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

1.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ

Ονομαζία ππορ καηασώπηζη : Πλαγιέρ Μελίηωνα
Ιζοδύναμορ Όπορ: Slopes of Meliton

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
2.1.

Καηηγοπία

Οη νίλνη Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton) αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία 1. Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007.
2.2.

Τύποι οίνων
Οίλνο Λεπθφο Ξεξφο, Οίλνο Δξπζξφο Ξεξφο.

2.3

Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Λεςκού Ξηπού

2.3.1

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 : Μέγηζηε 4,0 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): 200 mg/l

2.3.2 Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : ιακπεξφ θίηξηλν.

2.

Οζκή : αξσκαηηθή κχηε ιεπθφζαξθσλ θξνχησλ θαη εζπεξηδνεηδψλ.

3.

Γεχζε : ηζνξξνπεκέλε γεχζε, ζψκα κεηξίνπ φγθνπ θαη αξσκαηηθή επίγεπζε.

2.4.

Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Επςθπού Ξηπού

2.4.1. Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-

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 : : Μέγηζηε 4,0 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): 150 mg/l

2.4.2. Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: βαζχ πνξθπξφ ρξψκα.
2. Οζκή: θαζαξή θαη ζχλζεηε αξσκαηηθή κχηε ραξαθηεξηζηηθή ησλ πνηθηιηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ.
3. Γεχζε: πινχζην θαη ιηπαξφ ζψκα κε καθξά αξσκαηηθή 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.) Πιαγηέο Μειίησλα 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.

3. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
3.1.

Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton)
παξάγεηαη κε ηε κέζνδνο ηεο πξνδπκσηηθήο εθρχιηζεο, αθνινπζεί ζηαηηθή
απνιάζπσζε θαη εκβνιηαζκφο κε θαζαξέο επηιεγκέλεο δχκεο νη νπνίεο
εθθξάδνπλ ηελ αξσκαηηθή ηππηθφηεηα . Η ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.

3.2.

Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton)
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.

4. ΕΙΔΙΚΕ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
4.1. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο ιεπθνχο
μεξνχο ΠΟΠ Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton) 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.
4.2. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve» γηα
ηνπο ιεπθνχο μεξνχο Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton) 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.
4.3. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο εξπζξνχο
μεξνχο Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton) 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.
4.4. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve» γηα
εξπζξνχο μεξνχο Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton) 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.

4.5. Η κφξθσζε ησλ πξέκλσλ γίλεηαη ζε θππεινεηδή ή γξακκνεηδή ζρήκαηα θαη ην
θιάδεκα θαξπνθνξίαο πνπ αθνινπζείηαη είλαη είηε ην Royat είηε ην Guyot αλάινγα κε ηελ
πνηθηιία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ακπειψλα.
Οη νίλνη πξνέξρνληαη απφ ζηαθπιέο ακπειψλσλ ησλ νπνίσλ :
- ε απφδνζε δελ ππεξβαίλεη ηα 800 ρηιηφγξακκα ζηαθπιψλ αλά ζηξέκκα,
- ε ειηθία είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ,
-δελ αξδεχνληαη.
Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ δελ εθαξκφδνληαη παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή, δελ
επηηξέπνληαη.

5. ΟΡΙΟΘΕΣΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of
Meliton) πνπ θαζνξίζηεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 14/28.12.1981 (ΦΔΚ
2/Α/5.1.1982 ) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
αξηζκ 301963/25.2.1998 (ΦΔΚ 227/Β/9.3.1998 ) θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή Νένπ

Μαξκαξά ζηε ηζσλία Υαιθίδηθήο.

6. ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΑΠΟΔΟΕΙ) ΑΝΑ ΕΚΣΑΡΙΟ (HA)
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) δελ ππεξβαίλεη ηα νρηψ ρηιηάδεο (8000) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα ή 64 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο θαη 60 HL γηα ηνπο ιεπθνχο.

7. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΑΜΠΕΛΟΤ
Ο νίλνο ιεπθφο Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton) παξάγεηαη απφ λσπά
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζήξη, Ρνδίηεο θαη Αζχξηηθν. Η αλαινγία ησλ ζπλνπνηνχκελσλ
πνηθηιηψλ είλαη 50% Αζήξη, 35% Ρνδίηεο, 15% Αζχξηηθν.
Ο νίλνο εξπζξφο Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα (Slopes of Meliton) παξάγεηαη ζπλνηλνπνίεζε
απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Λεκληφ , Cabernet Sauvignon θαη Cabernet Franc. Η
αλαινγία ησλ ζπλνπνηνχκελσλ πνηθηιηψλ είλαη Λεκληφ 70% θαη 30% Cabernet Sauvignon
θαη Cabernet Franc.
Η πνηθηιία Λεκληφ είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζε φιε ηελ Βφξεηα Διιάδα, πξφθεηηαη γηα
παλάξραηα ειιεληθή πνηθηιία ( Λεκλία ζηαθπιή ηελ αλαθέξεη ν Πνιπδεχθεο) κε θαηαγσγή
απφ ηελ Λήκλν, φπνπ είλαη γλσζηή σο Καιακπάθη.

8. Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ
8.1

Ποιόηηηα

Οη εξπζξνί νίλνη ΠΟΠ Πιαγηέο Μειίησλα είλαη ε κφλνη πνπ πεξηέρνπλ ηελ επξέσο
δηαδεδνκέλε ζηε βφξεηα Διιάδα εξπζξή πνηθηιία Λεκληφ, (ν Πνιπδεχθεο ηελ αλαθέξεη σο
ιεκλία ζηαθπιή), θαζψο επίζεο είλαη νη πξψηνη πνπ ζηελ πνηθηιηαθή ηνπο ζχλζεζε
πεξηέρνπλ
φρη
κφλνλ
ειιεληθέο
πνηθηιίεο
ακπέινπ
αιιά
θαη
δηεζλείο.
Οη ιεπθνί νίλνη ΠΟΠ Παιγηέο Μειίησλα πεξηέρνπλ ηελ πνηθηιία Αζήξη πνπ είλαη
δηαδεδνκέλε ζην Αηγαίν θαη ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Δδψ ζπκκεηέρεη θαη ην
Αζχξηηθν ε μερσξηζηή πνηθίια- πξεζβεπηήο ηνπ ειιεληθνχ νίλνπ, καδί κε ηελ πνηθηιία
Ρνδίηε.

8.2

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ

8.2.1. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Γηα ηελ αξρατθή θαη ηελ θιαζηθή πεξίνδν έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ακπέινπ θαη ηελ νηλνπνηία ζηε Μαθεδνλία θπξίσο απφ θείκελα ηεο πεξηφδνπ, απφ
παξαζηάζεηο ζε λνκίζκαηα θπξίσο ηνπ 6νπ αη π.Υ. θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ
παξαζηάζεηο ζε αγγεία ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ππήξραλ
ακπειψλεο ζηε Υαιθηδηθή (ζηε Μέλδε, θηψλε, Άθαλζν θαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ
Όξνπο), ζηε Θάζν, ζηελ Πέιια θαη ζηα ηάγεηξα, φπνπ θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο

δηαηεξνχζε ακπειψλα.
ηνλ ακπειψλα ζηε Υαιθηδηθή, ν πην νλνκαζηφο νίλνο ήηαλ ν ιεπθφο νίλνο Μέλδεο. Γηα
πνιινχο αηψλεο ζπγθαηαιεγφηαλ κέζα ζηνπο δηάζεκνπο θαη ηδηαίηεξα εκπνξηθνχο
ειιεληθνχο νίλνπο, ελψ θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Υαιθηδηθήο αθνινπζνχζαλ κε ηα θξαζηά
ηνπο (νίλνο Σνξψλεο θαη νίλνο Αθάλζνπ). ηε Βπδαληηλή επνρή, ε ακπεινθαιιηέξγεηα εδψ
βξέζεθε ζε κεγάιε άλζεζε.
Δμίζνπ ζεκαληηθή, αλ φρη ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή γηα ηελ νηλνπαξαγσγή ζηελ πεξίνδν ηνπ
Βπδαληίνπ ήηαλ ε Υαιθηδηθή. Λφγσ ησλ πνιιψλ κνλψλ ζην Άγην Όξνο -πνιιψλ
πεξηζζφηεξσλ απφ φηη ζήκεξα- θαη ηεο ζέζεο ηνπ θξαζηνχ σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ
δηαηξνθήο ησλ κνλαρψλ, φιε ζρεδφλ ε Υαιθηδηθή, ηφζν ζην λφην, φζν θαη ζηα
βνξεηνδπηηθά, κέρξη ηε ζεκεξηλή Καιακαξηά, ήηαλ γεκάηε απφ ακπέιηα πνπ ρξεζίκεπαλ γηα
νηλνπαξαγσγή. Η ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 10ν αη.
λα ππάξρεη αθζνλία θξαζηνχ ζην Άγην Όξνο, λα αξρίζεη ε εκπνξία ηνπ πξψηα ζηε
Θεζζαινλίθε θαη αξγφηεξα ε κεηαθνξά ηνπ κε πινία ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο,
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν θξαζί απνζεθεπφηαλ ζε εηδηθέο απνζήθεο
κέζα ζηηο κνλέο, ηα βαγελαξηά, θαη ζε αληίζηνηρεο απνζήθεο ζηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ζε
φιε ηε Υαιθηδηθή.
Απφ ηα παιηά ρξφληα, ζηελ αξραία Αθαλζν, ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Ιεξηζζνχ
Υαιθηδηθήο, ππήξρε ε παξάδνζε ηεο παξαγσγήο θξαζηνχ, απφ ζηαθχιηα εθιεθηήο
πνηφηεηαο. Μάιηζηα, ην θξαζί ηεο πεξηνρήο ήηαλ γλσζηφ, φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη
πέξα απφ ηα ζχλνξα απηήο. εκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε δηαδξακάηηζε ην
ιηκάλη ηεο Ιεξηζζνχ, πνπ πνιιέο θνξέο απνηεινχζε ζεκείν αλαθνξάο πνιιψλ εκπνξηθψλ
πινίσλ.
Η παξαγσγή νίλνπ ζηελ πεξηνρή βεβαηψλεηαη θαη απφ ην Θνπθπδίδε, αιιά θαη απφ ηελ
παξάζηαζε θχιισλ ακπειηνχ ζε ζεηξά απφ ηεηξάδξαρκά ηεο, πνπ σο έλα βαζκφ καξηπξά
ηε κεγάιε εμαγσγή ηνπ θξαζηνχ, ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο πνηφηεηάο ηνπ. Οη θάηνηθνη ηεο
Αθάλζνπ πξέπεη θαηά παξάδνζε λα ήηαλ έκπεηξνη ακπεινπξγνί, αθνχ ζεφο ηνπο ηφηε ήηαλ
ν Γηφλπζνο, ηνλ νπνίν ιάηξεπαλ θαη ζηνλ νπνίν είραλ αθηεξψζεη λαφ θαη άιζνο ηεο
πεξηνρήο. Λέγεηαη, κάιηζηα, πσο ν νίλνο ηεο Αθάλζνπ ήηαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζε
πνηθηιία πνπ παξαγφηαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.
Η κεγάιε νηθνλνκηθή ηεο άλζεζε, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 6νπ αη., επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
κεγάιε θπθινθνξία ησλ λνκηζκάησλ ηεο θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηηο εμαγσγέο ηνπ
πεξίθεκνπ "Μελδαίνπ νίλνπ".
Σν 1992 βξέζεθε ζηηο αθηέο ηεο Αινλλήζνπ αξραίν λαπάγην ηνπ πέκπηνπ αηψλα π.Υ. ζε
βάζνο 30 κέηξσλ πνπ είρε 3000 πεξίπνπ ακθνξείο κε νίλν απφ ηε Μέλδε.
Η θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ε παξαγσγή νίλνπ θνπβαινχλ κηα καθξαίσλε ηζηνξία ζηελ
πεξηρή κε ην ηνπσλπκίν ηεο Σνξψλε, επίζεο αλαθέξεηαη θαη ε αξραία πφιε Άκπεινο.
Η ζθέςε γηα ηε αλαβίσζε απηήο ηεο πεξηνρήο, γελλήζεθε γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ 1965 φπνηε
μεθίλεζαλ νη πξψηεο θπηεχζεηο ακπειηψλ ζηηο κνλαδηθέο Πιαγηέο ηνπ Μειίησλα.γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα αιεζηλή επαλάζηαζε ζηελ Οηλνπνηεηηθή εηθφλα ηεο ηφηε Διιάδνο.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ακπειψλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Γεσπνληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο ππήξμε παξαδεηγκαηηθφο, ψζηε ηα θπηά λα
πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ πςειήο
πνηφηεηαο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπνξληφ,

Δκίι Πετλφ (Emile Peynaud), ν νπνίνο θαζηέξσζε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή μεληθψλ πνηθηιηψλ
ζηελ Διιάδα, φπσο Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot θ.α.
8.2.2. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Γηα αηψλεο ηψξα ε γε ηεο Υαιθηδηθήο, ήηαλ πάληα θαηάθπηε κε ακπέιηα θαη ειαηψλεο. Σα
θεκηζκέλα θξαζηά ηεο ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν, κε ηα ηνπσλπκία Σνξψλε, Άθαλζνο, θαη
Όιπκπνο, πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιιά θείκελα ηεο επνρήο εθείλεο, ήηαλ νη πξφγνλνη ησλ
ζεκεξηλψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ λνκνζεηεκέλε πιένλ Ολνκαζία Πξνέιεπζε
"Πιαγηέο ηνπ Μειίησλα" Αλψηεξε Πνηφηεηα.
Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

8.3

8.3.1.
Η ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζνχλ νη νίλνη ΠΟΠ «Πιαγηέο
Μειίησλα» βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ ηζσλίαο ηεο Υαιθηδηθήο. Δίλαη
αξθεηά εθηεηακέλε δψλε αξρίδνληαο απφ πςφκεηξν 100 κέηξσλ θαη θζάλνληαο κέρξη ηα
350 κέηξα. Οη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε πιαγηέο ζε πξσηφηππεο
αλαβαζκίδεο πνπ βνεζνχλ ηελ ζπγθξάηεζε λεξνχ βξνρήο.
Η δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, ε γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα απφ κηα πιεπξά θαη ζην θέληξν
ηνπ ακπειψλα ε θνξπθή ηνπ Μειίησλα (χςνο 491,30 κ.) δεκηνπξγνχλ ηδαληθέο ζπλζήθεο
κηθξνθιηκάησλ παξαζαιαζζίσλ θαη εκηνξεηλψλ ακπεινηνπίσλ.
ηα παπαθαλάζζια αμπελοηόπια ε επλντθή επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο κεηψλεη ηηο
εκεξήζηεο εμάξζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, δεκηνπξγψληαο επλντθφηεξα κεζνθιίκαηα γηα ην
ακπέιη, εηδηθά θαηά ηηο ζεξκέο ψξεο ηεο εκέξαο, κεηψλεη ηε ζεξκνθξαζία ζην πεξηβάιινλ
ησλ ζηαθπιηψλ θαη βειηηψλεη ην θσηηζκφ ηνπο, βνεζψληαο ζηελ νκαιφηεξε σξίκαζή ηνπο.
ηα ημιοπεινά αμπελοηόπια ε άλνδνο ζε πςφκεηξν εμαζθαιίδεη κείσζε ηεο κέζεο
εκεξήζηαο ζεξκνθξαζίαο, πεξίπνπ θαηά 0,5 έσο 0,9°C αλά 100κ., ηξνπνπνηψληαο ην
γεληθφ θιίκα. Γεκηνπξγνχληαη έηζη ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επλντθέο γηα ηελ
πξνζαξκνγή θαη ηελ επδνθίκεζε κεγαιχηεξεο γθάκαο πνηθηιηψλ ακπέινπ. Δπίζεο
ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε έθζεζε ηεο πιαγηάο επηθιηλψλ ακπειψλσλ θαζψο
επεξεάδνληαο ην πνζφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ν ακπειψλαο.

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ηππηθφ Μεζνγεηαθφ, ζπλήζσο αίζξην κε ιίγεο βξνρνπηψζεηο,
αίζξηνπο ρεηκψλεο θαη δξνζεξά θαινθαίξηα κε πνιχ ήιην. Οη αιιαγέο θαηξνχ είλαη πην
έληνλεο απφ ηα λφηηα ζηα βφξεηα
Η κέζε ζεξκνθξαζία εκέξαο θαη λχρηαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 31β. θαη 18 βαζκψλ Κειζίνπ
αληίζηνηρα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ε ειηνθάλεηα
μεπεξλά ηηο 10 ψξεο ηε κέξα.
Η κέζε εηήζηα βξνρφπησζε θπκαίλεηαη κέρξη 500 ρηιηνζηά, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
βξνρήο πέθηεη θαηά ηελ πεξίνδν απφ Γεθέκβξην κέρξη Απξίιην κήλα.
Σα

εδάθε

ησλ

ακπειψλσλ

είλαη

κέζεο

πεξηεθηηθφηεηαο

ζε

νξγαληθή

νπζία,

αζβεζηνζρηζηνιηζηθα κε κέηξηα αιθαιηθά pH, θαη κε ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε
αλζξαθηθφ αζβέζηην.
8.4

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Ο μερσξηζηφο ραξαθηήξαο ησλ εξπζξψλ θαη ιεπθψλ νίλσλ Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα
νθείιεηαη ηφζν ζηηο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη αηψλεο ζηελ πεξηνρή, φζν ζηνλ
εγθιηκαηηζκφ ηνπο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά επηιεγκέλσλ ακπεινπεξηνρψλ. Η
επηθξάηεζε ηνπ μεξνχ θιίκαηνο ηζνξξνπείηαη απφ ηελ πγξαζία ησλ αέξησλ ζαιάζζησλ
καδψλ, απφ ην δξνζεξφ κηθξνθιίκα ησλ πεπθνθνξπθψλ, θαζψο επίζεο απφ ηα
αζβεζηνζρηζηνιηζηθά εδάθε κε κεγάιε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ. Δπίζεο ζεκαληηθφ
ξφιν παίδεη θαη ε έθζεζε ησλ πιαγηψλ επηθιηλψλ ακπειψλσλ θαζψο επεξεάδνληαο ην
πνζφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ν ακπειψλαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία
εμαζθαιίδνπλ ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνζδίδνπλ ηα απνιαπζηηθά
αξψκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ρξψκαηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα.

8.5. Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Πιαγηέο Μειίησλα , φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο,
ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
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).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 14/28.12.1981 «Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο
νίλσλ ΠΛΑΓΔ ΜΔΛΙΣΩΝΑ» (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 290772/5115/10.6.1983
-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/28-62005).
-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)

9.3.

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».

9.4. Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων

9.4.1. 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/15-62005), ζην άξζξν 1 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
- «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ»
- «ΩΡΙΜΑΝΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
- «ΠΑΛΑΙΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»

9.4.2. 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).
9.4.3. 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 Πιαγηέο Μειίησλα είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΙΑ / Blanc de blancs, ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,
ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux.

