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

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
Ρόδορ – (ΡΟΔΟ) / Rhodes - (RHODES)

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1 θαη ζηελ
θαηεγνξία 5 ησλ 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.
-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

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.
Όςε : Υξπζφμαλζεο αληαχγεηεο
2.
Οζκή : Γηαθξηηηθά αλζψδε θαη πνιχπινθα αξψκαηα εμσηηθψλ θξνχησλ,
ιεπθφζαξθνπ ξνδάθηλνπ θαη κήινπ
3.
Γεχζε : Πινχζηα ηζνξξνπεκέλε θαη θνκςή. Ζ σξηκφηεηα ζπλππάξρεη κε κηα
φκνξθε νμχηεηα θαη θξνπηψδε θξεζθάδα κε επράξηζηε δξνζηά

Λεςκόρ Ημίξηπορ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 4,5 – 17,5 g/l

-

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

-

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

-

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

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.
Όςε : Υξπζφμαλζεο αληαχγεηεο
2.
Οζκή : Γηαθξηηηθά αλζψδε θαη πνιχπινθα αξψκαηα εμσηηθψλ θξνχησλ,
ιεπθφζαξθνπ ξνδάθηλνπ θαη κήινπ
3.
Γεχζε : Πινχζηα ηζνξξνπεκέλε θαη θνκςή. Ζ σξηκφηεηα ζπλππάξρεη κε κηα
φκνξθε νμχηεηα θαη θξνπηψδε θξεζθάδα κε επράξηζηε δξνζεξή γιπθχηεηα.

Λεςκόρ Ημίγλςκορ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-

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 1,08

-

Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1.
2.
3.

Όςε : Υξπζφμαλζεο αληαχγεηεο
Οζκή : Γηαθξηηηθά αλζψδε θαη πνιχπινθα αξψκαηα εμσηηθψλ θξνχησλ,
ιεπθφζαξθνπ ξνδάθηλνπ θαη κήινπ
Γεχζε : Πινχζηα ηζνξξνπεκέλε θαη θνκςή. Ζ σξηκφηεηα ζπλππάξρεη κε κηα
φκνξθε νμχηεηα θαη θξνπηψδε θξεζθάδα κε επράξηζηε δξνζηά θαη γιπθηά
επίγεπζε.

Επςθπόρ 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 : Μέγηζηε 4,0 g/l

-

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

-

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

-

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

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Λακπεξφ πνξθπξφ ρξψκα
2. Οζκή: χλζεηα αξψκαηα μεξψλ θφθθηλσλ θξνχησλ κε λχμεηο καζηίραο
3. Γεχζε: ηξνγγπιφ γεκάην θαη ηζνξξνπεκέλν κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα

Επςθπόρ Ημίξηπορ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 4,5 – 17,5 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): 200 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Λακπεξφ πνξθπξφ ρξψκα
2. Οζκή: χλζεηα αξψκαηα μεξψλ θφθθηλσλ θξνχησλ κε λχμεηο καζηίραο
3. Γεχζε: ηξνγγπιφ γεκάην θαη ηζνξξνπεκέλν κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη
επράξηζηε γιπθχηεηα.

Επςθπόρ Ημίγλςκορ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-

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. Όςε: Λακπεξφ πνξθπξφ ρξψκα
2. Οζκή: χλζεηα αξψκαηα μεξψλ θφθθηλσλ θξνχησλ κε λχμεηο καζηίραο
3. Γεχζε: ηξνγγπιφ γεκάην θαη ηζνξξνπεκέλν κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα.
Μαθξά γιπθηά επίγεπζε.
Επςθπωπόρ 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 : Μέγηζηε 4,0 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Έληνλν ξνδέ ρξψκα
2. Οζκή: αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε
θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ
3. Γεχζε: Έληνλα θξνπηψδεο γεχζε κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα θαη αξσκαηηθή
επίγεπζε.
Επςθπωπόρ Ημίξηπορ Οίνορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 4,5 – 17,5 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Έληνλν ξνδέ ρξψκα
2. Οζκή: αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε
θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ
3. Γεχζε: Έληνλα θξνπηψδεο γεχζε κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα, δξνζηζηηθή
γιπθχηεηα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε.

Επςθπωπόρ Ημίγλςκορ Οίνορ
. Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- 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 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Έληνλν ξνδέ ρξψκα
2. Οζκή: αξψκαηα ψξηκσλ θφθθηλσλ θξνχησλ, φπσο θξάνπιαο θαη βαηφκνπξνπ ζε
θφλην ηξηαληάθπιινπ θαη λχμεηο γηαζεκηνχ
3. Γεχζε: Έληνλα θξνπηψδεο γεχζε κε ηζνξξνπεκέλε νμχηεηα θαη αξσκαηηθή γιπθηά
επίγεπζε.

Οίνορ Αθπώδηρ Ποιόηηηαρ Λεςκόρ με ηιρ ενδείξειρ brut nature, extra brut, brut,
extra sec, sec, demi sec, doux.
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): *
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L
*Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη κέρξη 3 g/l γηα ηνπο αθξψδεηο κε ηελ έλδεημε brut
nature, κέρξη 6 g/l κε ηελ έλδεημε extra brut, κέρξη 12g/l κε ηελ έλδεημε brut , 12-17g/l
γηα ηελ έλδεημε extra sec, 17-32 g/l κε ηελ έλδεημε μεξφο (sec), 32-50 γηα ηελ έλδεημε
εκίμεξνο (demi sec) θαη κεγαιχηεξε απφ 50g/l γηα ηνπο αθξψδεηο νίλνπο κε ηελ
έλδεημε γιπθφο (doux).
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Τπνθίηξηλν ρξψκα κε πινχζηεο ιεπηέο θπζαιίδεο

2. Οζκή: αξψκαηα βεξίθνθνπ θαη θξεζθνςεκέλνπ κπξηφο
3. Γεχζε: ηζνξξνπεκέλν ζηφκα κε ζσζηέο δφζεηο θξνχηνπ, νμχηεηαο θαη αιθνφι
θαη επίγεπζε θαη ηζνξξνπία πνπ πνηθίινπλ απφ δξνζεξή έσο γιπθηά αλάινγα κε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα.

Επςθπωπόρ Αθπώδηρ Οίνορ Ποιόηηηαρ με ηιρ ενδείξειρ brut nature, extra brut,
brut, extra sec, sec, demi sec, doux.
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά

- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο :10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): *
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Διάρηζηε Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 3,5 bar
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 185 mg/L.
*Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη κέρξη 3 g/l γηα ηνπο αθξψδεηο κε ηελ έλδεημε brut
nature, κέρξη 6 g/l κε ηελ έλδεημε extra brut, κέρξη 12g/l κε ηελ έλδεημε brut , 12-17g/l
γηα ηελ έλδεημε extra sec, 17-32 g/l κε ηελ έλδεημε μεξφο (sec), 32-50 γηα ηελ έλδεημε
εκίμεξνο (demi sec) θαη κεγαιχηεξε απφ 50g/l γηα ηνπο αθξψδεηο νίλνπο κε ηελ
έλδεημε γιπθφο (doux).
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Διθπζηηθφ ξνδέ κε πινχζηεο ιεπηέο θπζαιίδεο
2. Οζκή: ληειηθάηα αξψκαηα θφθθηλσλ θξνχησλ θαη πξαιηλέ ακπγδάινπ
3. Γεχζε: ηζνξξνπεκέλν ζηφκα κε ζσζηέο δφζεηο θξνχηνπ, νμχηεηαο θαη αιθνφι
θαη επίγεπζε θαη ηζνξξνπία πνπ πνηθίινπλ απφ δξνζεξή έσο γιπθηά αλάινγα κε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα.

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.) Ρφδνο 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. Ρφδνο παξάγεηαη κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν ηεο ιεπθήο
νηλνπνίεζεο ζε νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ
παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο θαη ε γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ δελ επηηξέπεηαη λα
γίλεηαη κε ζπλερή πηεζηήξηα. Δθαξκφδεηαη επίζεο ε κέζνδνο ηεο ζηαηηθήο
απνιάζπσζεο ηνπ γιεχθνπο, θαζψο θαη ε δηαχγαζε ησλ δηαρσξηζζέλησλ ηδεκάησλ
θαη αησξνχκελσλ ιαζπψλ ηεο ζηαηηθήο απνιάζπσζεο κε ηελ ρξήζε θίιηξνπ
θελνχ, αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν εμνπιηζκφ ηνπ νηλνπνηείνπ.
Σν επεμεξγαζκέλν γιεχθνο εκβνιηάδεηαη κε επηιεγκέλεο δχκεο γηα ηελ έθθξαζε ηεο
αξσκαηηθήο ηππηθφηεηαο. Ζ ζεξκνθξαζία δχκσζεο ησλ γιεπθψλ είλαη πξνηηκφηεξν
λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 20Ο C
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα νίλνπο
ιεπθνχο μεξνχο Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) 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 ιεπθνχο μεξνχο Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) 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.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Ο.Π. Ρφδνο παξάγεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδνο ηεο εξπζξάο
νηλνπνίεζεο ζε νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ
παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο. Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νηλνπνηεηέο κε δηπινχο
καλδχεο ςχμεσο θαη κε ηερλνινγίεο εθρχιηζεο ησλ ζηεκθχισλ κε αλαθχθισζε ή
εκβάπηηζε ηνπ θαπέινπ κε εηδηθά έκβνια ή κε ην ζχζηεκα απφηνκεο απειεπζέξσζεο
ηνπ εγθισβηζκέλνπ αλζξαθηθνχ (ζχζηεκα Γαλπκήδε), αλάινγα κε ηνλ κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ νηλνπνηείνπ. Ζ ζεξκνθξαζία δχκσζεο ησλ γιεπθψλ είλαη πξνηηκφηεξν λα
κελ ππεξβαίλεη ηνπο 25Ο C. ΟΗ εξπζξνί μεξνί νίλνη παιαηψλνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα
έηνο ζε δεμακελέο, ελψ γηα ηνπο εξπζξνχο εκίμεξνπο θαη εκίγιπθνπο νίλνπο δελ
απαηηείηαη παιαίσζε.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο
εξπζξνχο μεξνχο Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) 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. Ρφδνο (Rhodes) 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.
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Ο.Π. Ρφδνο παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ, κε αθαίκαμε ηνπ ρπκνχ κεηά απφ
ζχληνκε παξακνλή κε ηα ζηέκθπια, ελψ ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Αθπώδηρ Οίνορ Ποιόηηηαρ
Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ πεξηέρεη ν αθξψδεο νίλνο πνηφηεηαο πξνέξρεηαη κφλν απφ
ηελ αιθννιηθή δχκσζε ηνπ πξντφληνο βάζεο απφ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη ν εθάζηνηε
νίλνο. Ζ δχκσζε απηή νθείιεηαη κφλν ζηελ πξνζζήθε ηνπ liqueur de tirage, εθηφο εάλ
πξφθεηηαη γηα δχκσζε κε ζθνπφ ηελ απεπζείαο κεηαπνίεζε ζε αθξψδε νίλν ησλ
ζηαθπιηψλ, ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ ή ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή
δχκσζε, θαη ζπληειείηαη κφλν ζε θηάιεο θαη θιεηζηέο δεμακελέο.
Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί θππειινεηδή ή γξακκνεηδή ζρήκαηα.
. Ζ ειηθία ησλ πξέκλσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηνλ
εκβνιηαζκφ ηνπο. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ δελ εθαξκφδνληαη
παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή δελ επηηξέπνληαη.
Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε
ησλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα
ΗΓ) ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο κεηά ηελ απνιάζπσζε ηνπο.
Γχλαηαη επίζεο λα εθαξκνζζνχλ
εθρχιηζεο.

νη κέζνδνη ηεο θξχν ή ελδπκαηηθήο

Ζ σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ν ηξπγεηφο ησλ ακπειψλσλ μεθηλά πεξίπνπ
ζηα κέζα Απγνχζηνπ θάζε έηνπο θαη νινθιεξψλεηαη ζην ηειεπηαίν
δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ κε ηελ φςηκε Μαλδειαξηά

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) πνπ
θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 502/16.7.1971 (ΦΔΚ 150/A/ 26.7.1971) ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ 257/1998 (ΦΔΚ Α 190) θαη ην Π.Γ
98/2011(ΦΔΚ Α 232).
Ζ δψλε Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) πεξηιακβάλεη ηηο θηεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Απφιισλα θαη αιάθνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κακείξνπ, ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλφηεηαο Έκπσλα θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Αγίνπ Ηζηδψξνπ, Κξεηελίαο, Μνλνιίζνπ
θαη ηάλσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηαβχξνπ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ φπνπ παξάγνληαη
απνθιεηζηηθά ηα ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Αζήξη. Σα ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν,
Μαιαγνπδηά, Μαλδειαξηά θαη Μαπξνζήξηθν πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ακπέιηα

ησλ θηεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Έκπσλα θαη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Αγίνπ Ηζηδψξνπ, Κξεηελίαο, Μνλνιίζνπ θαη ηάλσλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Αηαβχξνπ, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο νξσλήο θαη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Απφιισλα, Καιαβάξδα, αιάθνπ θαη Φαλψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Κακείξνπ θαζψο θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μαξηηζψλ θαη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Γακαηξίαο θαη Θενιφγνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πεηαινχδσλ ηνπ
Γήκνπ Ρφδνπ.

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 και επςθπωπό οίνο(καηηγοπία 1 ηος παπαπηήμαηορ XIβ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα 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.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηον λεςκό
αθπώδη οίνο ποιόηηηαρ (καηηγοπία 5 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 επςθπωπό
αθπώδη οίνο ποιόηηηαρ (καηηγοπία 5 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. Ρφδνο (Rhodes) παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο
Αζήξη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70% θαη ησλ πνηθηιηψλ Μαιαγνπδηά θαη Αζχξηηθν θαηά ην
ππφινηπν πνζνζηφ.
Ο νίλνο εξπζξφο Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο
Μαλδειαξηά ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70% θαη ηεο πνηθηιίαο Μαπξνζήξηθν θαηά ην
ππφινηπν πνζνζηφ.
Ο νίλνο εξπζξσπφο Π.Ο.Π. Ρφδνο (Rhodes) παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο
πνηθηιίαο Μαλδειαξηά ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70% θαη ηεο πνηθηιίαο Μαπξνζήξηθν θαηά
ην ππφινηπν πνζνζηφ.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηον λεςκό, επςθπό και επςθπωπό οίνο
(Καηηγοπία 1 ηος Παπαπηήμαηορ ΧΙβ)
α. Ποιόηηηα
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηλνπνηείσλ ζην λεζί απνηέιεζε
ζηαζκφ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ θξαζηνχ. Σν 1928 ηδξχεηαη απφ Ηηαινχο
επηρεηξεκαηίεο ε CAIR, γηα λα ηξνθνδνηεί κε ηα εθιεθηά πξντφληα ηεο ηελ Ηηαιία θαη ηηο
απνηθίεο ηεο, ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχζε απφ ην 1912 ε Γσδεθάλεζνο. ψδνληαη
ζήκεξα ζηελ εηαηξεία ρξπζά βξαβεία πνηφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο ζηελ
Σξίπνιε ηεο Ληβχεο θαη ζην Παξίζη ηνπ 1930 θαη 1931.
πλδπάδνληαο ηελ παξάδνζε κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, ηα θξαζηά ηεο Ρφδνπ
αλαδεηθλχνληαη σο θνξπθαίαο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη ηφζν απφ ηα
πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο θαη ηα αζεκέληα, ρξπζά θαη ρξπζά ησλ ρξπζψλ βξαβεία ζε
δηεζλείο δηαγσληζκνχο, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ρφδνο κε ηελ πνηφηεηα, ε
λνκνζεζία πξνβιέπεη νη νίλνη θάζε ρξνληάο λα ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε
απφ ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή θαη φζνη απφ απηνχο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. Ρφδνο.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Δίλαη ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη ην λεζί ηεο Ρφδνπ ζπγθαηαιέγνληαλ αλάκεζα ζηνπο
θαηεμνρήλ ηφπνπο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο νίλνπ ζηνλ αξραίν θφζκν.
Οη ρηιηάδεο ξνδηαθνί ακθνξείο, κε ζήκα θαηαηεζέλ ηνπο ζην Θεφ Ήιην, πνπ βξέζεθαλ
δηάζπαξηνη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, μεδηςνχζαλ κε «ξφδην νίλν» φρη κφλν ηελ Διιάδα
αιιά θαη ηελ Αίγππην θαη ηε Ρψκε δηαδίδνληαο κηα πνιχηηκε νλνκαζία πξνέιεπζεο ηεο
αξραηφηεηαο.
Ζ Ρφδνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηφπνπο ηνπ Αηγαίνπ πνπ δέρζεθαλ απφ ηελ Αλαηνιή
ηελ άκπειν, ηελ ιάηξεςαλ θαη ζηήξημαλ πάλσ ηεο ηελ επκάξεηα θαη ηε δχλακε ηνπο. Κάηη
πνπ αλαγλψξηζαλ κεγάιεο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Αξηζηνηέιεο θαη ν
Βηξγίιηνο, πνπ εθζεηάδνπλ ην ξνδηαθφ θξαζί εληζρχνληαο πξνλνκηαθά ηε θήκε ηνπ.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηλνπνηείσλ ζην λεζί απνηέιεζε
ζηαζκφ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ θξαζηνχ. Σν 1928 ηδξχεηαη απφ Ηηαινχο
επηρεηξεκαηίεο ε CAIR, γηα λα ηξνθνδνηεί κε ηα εθιεθηά πξντφληα ηεο ηελ Ηηαιία θαη ηηο
απνηθίεο ηεο, ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχζε απφ ην 1912 ε Γσδεθάλεζνο. ψδνληαη
ζήκεξα ζηελ εηαηξεία ρξπζά βξαβεία πνηφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο ζηελ
Σξίπνιε ηεο Ληβχεο θαη ζην Παξίζη ηνπ 1930 θαη 1931.

γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη θαη ην θξαζί ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ
αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ρφδνπ ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχζε κηα πεγή
εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ
αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο εζηίεο ηνπο.
Σν 1992 ε Ρφδνο γηφξηαζε ηα 2400 ρξφληα ησλ γελεζιίσλ ηεο, φπσο καξηπξνχζαλ
λνκίζκαηα ηεο ηφηε επνρήο πνπ έθεξαλ ζηηο φςεηο ηνπο ηα ζηαθχιηα σο ζχκβνιν

επκάξεηαο ηνπ λεζηνχ ζην αξραίν θφζκν.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίζηεθε επί ρξφληα κε ηηο εηήζηεο εθδειψζεηο ηεο γηνξηήο ηνπ
θξαζηνχ θπξίσο ζηα ακπεινρψξηα ηνπ λεζηνχ.
ήκεξα ε ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή νίλσλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη
απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ κεηά ηνλ ηνπξηζκφ πνπ θαηέρεη ηελ
πξψηε ζέζε ε νπνία φκσο ζπλδπάδεηαη πεξίθεκα κε ηελ πςειή ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ
λεζηνχ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
ηελ λνηηναλαηνιηθή άθξε ηεο Διιάδαο, ε Ρφδνο είλαη κηα πξνηθηζκέλε γσληά ηεο
Μεζνγείνπ γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Καη ελψ απνιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα
ζηελ Διιάδα, ε θαινθαηξηλή δέζηε κεηξηάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο αχξεο πνπ θπζνχλ απφ
ηνλ Μάην έσο ηνλ επηέκβξην.
Ο ξνδηαθφο Ακπειψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθά νξεηλά ζηαθχιηα κε πςειφ θφζηνο
παξαγσγήο, θαζφζνλ ην πςφκεηξν, ην έδαθνο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιαπιά κηθξνθιίκαηα ηνπ λεζηνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
παξαγσγή κηθξψλ πνζνηήησλ, αιιά εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο ζηαθπιηψλ.
To Κξάηνο έρεη θαζηεξψζεη κηθξέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ζηα ακπέιηα ηεο Ρφδνπ κε
ζηφρν ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ελψ παξάιιεια εθαξκφδνληαη απζηεξά
θξηηήξηα πνηνηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ ζηαθπιηψλ, πξηκνδνηψληαο έλα πξσηνπνξηαθφ
ζχζηεκα «εηιηθξηλνχο ηξχγνπ» πνπ εμαζθαιίδεη απφιπηε πνηνηηθή δηαινγή.
Ο ακπειψλαο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο ΠΟΠ ΡΟΓΟ μεθηλά απφ ηηο ινθψδεηο
πεξηνρέο ηεο Γακαηξηάο, Θενιφγνπ θαη Φαλψλ θαη εθηείλεηαη γχξσ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν
ηνπ φξνπο Αηάβπξνο χςνπο πεξίπνπ 1.200 κέηξα, κε ηνπο ακπειψλεο λα θζάλνπλ ζηηο
πιαγηέο ηνπ φξνπο θαη ζε πςφκεηξν έσο 650 κέηξα.
Οη πεξηνρέο απηέο βξίζθνληαη θπξίσο ζην «κάηη» ησλ Βνξεηνδπηηθψλ αλέκσλ ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ελψ
νη
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηνπ Αηαβχξνπ θαη ηηο
πςνκεηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο πεξηνρήο, πξνθαινχλ ην ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ
επηθξαηεί ζηνπο ακπειψλεο.
Ο ζπλδπαζκφο απηφο καδί κε ηελ δηαθνξεηηθή θαη ελαιιαζζφκελε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο
- αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ην λεζί δεκηνπξγήζεθε απφ ζεηζκνγελείο αλαθαηαηάμεηο θαη γη΄
απηφ βξίζθνληαη απνιηζψκαηα νζηξαθνεηδψλ ζηα νξεηλά - ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε
πςειψλ ζαθραξηθψλ ηίηισλ σξίκαλζεο κε ηθαλνπνηεηηθέο θαη πςειέο νμχηεηεο θαη κε
ηδηαίηεξα
γεπζηηθά θαη αξσκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηαθπιηψλ, φπσο απηά
εθθξάδνληαη κέζα απφ ην θξαζί.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο ησλ εδαθνινγηθψλ
θαη θιηκαηνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη
ηδηαηηεξνηήησλ καδί κε ηνπο κνλαδηθνχο θιψλνπο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ
ακπέινπ ζηελ πεξηνρή, ηηο εθαξκνζκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο
ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΡΟΓΟ.
πλδπάδνληαο ηελ παξάδνζε κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, ηα θξαζηά ηεο Ρφδνπ
αλαδεηθλχνληαη σο θνξπθαίαο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη ηφζν απφ ηα
πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο θαη ηα αζεκέληα, ρξπζά θαη ρξπζά ησλ ρξπζψλ βξαβεία ζε
δηεζλείο δηαγσληζκνχο, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ρφδνο κε ηελ πνηφηεηα, ε
λνκνζεζία πξνβιέπεη νη νίλνη θάζε ρξνληάο λα ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε
απφ ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή θαη φζνη απφ απηνχο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. Ρφδνο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΡΟΓΟ, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο , νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνχ (έδαθνο, κηθξνθιίκα
πεξηνρψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηον λεςκό και επςθπωπό αθπώδη οίνο
ποιόηηηαρ (Καηηγοπία 5 ηος Παπαπηήμαηορ ΧΙβ).
α. Ποιόηηηα
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηλνπνηείσλ ζην λεζί απνηέιεζε
ζηαζκφ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ θξαζηνχ. Σν 1928 ηδξχεηαη απφ Ηηαινχο
επηρεηξεκαηίεο ε CAIR, γηα λα ηξνθνδνηεί κε ηα εθιεθηά πξντφληα ηεο ηελ Ηηαιία θαη ηηο
απνηθίεο ηεο, ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχζε απφ ην 1912 ε Γσδεθάλεζνο. ψδνληαη
ζήκεξα ζηελ εηαηξεία ρξπζά βξαβεία πνηφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο ζηελ
Σξίπνιε ηεο Ληβχεο θαη ζην Παξίζη ηνπ 1930 θαη 1931.
Μέζα ζηα εθιεθηά πξντφληα πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ ηα εκηαθξψδε θαη ηα αθξψδε
θξαζηά. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα ην 1948 θαη ηελ εμαγνξά
ησλ κεηνρψλ ηεο CAIR απφ Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο , παξειήθζεζαλ θαη νη
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αθξσδψλ νίλσλ, απηφθιεηζηα δνρεία, κεραλήκαηα ηζνβαξηθψλ
κεηαγγίζεσλ θ.α θαη έηζη ε λέα εηαηξεία ζπλέρηζε θαη εμέιημε κέρξη ζήκεξα ηελ παξαγσγή
ησλ εηδηθψλ απηψλ πξντφλησλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί κε ηελ ίδξπζε ηεο .
Ζ Ρφδνο ήηαλ πξσηνπφξνο ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή αθξσδψλ θαη εκηαθξσδψλ
κε ηα δχν νηλνπνηεία ηεο θαη ν κνλαδηθφο ηξνθνδφηεο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά γηα πνιιά ρξφληα.
πλδπάδνληαο ηελ παξάδνζε κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, ηα θξαζηά ηεο Ρφδνπ
αλαδεηθλχνληαη σο θνξπθαίαο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη ηφζν απφ ηα
πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο θαη ηα αζεκέληα, ρξπζά θαη ρξπζά ησλ ρξπζψλ βξαβεία ζε
δηεζλείο δηαγσληζκνχο, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ρφδνο κε ηελ πνηφηεηα, ε
λνκνζεζία πξνβιέπεη νη νίλνη θάζε ρξνληάο λα ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε
απφ ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή θαη φζνη απφ απηνχο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. Ρφδνο.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Δίλαη ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη ην λεζί ηεο Ρφδνπ ζπγθαηαιέγνληαλ αλάκεζα ζηνπο
θαηεμνρήλ ηφπνπο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο νίλνπ ζηνλ αξραίν θφζκν.
Οη ρηιηάδεο ξνδηαθνί ακθνξείο, κε ζήκα θαηαηεζέλ ηνπο ζην Θεφ Ήιην, πνπ βξέζεθαλ
δηάζπαξηνη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, μεδηςνχζαλ κε «ξφδην νίλν» φρη κφλν ηελ Διιάδα
αιιά θαη ηελ Αίγππην θαη ηε Ρψκε δηαδίδνληαο κηα πνιχηηκε νλνκαζία πξνέιεπζεο ηεο
αξραηφηεηαο.
Ζ Ρφδνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηφπνπο ηνπ Αηγαίνπ πνπ δέρζεθαλ απφ ηελ Αλαηνιή
ηελ άκπειν, ηελ ιάηξεςαλ θαη ζηήξημαλ πάλσ ηεο ηελ επκάξεηα θαη ηε δχλακε ηνπο. Κάηη

πνπ αλαγλψξηζαλ κεγάιεο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Αξηζηνηέιεο
Βηξγίιηνο, πνπ εθζεηάδνπλ ην ξνδηαθφ θξαζί εληζρχνληαο πξνλνκηαθά ηε θήκε ηνπ.

θαη ν

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηλνπνηείσλ ζην λεζί απνηέιεζε
ζηαζκφ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ θξαζηνχ. Σν 1928 ηδξχεηαη απφ Ηηαινχο
επηρεηξεκαηίεο ε CAIR, γηα λα ηξνθνδνηεί κε ηα εθιεθηά πξντφληα ηεο ηελ Ηηαιία θαη ηηο
απνηθίεο ηεο, ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχζε απφ ην 1912 ε Γσδεθάλεζνο. ψδνληαη
ζήκεξα ζηελ εηαηξεία ρξπζά βξαβεία πνηφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο ζηελ
Σξίπνιε ηεο Ληβχεο θαη ζην Παξίζη ηνπ 1930 θαη 1931

γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ
αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ρφδνπ ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχζε κηα πεγή
εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ
αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο εζηίεο ηνπο.
Σν 1992 ε Ρφδνο γηφξηαζε ηα 2400 ρξφληα ησλ γελεζιίσλ ηεο, φπσο καξηπξνχζαλ
λνκίζκαηα ηεο ηφηε επνρήο πνπ έθεξαλ ζηηο φςεηο ηνπο ηα ζηαθχιηα σο ζχκβνιν
επκάξεηαο ηνπ λεζηνχ ζην αξραίν θφζκν.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίζηεθε επί ρξφληα κε ηηο εηήζηεο εθδειψζεηο ηεο γηνξηήο ηνπ
θξαζηνχ θπξίσο ζηα ακπεινρψξηα ηνπ λεζηνχ.
ήκεξα ε ακπεινθαιιηεξγεηα θαη ε παξαγσγή νίλσλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη
απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ, κεηά ηνλ ηνπξηζκφ πνπ θαηέρεη ηελ
πξψηε ζέζε, ε νπνία φκσο ζπλδπάδεηαη πεξίθεκα κε ηελ πςειή ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ
λεζηνχ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
ηελ λνηηναλαηνιηθή άθξε ηεο Διιάδαο, ε Ρφδνο είλαη κηα πξνηθηζκέλε γσληά ηεο
Μεζνγείνπ γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Καη ελψ απνιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα
ζηελ Διιάδα, ε θαινθαηξηλή δέζηε κεηξηάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο αχξεο πνπ θπζνχλ απφ
ηνλ Μάην έσο ηνλ επηέκβξην.
Ο ξνδηαθφο Ακπειψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθά νξεηλά ζηαθχιηα κε πςειφ θφζηνο
παξαγσγήο, θαζφζνλ ην πςφκεηξν, ην έδαθνο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιαπιά κηθξνθιίκαηα ηνπ λεζηνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
παξαγσγή κηθξψλ πνζνηήησλ, αιιά εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο ζηαθπιηψλ.
To Κξάηνο έρεη θαζηεξψζεη κηθξέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ζηα ακπέιηα ηεο Ρφδνπ κε
ζηφρν ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ελψ παξάιιεια εθαξκφδνληαη απζηεξά
θξηηήξηα πνηνηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ ζηαθπιηψλ, πξηκνδνηψληαο έλα πξσηνπνξηαθφ
ζχζηεκα «εηιηθξηλνχο ηξχγνπ» πνπ εμαζθαιίδεη απφιπηε πνηνηηθή δηαινγή.
Ο ακπειψλαο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο ΠΟΠ ΡΟΓΟ μεθηλά απφ ηηο ινθψδεηο
πεξηνρέο ηεο Γακαηξηάο, Θενιφγνπ θαη Φαλψλ θαη εθηείλεηαη γχξσ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν
ηνπ φξνπο Αηάβπξνο χςνπο πεξίπνπ 1.200 κέηξα, κε ηνπο ακπειψλεο λα θζάλνπλ ζηηο
πιαγηέο ηνπ φξνπο θαη ζε πςφκεηξν έσο 650 κέηξα.
Οη πεξηνρέο απηέο βξίζθνληαη θπξίσο ζην «κάηη» ησλ Βνξεηνδπηηθψλ αλέκσλ ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ελψ
νη
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηνπ Αηαβχξνπ θαη ηηο
πςνκεηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο πεξηνρήο, πξνθαινχλ ην ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ
επηθξαηεί ζηελ έθηαζε ησλ ακπειψλσλ.

Ο ζπλδπαζκφο απηφο καδί κε ηελ δηαθνξεηηθή θαη ελαιιαζζφκελε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο
- αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ην λεζί δεκηνπξγήζεθε απφ ζεηζκνγελείο αλαθαηαηάμεηο θαη γη΄
απηφ βξίζθνληαη απνιηζψκαηα νζηξαθνεηδψλ ζηα νξεηλά - ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε
πςειψλ ζαθραξηθψλ ηίηισλ σξίκαλζεο κε ηθαλνπνηεηηθέο θαη πςειέο νμχηεηεο θαη κε
ηδηαίηεξα
γεπζηηθά θαη αξσκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηαθπιηψλ, φπσο απηά
εθθξάδνληαη κέζα απφ ην θξαζί.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ο ζπλδπαζκφο ησλ εδαθνινγηθψλ
θαη θιηκαηνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη
ηδηαηηεξνηήησλ καδί κε ηνπο κνλαδηθνχο θιψλνπο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ
ακπέινπ ζηελ πεξηνρή, ηηο εθαξκνζκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο
ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΡΟΓΟ.
πλδπάδνληαο ηελ παξάδνζε κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, ηα θξαζηά ηεο Ρφδνπ
αλαδεηθλχνληαη σο θνξπθαίαο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη ηφζν απφ ηα
πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο θαη ηα αζεκέληα, ρξπζά θαη ρξπζά ησλ ρξπζψλ βξαβεία ζε
δηεζλείο δηαγσληζκνχο, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ρφδνο κε ηελ πνηφηεηα, ε
λνκνζεζία πξνβιέπεη νη νίλνη θάζε ρξνληάο λα ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε
απφ ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή θαη φζνη απφ απηνχο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. Ρφδνο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΡΟΓΟ, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο , νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνχ (έδαθνο, κηθξνθιίκα
πεξηνρψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνπνηεηηθέο 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».
Β) Ζ κε αξηζ. 386323/3803/10-11-76 Τπνπξγηθή απφθαζε «πεξί κεηαπνηήζεσο
ζηαθπιψλ εθηφο δψλεο νίλσλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο» (Β 1407)
Γ) Ζ κε αξηζ. 201652/20-12-2011 Τπνπξγηθή απφθαζε πεξί «Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Ρφδνο».
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 Ρφδνο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ ΣΑΦΤΛΗΑ
/ Blanc de noirs, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux,
ΟΡΔΗΝΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux,
ΠΑΛΑΗΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ ΠΑΛΗΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vieux vignobles ή Vin de
vielles vignes, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟ(ΟΤ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de vignoble(s) insulaire(s),
ΑΠΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin de vignoble(s) en terrasses.
Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ

Απαιηήζειρ Εθνικήρ Νομοθεζίαρ

.
Εθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)

«Πεξί

αλαγλσξίζεσο

νλνκαζηψλ

- 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 502/4.8.1971 « Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» ( ΦΔΚ 150/A/26.7.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 358417/29.7.1971 «Πεξί νίλσλ
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 689/B/24.8.1971).

νλνκαζίαο

- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 386323/3803/10-11-76 «πεξί κεηαπνηήζεσο ζηαθπιψλ
εθηφο δψλεο νίλσλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο» (Β 1407).
-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 αξηζ. 257/30.7.1998 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971
Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 150) θαη ηνπ Β.Γ. 539/1971
Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α 159)»
(ΦΔΚ
190/A/12.8.1998).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 379000/3.9.1999 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Ρφδνο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1788/Β/27.9.1999 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 336948/12.2.2000 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο Αλσηέξαο Πνηφηεηνο Ρφδνο» (ΦΔΚ 206/Β/24.2.2000 ).
- Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε κε αξηζ. 201652/20-12-2011 πεξί «Αλαγλψξηζεο νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Ρφδνο».
- 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).
- 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).
-Σε Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ. 280557/9-6-2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ,
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005)
-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)
- Π.Γ. 98/3.11.2011 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 πεξί αλαγλσξίζεσο
νλνκαζηψλ πξνειεχζεσλ νίλσλ (Α 150) πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία
πξνειεχζεσο ΡΟΓΟ»(ΦΔΚ 232/Α/3.11.2011).

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 ΡΟΓΟ 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 Ρφδνο.
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 ΡΔ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Ρφδνο, 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.

