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

Όνομα ππορ καηασώπηζη: Ρομπόλα Κεθαλληνίαρ
Ιζοδύναμορ όπορ: Robola of Kefalonia

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Ρνκπφια Κεθαιιελίαο

(Robola of Cephalonia) αλήθεη ζηελ

θαηεγνξία 1. Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007.
Οίνορ Λεςκόρ Ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Φπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 -12,6 % vol.
- Μέγηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο :12,5 % vol.
- Μέγηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,5 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : Μέγηζηε 4,0 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,0
- 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: Λεπθνπξάζηλν ρξψκα κε ρξπζνθίηξηλεο αληαχγεηεο,
αλάινγα κε ηελ κέζνδν νηλνπνίεζεο θαη ηνλ ρξφλν εκθηάισζεο.
2. Οζκή: αξψκαηα απφ άλζε εζπεξηδνεηδψλ θαη θξνχηα ξνδάθηλνπ,
θίηξνπ θαη κήινπκε κέζε έληαζε αξψκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα
νξπθηψδε παξνπζία (κεηαιιηθφηεηα) ε νπνία είλαη ηππηθή έθθξαζε
ηεο πνηθηιίαο ζην terroir ηνπ λεζηνχ
3. Γεχζε: γεκάην ζηφκα κε ραξαθηεξηζηηθά δξνζηζηηθή νμχηεηα
(παξνπζία θπζαιίδσλ ιφγσ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) κε δηάξθεηα
επίγεπζεο.

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.) Ρνκπφια Κεθαιιελίαο
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη
Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή
Δπηιεγκέλνο, , Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη,
Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλνί
Ακπειψλεο, Πχξγνο.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Ο.Π. Ρνκπφια Κεθαιιελίαο 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.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο ιεπθνχο
μεξνχο ΠΟΠ Ρνκπφια Κεθαιιελίαο (Robola of Cephalonia) 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. Ρνκπφια Κεθαιιελίαο (Robola of Cephalonia) 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.
Kαλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί θππειινεηδή ζρήκαηα ή γξακκνεηδή ελφο
επηπέδνπ αιιά κε θεθαιέο κέρξη έμη ησλ δχν καηηψλ. Ζ ειηθία ησλ πξέκλσλ είλαη
κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ
δελ εθαξκφδνληαη παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή δελ επηηξέπνληαη.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Ρομπόλα Κεθαλληνίαρ θαζνξίζηεθε κε
ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 15/28.12.1981 (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ) ην νπνίν ζηε
ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 324953/4711/20.8.1982
(ΦΔΚ 720/B/30.9.1982).
Ζ δψλε ΠΟΠ Ρομπόλα Κεθαλληνίαρ ε πςφκεηξν ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ απφ ηελ
ζάιαζζα θαη ζηα φξηα ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Οκαιψλ, Γαπγάησλ, Γεηιηλάησλ,
Σξσταλλάησλ θαη Φαξαθιάησλ θαζψο θαη νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηελ
επαξρηαθή νδφ Αξγνζηνιίνπ –Πφξνπ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Μνπζάησλ θαη Βιαράησλ
ηεο Κεθαινληάο.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα νρηψ ρηιηάδεο ( 8000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή πελήληα έμη (56) εθαηφιηηξα νίλνπ. .

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο ΠΟΠ ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ειιεληθή
γεγελή πνηθηιία Ρομπόλα. Η Ρομπόλα είναι ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε αζζέλεηεο, αιιά θαη
ζηελ μεξαζία, ε Ρνκπφια απνδεηά θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα μεδηπιψζεη ηηο αξεηέο ηεο.
Σν λεζί ηεο Κεθαινληάο ζην Ηφλην είλαη ε βαζηθή πεξηνρή θαιιηέξγεηάο ηεο. Δθεί άιισζηε
δίλεη ηα θξαζηά ΠΟΠ Ρνκπφια Κεθαιιελίαο. Παξά ηνλ εππαζή ραξαθηήξα ηεο –πνπ
απαηηεί άγνλα, θαηά πξνηίκεζε νξεηλά, εδάθε– είλαη παξαγσγηθή, κε απνηέιεζκα ν
πεξηνξηζκφο ησλ απνδφζεσλ, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο δψλεο, λα είλαη αλαγθαίνο γηα κηα
θαιή Ρνκπφια. Σν ίδην αλαγθαία, ιφγσ ηνπ επνμείδσηνπ ραξαθηήξα ηεο, είλαη θαη ε
πξνζνρή ζηελ νηλνπνίεζε, πνπ, ζπλήζσο, ιακβάλεη ρψξα εμ νινθιήξνπ ζε αλνμείδσηεο
δεμακελέο. Όηαλ φκσο φια απηά επηηεπρζνχλ, ην θξαζί απφ Ρνκπφια ραξαθηεξίδεηαη απφ
κηα «επξσπατθή», νξπθηψδε παξνπζία, ραξαθηεξηζηηθά αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ, κε
κέηξην ζψκα θαη εμαηξεηηθή νμχηεηα.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α.

Ποιόηηηα

Ο νίλνο ηεο Ρνκπφιαο Κεθαιιελίαο απνηειεί ην εκβιεκαηηθφ πξντφλ ηνπ λεζηνχ,
εθπξφζσπνο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη
ηνπο Κεθαιινλίηεο κεηαλάζηεο φπνπ γεο.
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ Κεθαινληά έρεη βαζηέο ξίδεο πνπ ράλνληαη ζηνλ κχζν. Ο
Κέθαινο ήξζε λα εγθαηαζηαζεί ζηελ απνηθία ηεο παηξίδαο ηνπ ζηελ Αζελαίαλ γελ. Μφιηο
πάηεζε ην πφδη ζην λεζί θάξθσζε ην θιήκα πνπ είρε καδί ηνπ γηα λα ηνπ ζπκίδεη ηνλ ηφπν
ηνπ. Ζ Αζελαία γε έγηλε κε ηνλ ρξφλν Θελαία γε, Θεληά θαη ην λεζί πήξε ην φλνκά ηνπ.
ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο ε πξψηε γξαπηή καξηπξία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ξνκπφιαο
βξίζθεηαη ζε έγγξαθν ηνπ 1520 θαη αθνξά απνγξαθή εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. Λίγν
αξγφηεξα αλαθέξεηαη θαη πάιη ζε επηζηνιή ελφο Γνπιηέικνπ Γεθαξάλα πξνο ηνλ Λαηίλν
Δπίζθνπν ηνπ λεζηνχ ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1544. Σν 1557 ν ηηαιφο πεξηεγεηήο Pellegrino
Brocardi κλεκνλεχεη θαη πάιη ηελ ξνκπφια, αλαθεξφκελνο ζην ζηαθχιη αιιά θαη ζην θξαζί
πνπ παξάγεηαη απφ απηφ, ην νπνίν θαη εθζεηάδεη. Παξφηη νξηζκέλνη πηζαλνινγνχλ
ζπγγέλεηεο κε ιεπθέο ηηαιηθέο πνηθηιίεο, είλαη πην ζίγνπξν λα ππνζέζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα
γεγελή πνηθηιία, αθνχ κάιηζηα θαη νη πξφζθαηεο αξραηνινγηθέ έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη
ε ακπεινθαιιηέξγεηα ήηαλ γλσζηή ζηελ Διιάδα απφ ηελ Νενιηζηθή Δπνρή θαη φηη ε
πξψηκε ειιεληθή απνίθεζε ζε φια ηα κέξε ηεο Μεζνγείνπ, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ
κεηέπεηηα
αλάπηπμε
ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ξνκπφιαο αθνινπζεί ηελ εμέιημε θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ λεζηνχ ζπλερψο
κέρξη ζήκεξα. Σν 1836 ν Αλδξέαο Λαζθαξάηνο, εκβιεκαηηθή θηγνχξα ησλ γξακκάησλ γηα
ηελ Κεθαινληά ηνπ 19νπ αηψλα, αλαθέξεη ζην έκκεηξν έξγν ηνπ «Σν Λεμνχξη εηο ην 1836»
ζηελ Ραςσδία Β΄ ζηξνθή 54 ην εμήο: Σάμηε θαη πέηε πσο εγψ ηα’ πα φια θαη ζπκπάζεην
γηαηί εηκ’ απφ Ρνκπφια. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο πνηθηιίαο απηήο
απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπηθνχ αγξνηηθνχ πνιηηηζκνχ, απφ πνιχ καθξηά κέρξη
ζήκεξα.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Ο ΠΟΠ Ρνκπφια Κεθαιιελίαο είλαη ν κφλνο ειιεληθφο νίλνο ΠΟΠ πνπ παίξλεη ην φλνκά
ηνπ φρη κφλν απφ ηελ πεξηνρή, αιιά θαη απφ ηελ πνηθηιία. ηελ Κεθαινληά, ε ξνκπφια
είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε πνηθηιία, ε νπνία επδνθηκεί ζε γεληθψο θησρά εδάθε (άγνλα),
ελίνηε ηφζν θησρά πνπ νη Ηηαινί νλφκαδαλ ην θξαζί ηεο «Vino di Sasso», δειαδή «θξαζί
ηεο πέηξαο». ηηο νξεηλέο πιαγηέο ηνπ Αίλνπ ππάξρνπλ αθφκα πνιιά απηφξηδα ακπέιηα
ηδηαίηεξα κεγάιεο ειηθίαο. Ο νίλνο «Ρνκπφια Κεθαιιελίαο» είλαη βαζηά ζπλπθαζκέλνο κε
ηνλ πνιηηηζκφ , ηελ ηνπηθή θνπδίλα, ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ
ζην λεζί.
δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Σα εδάθε ηεο «Εψλεο Ρνκπφιαο» είλαη επί ην πιείζηνλ εκηνξεηλά,
αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο, άγνλα, ραιηθψδε θαη θεθιηκέλα. ε απηά ηα εδάθε
φκσο ε πνηθηιία έρεη πξνζαξκνζζεί ζην κέγηζην βαζκφ θαη παξάγεη έλαλ νίλν κε ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη.
Σέηνηνπ είδνπο εδάθε νδεγνχλ ζε ρακειέο απνδφζεηο (5.000 - 6.000 kg
ζηαθχιηα/ha) θαη καδί κε ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ζε πξψηκε σξίκαλζε (απφ 15 έσο

20 Απγνχζηνπ), ε νπνία ζπληείλεη ζηελ παξαγσγή πνηνηηθήο πξψηεο χιεο αθνχ
εκπνδίδεη ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξψηεο βξνρέο ηνπ
επηεκβξίνπ (φπσο ν βνηξχηεο, ε φμηλε ζήςε) θαη ζηηο νπνίεο ε Ρνκπφια είλαη
ηδηαίηεξα επαίζζεηε.
ηελ πεξηνρή θαηαγξάθνληαη πςειέο βξνρνπηψζεηο ηνλ ρεηκψλα (Μ.Ο.
1200 mm/έηνο) αιιά ην θαινθαίξη είλαη άλπδξν, ην νπνίν φκσο δελ απνβαίλεη
θαηαζηξνθηθφ κηαο θαη νη έληνλεο βξαδηλέο θαινθαηξηλέο δξνζηέο, απνηέιεζκα ηεο
πγξήο λεζησηηθήο νξεηλήο αχξαο ζπλεπεία ηνπ φγθνπ ηνπ Αίλνπ, βνεζνχλ ηα θπηά
λα μεπεξάζνπλ ην ζεξκηθφ ζνθ ηεο εκέξαο.
Οη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο ηεο ξνκπφιαο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ
παξακέλνπλ θαηά κείδνλα ιφγν νη ίδηεο θαη απηφ γηαηί ε κνξθή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ
δελ έρεη αιιάμεη.
Ο γεσξγηθφο θιήξνο είλαη κηθξφο, νη εηζξνέο γεληθά είλαη ήπηεο θαη νη
παξαδνζηαθνί ηξφπνη θαηαπνιέκεζεο ησλ αζζελεηψλ κε ηε ρξήζε ζείνπ θαη
ραιθνχ θπξηαξρνχλ. Υαξαθηεξηζηηθφ δε γηα ην ζχλνιν ηεο δψλεο, είλαη φηη γηα ηνλ
έιεγρν ησλ δηδαλίσλ δελ γίλεηαη ρξήζε δηδαληνθηφλσλ αιιά απηφο γίλεηαη κε ηελ
θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο -ελίνηε θαη ρεηξνλαθηηθά-.
Λφγσ ηνπ άγνλνπ εδάθνπο, ησλ θιίζεσλ θαη ηεο έιιεηςεο πγξαζίαο θαηά ην
ζέξνο, ηα πξέκλα δηακνξθψλνληαη ζε ρακειφ θππειινεηδέο ζρήκα ησλ ηεζζάξσλ
έσο πέληε βξαρηφλσλ θαη ε θάζε θεθαιή θιαδεχεηαη ζηνπο δχν νθζαικνχο.
Ζ κηθξή αλάπηπμε ηεο βιαζηήζεσο ησλ θπηψλ ιφγσ ησλ παξαπάλσ
ζπλζεθψλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζθίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ θπηψλ θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ ζηαθπιηψλ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, νη παξαγσγνί εθαξκφδνπλ
κηα παξαδνζηαθή ηερληθή κε ηελ ζπζηξνθή πξνο ηα έζσ θαη ηνπ δεζίκαηνο ησλ
βιαζηψλ πνπ ηνπηθά ιέγεηαη «θνπηζνχληακα».
Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ κε ηηο ήπηεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο
πνπ αθνινπζνχλ νη παξαγσγνί εδψ θαη αηψλεο, πξνζδίδνπλ ζηνλ νίλν Ρνκπφια
Κεθαιιελίαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη φπσο ε δηαθξηηηθή
αξσκαηηθή παξνπζία πνπ ζπλδπάδεηαη κε «κεηαιιηθή αηρκεξφηεηα»,
ραξαθηεξηζηηθή νμχηεηα, ηζνξξνπία θαη κεζηή ππφζηαζε ζηε γεχζε.
Δλ θαηαθιείδη, ν νίλνο ΠΟΠ Ρνκπφιαο Κεθαιιελίαο απνηειεί ην
εκβιεκαηηθφ πξντφλ ηνπ λεζηνχ, θπξίαξρν εθπξφζσπν ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη
ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ηνπο Κεθαιινλίηεο φπνπ γεο.
Σν θιήκα κε ην ιεπθφ ππφμαλζν ζηαθχιη θαη ηελ ζηξνγγπιή ιεπηφθινπδε ξψγα, άξηζηα
πξνζαξκνζκέλν ζηα νξεηλά, ζπλήζσο θεθιηκέλα αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο θησρά,
ραιηθψδε εδάθε, ζε έλα πεξηβάιινλ κε πςειέο βξνρνπηψζεηο ηνλ ρεηκψλα θαη μεξφ
θαινθαίξη, αλαπηχζζεη δηαθξηηηθή αξσκαηηθή παξνπζία πνπ ζπλδπάδεηαη κε «κεηαιιηθή
αηρκεξφηεηα», ραξαθηεξηζηηθή νμχηεηα, ηζνξξνπία θαη κεζηή ππφζηαζε ζηε γεχζε.
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. Ρνκπφια Κεθαιιελίαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ρνκπφια Κεθαιιελίαο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο
ζηηο αλσηέξσ ππνελφηεηεο, νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (λνηην-

λνηηνδπηηθή έθζεζε ηνπ ακπειψλα, γεηηλίαζε κε δαζηθέο εθηάζεηο, αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο,
γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία 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».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
- Άξζξν 386323/10.11.1976 (ΦΔΚ 1407/Β/25.11.1976)
Παξέρεηαη ην δηθαίσκα γιεπθνπνίεζεο ησλ ζηαθπιηψλ θαη νηλνπνίεζεο ηνπ γιεχθνπο γηα
ηελ παξαζθεπή ηνπ ΠΟΠ ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ, ζε φια ηα νηλνπνηεία ηεο λήζνπ
Κεθαιιελίαο, εθ φζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξαζθεπήο νίλσλ ΠΟΠ.

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 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 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 Ρνκπφια Κεθαιιελίαο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,
ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de côteaux, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ)/ Vin de
vignobles insulaires, ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Ή ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ
/ Vin de vignobles montagneux.
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).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 15/28.12.1981 «Αλαγλψξηζεο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
νίλσλ Ρνκπφια Κεθαιιελίαο » (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 324953/4711/20.8.1982 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ρνκπφια
Κεθαιιελίαο σο νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ
720/B/30.9.1982).
- 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.

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 ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

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 Ρνκπφια Κεθαιιελίαο .
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 ΡΚ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Ρνκπφια Κεθαιιελίαο ,
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.

