Βαξβάξαο, Αγίαο Μαξίλαο, Γξνζηάο
(ζπλνηθηζκνί Αγξαπηδηά, Κνχκπεξη), Δξπκαλζείαο, Κάιθα, Μαλεζίνπ, Ρνππαθηά, θηάδα, θνχξα, παξηηάο (ζπλνηθηζκφο Κππαξίζζη) θαη Υηφλαο ηνπ Γήκνπ Σξηηαίαο.
ηγ) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Βαζηιηθνχ, Διιεληθνχ, Κξηζαξαθίσλ, Μηξαιίνπ,
ηαξνρσξίνπ θαη Υαιαλδξί-ηζαο ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ.
ηδ) Σσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Μαδαξαθίνπ (ζπλνηθηζκνί Γαιαλαίηθα, Γθαλέηθα,
Κάησ Μαδαξάθη), Μηηφπν-ιεο, Πφξησλ, αληνκεξίνπ, Φιφθα θαη Υαξαπγήο ηνπ Γήκνπ
Ωιέληαο.
ηε) Σσλ ζπλνηθηζκψλ Αβξάκνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη Μπνπηαίηθσλ ηεο Κνηλφηεηαο
Καιεηδίνπ.
ηζη) Σνπ ζπλνηθηζκνχ Άλσ Μαδαξαθίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Λενληίνπ.
.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο ( 12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 90HL ηειηθνχ πξντφληνο.

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος

Ο νίλνο ΠΟΠ
Ροδίτη .

ΠΑΣΡΑ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ειιεληθή γεγελή πνηθηιία

Ο Ρνδίηεο είλαη ε πιένλ πνιπθπηεκέλε ιεπθή πνηθηιία ζηελ Διιάδα

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α. Ποιόηηηα
Ζ Πάηξα έρεη ζεκαδέςεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ ηφζν κε ηελ
εθηεηακέλε πνζνηηθά ακπεινθαιιηέξγεηα φζν θαη κε πνηνηηθά θξαζηά κε εκπνξηθφ
ελδηαθέξνλ. Οχζα ε ίδηα κεγάιν εκπνξηθφ ιηκάλη πξνο ηα Ηφληα Νεζηά θαη ηελ Γχζε είρε
αλαπηχμεη εκπνξηθά αληαλαθιαζηηθά.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ

ηελ πεξηνρή ηεο Αραΐαο ήηαλ γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα ε ακπεινπξγία θαη ε
παξαγσγή νίλνπ φπσο καξηπξνχλ νη αξραίνη ιηλνί πνπ αλαθαιχθζεθαλ , απφ
αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο , δηάζπαξηνη ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, έρνπλ βξεζεί κσζατθά
ξσκατθήο επνρήο κε ζθελέο ηξχγνπ- Γηνλπζηαθέο απεηθνλίζεηο.

γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
ην ζχλνιν Ννκφ Αραΐαο ιεηηνπξγνχλ 31 νηλνπνηεία ελψ θαιιηεξγνχληαη ζπλνιηθά
55.000 ζηξ., πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία πνπ έρεη ην
πξντφλ. αλαθέξνπκε επίζεο ηα πνιιά ζπλέδξηα – ζπκπφζηα πνπ γίλνληαη ζηελ Πάηξα
κε ζέκα ην θξαζί, ηελ γαζηξνλνκία, ηνλ Σνπξηζκφ (π.ρ. ην 1987 ε πφιε είρε γηνξηάζεη
σο ΟΗΝΟΠΟΛΖ ην δηεζλέο έηνο Ακπέινπ θαη Οίλνπ. )
Ζ νηληθή ηεο παξάδνζε ρξνλνινγείηαη απφ ηελ αξραηφηεηα, ζπλερίζηεθε ην Μεζαίσλα
κε μαθνπζηή ηελ Γαληειίδα θαη ηα θειάξηα ηεο ελψ ην θξαζί απνηειεί εμαγφκελν πξντφλ
ζηελ δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο Σνπξθνθξαηίαο.
ηελ λεψηεξε πεξίνδν ε πφιε πξσηνπνξεί κε ηνλ Clauss θαη ηελ Achaia Clauss ελψ ε
θνηλσληθή ηεο δσή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πνιιά ηεο νηλνπσιεία (θξαζνπνπιεηά) φπνπ
νη ζακψλεο απνιακβάλνπλ θξαζί κε ζπλνδεία καγεηξεπηψλ θαγεηψλ π.ρ. ην 1899 ζ’
έλα πιεζπζκφ 35.000 θαηνίθσλ ε Πάηξα έρεη 212 νηλνπψιεο (θαη άιινπο 300 πσιεηέο
πνηψλ) έλαληη ζε 210 παληνπψιεο κε ηα είδε δηαηξνθεο. )

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο νίλνπ ΠΟΠ Πάηξα απιψλεηαη ζηνπο
πξφπνδεο θαη ζηηο εκηνξεηλέο πιαγηέο ηνπ φξνπο Παλαρατθνχ.
Σα εδάθε ησλ ακπειψλσλ είλαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο κε νπδέηεξν pH ή κεηθηά
πνζνζηά αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ. Με βάζε ηα βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη ζαιάζζην Μεζνγεηαθφ κε κέζν εηήζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο

17-18νC. Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο αλέξρεηαη ζε 600-800mm.
Ζ πνηθηιία πνπ θπξηαξρεί ζηελ πεξηνρή είλαη ε πνηθηιία Ρνδίηεο, ε νπνία αλαθέξεηαη
ζηα Δπηάλεζα απφ ηνλ 16ν αηψλα. Σν θξαζί πνπ δίλεη, είλαη ιεπθφ θαη εχγεπζην κε
αληνρή ζην ρξφλν, είλαη ην αγαπεκέλν θξαζί ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ θαη δίλεη ηα
πην θαιά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο καιαθέο πιαγηέο ηνπ Παλαρατθνχ θαη ησλ άιισλ βνπλψλ
ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο φπνπ κηα ηθαλή νμχηεηα ηζνξξνπεί ην γεπζηηθφ ηνπ πινχην
θαη ηα θξνπηψδε αξψκαηα.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Πάηξα .

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ο μερσξηζηφο ραξαθηήξαο ησλ ιεπθψλ νίλσλ ΠΟΠ Πάηξαο νθείιεηαη ν ηφζν ζηελ
απηφρζνλε πνηθηιία Ρνδίηεο πνπ έρεη εγθιηκαηηζηεί εδψ απφ αηψλεο πξηλ, φζν θαη ζην
ζηξαγγεξφ έδαθνο ησλ επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηελ ΒΑ ή ΒΓ έθζεζε ηνπο πνπ ηνπο
εμαζθαιίδεη δξνζεξφ θαινθαίξη. Ωο εθ ηνχηνπ πξνθχπηνπλ νίλνη κε εχγεπζην ζψκα θαη
δξνζεξή νμχηεηα.
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε
θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
- Άξζξν 386323/10.11.1976 (ΦΔΚ 1407/Β/25.11.1976)
Παξέρεηαη ην δηθαίσκα γιεπθνπνίεζεο ησλ ζηαθπιψλ θαη νηλνπνηήζεσο ηνπ γιεχθνπο
πξνο παξαζθεπήλ ηνπ ΠΟΠ ΠΑΣΡΑ, ζε φια ηα νηλνπνηεία ηνπ λνκνχ Αραΐαο, εθ φζνλ
απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξαζθεπήο νίλσλ ΠΟΠ.

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

β) Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή 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), ζην άξζξν 1 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
- «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
- «ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
- «ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
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 Πάηξα είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs,
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux.

ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de

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).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 205/31.3.1972 «Πεξί αλαγλσξίζεσο
πξνειεχζεσο νίλσλ ΠΑΣΡΑΗ» (ΦΔΚ 49/A/14.4.1972).

νλνκαζίαο

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 228173/3709/15.4.1972 «Πεξί
νίλσλ νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο » (ΦΔΚ 287/B/27.4.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387432/11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Πάηξα» (ΦΔΚ 1177/ B/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 385757/18.8.1995 «Οίλνη Ολνκαζηψλ Πξνειεχζεσο
Αλσηέξαο Πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 747/B/30. 08.1995 ).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 160 /5.6.2000 «Αλαγλψξηζε Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο
νίλσλ Πάηξα» (ΦΔΚ 142/A/14.6.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387431 /11.9.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζηψλ
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο ΠΑΣΡΑ» (ΦΔΚ 1179/B/25.9.2000).

- 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)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 280557/9-6-2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ,
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).)

. 10.3. 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.

