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

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Αξράλεο (Archanes) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1.
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007.

Οίνορ Επςθπόρ Ξηπόρ
Αναλςηικά σαπαηκηπιζηικά
- 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 : 0-4 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
150 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Λακπεξφ ξνπκπηλί κε πνξηνθαιί αληαχγεηεο.
2. Οζκή: κπαραξηθψλ θαη μεξψλ θξνχησλ αξκνληθά δεκέλσλ κε ηε βαλίιηα ηνπ
βαξειηνχ.
3. Γεχζε: αξκνληθά ηζνξξνπεκέλε, ζηξνγγπιή θαη ηζνξξνπεκέλε κε καθξά 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.) Αξράλεο 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 εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Ο.Π. Αξράλεο (Archanes) παξάγεηαη κε ηελ
θιαζζηθή 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.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο εξπζξνχο
μεξνχο Αξράλεο (Archanes 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 Αξράλεο (Archanes πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο ηέζζεξα [4] έηε, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ (18) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη δεθανθηψ (18) κήλεο ζε θηάιεο.

Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Οη νίλνη ΠΟΠ Αξράλεο πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ
κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Αξράλεο (Archanes) πνπ
θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ.539 /4-8-1971 (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971) ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ 446/10.6.1974 (ΦΔΚ
174/Α/25.6.1974 ).
Ο ακπειψλαο ζηηο Αξράλεο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε απηφλ ησλ Πεδψλ θαη απηφλ ησλ
Γαθλψλ, ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο Κξήηεο θαη αθξηβψο λνηηφηεξα απφ ηελ πφιε ηνπ

Ηξαθιείνπ. Απέρεη δε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ απηνχο ηνπο δχν ακπειψλεο. Σα φξηα ηεο
ακπεινπξγηθήο δψλεο θαιχπηνπλ ηνπο ακπειψλεο ησλ θνηλσηήησλ Άλσ Αξραλψλ, Κάησ
Αξραλψλ, Αγ. χιια, Βαζηιείσλ, Κππαξίζζηνπ, Πξνθήηε Ηιία θαη θαιαλίνπ.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 80 HL νίλνπ.

(10000)

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο ΟΙΝΟ Π.Ο.Π. ΑΡΧΑΝΕ (Archanes) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα απφ ηε
ζπλνηλνπνίεζε ησλ εξπζξψλ πνηθηιηψλ Κνηζηθάιη θαη Μαλδειαξηά. Η εξπζξή πνηθηιία
Κοηζιθάλι είλαη κηα απφ ηηο πην αμηφινγεο εξπζξέο πνηθηιίεο ζηελ Κξήηε ελψ ε εξπζξή
πνηθηιία Μανδελαπιά είλαη απφ ηηο πην πινχζηεο ρξσκαηηθά γεγελείο πνηθηιίεο ακπέινπ έηζη
ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζεσξείηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα επηηπρήο. πλδπάδνληαη ζαπκάζηα θαζψο
ην Κνηζηθάιη δίλεη θξαζηά πςειφβαζκα κε έληνλα αξσκαηηθνχο ραξαθηήξεο, ελψ ε
Μαλδειαξηά δίλεη θξαζηά πςειήο νμχηεηαο κε έληνλν πνξθπξφ ρξψκα.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή

α.

Ποιόηηηα

Απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, νη Αξράλεο ζεσξνχληαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
πεξηνρέο νηλνθαιιηέξγεηαο ηεο Κξήηεο.
Ο εξπζξφο νίλνο
Π.Ο.Π. Αξράλεο
πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηάο ηνπ (ζεκείν 2. αλσηέξσ) αλαδίλεη εχθνια ηα
πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ
ζπληειεζηψλ ηεο πεξηνρήο
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Η ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αξραλψλ έρεη βαζηέο ξίδεο πνπ μεθηλνχλ
ηνπιάρηζηνλ απφ ηε Μηλσηθή επνρή κε ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηε Μηλσηθή εγθαηάζηαζε
πηεζηεξίνπ (16νο αηψλαο π.Υ.) ζην Βαζχπεηξν Αξραλψλ.
Οη Μηλσίηεο θαιιηεξγνχζαλ ηε γε ηνπο θαη γεχνληαλ απηά πνπ απιφρεξα ηνπο πξνζέθεξε.
ηηο εθαηνληάδεο πηλαθίδεο πνπ έθεξε ζην θσο ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε βιέπνπκε µηα
αθµάδνπζα νηθνλνµία µε γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο θαη εµπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μεηαμχ
ησλ πξντφλησλ πνπ θαιιηεξγνχζαλ µε επηηπρία θαη εµπνξεχνληαλ νη αξραίνη Κξήηεο
μερσξίδνπµε ην ιάδη, ηα ζηηεξά, αιιά θαη ην θξαζί.
Σν αµπέιη θαιιηεξγείηαη ζπζηεµαηηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Αξραλψλ εδψ θαη πεξίπνπ 4.000

ρξφληα! ∆ελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην αξραηφηεξν παηεηήξη ζηαθπιηψλ, ειηθίαο
µεγαιχηεξεο ησλ 3.500 εηψλ, έρεη αλαθαιπθζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζχπεηξνπ. Απφ ηνλ
Όµεξν γλσξίδνπµε πσο ηα θξεηηθά θξαζηά ήηαλ μαθνπζηά ζε φιν ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζµν.
Πέξα απφ ην ειηθίαο 3.500 εηψλ παηεηήξη, εληππσζηαθνί αµθνξείο, ηεξάζηηνη ππφγεηνη
ρψξνη απνζήθεπζεο, ζρεηηθέο απεηθνλίζεηο ζε φια ηα µηλσηθά αλάθηνξα, αιιά θαη
αλαξίζµεηεο θαηαρσξίζεηο γηα µεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ ζηα µηλσηθά αξρεία
ζεµαηνδνηνχλ φρη µφλν ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ έπαηδε ην θξαζί ζηε δσή ηνπ λεζηνχ, αιιά
θαη ην πςειφ επίπεδν γλψζεο ησλ Μηλσηηψλ γηα απηφ.
Όµσο ην θξεηηθφ θξαζί δελ κέλεη απζηεξά ζην λεζί. Σαμηδεχεη... Οη Μηλσίηεο, µε ηα πινία
ηνπο γεµάηα µε ηα πξντφληα ηεο θξεηηθήο γεο, γπξίδνπλ φιε ηε Μεζφγεην. Έηζη, θζάλνπλ
ζηελ απιή ηνπ ηζρπξφηεξνπ άλδξα ηνπ αξραίνπ θφζµνπ, ηνπ Αηγχπηηνπ θαξαψ: ζε
αηγππηηαθέο ηνηρνγξαθίεο βιέπνπµε Κξήηεο λα θαηαθζάλνπλ µε ηα πινία ηνπο ζηα
αηγππηηαθά ιηµάληα. Αλάµεζα ζηα εµπνξεχµαηα δηαθξίλνληαη θαη αµθνξείο
Όκσο ε θήκε ηνπ θξαζηνχ απφ ηελ πεξηνρή ησλ Αξραλψλ (Ηξάθιηεν Κξήηεο) δελ ζηακαηά
ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο.
Αθφκα θαη ζε δηεγήκαηα αξρψλ ηνπ 20 αηψλα νη νίλνη απφ ηηο Αξράλεο θνπβαινχλ ηελ
θήκε ηνπο.
«Οη θίινη κνπ νη Δξαθιεηψηεο κε πήγαλε λα δσ ηηο Αξράλεο θαη ηηο θιεκαηαξηέο ηνπο. Δίλαη
έλα ζέακα πνπ πνπζελά αιινχ δελ κπνξείο λα ην δεο (…). Δθεί είλαη νη πξαγκαηηθνί λανί
ηνπ Γηφλπζνπ. (…) Μπνξείηε λα πεξπαηάηε ψξεο θάησ απ’ ηνλ αδηάζπαζην ζφιν ησλ
ακπειφθπιισλ, θαη λα κε ζαο βξίζθεη ν ήιηνο ηνπ ζέξνπο, θαη απφ παληνχ λα θξεκάδνπλ
γηξιάληεο ηα βιαζηάξηα, θαη απφ παληνχ λα θξέκνπληαη ηα Αξραληψηηθα ζηαθχιηα»
Απφ ηα «Σαξιδιωηικά» ηου πεδογπάθου ηπαηή Μυπιβήλε.
ήκεξα ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ηελ ακπεινπξγία. Η παξαγσγή ζηεξίδεηαη ζηηο
νηλνπνηήζεκεο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ αιιά θαη ζηηο επηηξαπέδηεο.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα.
«Οη θίινη κνπ νη Δξαθιεηψηεο κε πήγαλε λα δσ ηηο Αξράλεο θαη ηηο θιεκαηαξηέο
ηνπο. Δίλαη έλα ζέακα πνπ πνπζελά αιινχ δελ κπνξείο λα ην δεο (…). Δθεί είλαη νη
πξαγκαηηθνί λανί ηνπ Γηφλπζνπ. (…) Μπνξείηε λα πεξπαηάηε ψξεο θάησ απ’ ηνλ
αδηάζπαζην ζφιν ησλ ακπειφθπιισλ, θαη λα κε ζαο βξίζθεη ν ήιηνο ηνπ ζέξνπο, θαη απφ
παληνχ λα θξεκάδνπλ γηξιάληεο ηα βιαζηάξηα, θαη απφ παληνχ λα θξέκνπληαη ηα
Αξραληψηηθα ζηαθχιηα»
«Σαξιδιωηικά» ηου ηπαηή Μυπιβήλε.

ήκεξα ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη ζπλδεκέλε κε ηελ ακπεινπξγία, ηνλ νίλν θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Σν θξαζί δελ
ιείπεη απφ ην θαζεκεξηλφ ηξαπέδη ησλ Ηξαθιεησηψλ θαη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ έρνπλ
ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνχλ ακπειψλεο, ζχγρξνλα νηλνπνηεία θαη εζηηαηφξηα
δνθηκάδνληαο ηα θξαζηά απφ ηηο Αξράλεο θαη «παληξεχνληαο ηα κε ηελ ηνπηθή θνπδίλα.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Σν πςφκεηξν μεθηλά απφ 300 κέηξα θαη θηάλεη έσο 400-450 κέηξα. Σν θιίκα ηεο
πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 16,5°C, θαη κέζε
εηήζηα βξνρφπησζε 600mm. To έδαθνο παξνπζηάδεη έληνλν αλάγιπθν θαη είλαη έληνλε ε
παξνπζία CaCO3 ζ’ απηφ.
Ο ΟΙΝΟ Π.Ο.Π. ΑΡΧΑΝΕ (Archanes) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα απφ ηε
ζπλνηλνπνίεζε ησλ εξπζξψλ πνηθηιηψλ Κνηζηθάιη θαη Μαλδειαξηά. Η εξπζξή πνηθηιία
Κοηζιθάλι είλαη κηα απφ ηηο πην αμηφινγεο εξπζξέο πνηθηιίεο ζηελ Κξήηε ελψ ε εξπζξή
πνηθηιία Μανδελαπιά είλαη απφ ηηο πην πινχζηεο ρξσκαηηθά γεγελείο πνηθηιίεο ακπέινπ έηζη
ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζεσξείηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα επηηπρήο. πλδπάδνληαη ζαπκάζηα θαζψο
ην Κνηζηθάιη ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ Αξραλψλ δίλεη θξαζηά πςειφβαζκα κε
έληνλα αξσκαηηθνχο ραξαθηήξεο, ελψ ε Μαλδειαξηά δίλεη θξαζηά πςειήο νμχηεηαο κε
έληνλν πνξθπξφ ρξψκα.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Η πνηθηιηαθή ζχλζεζε είλαη ίδηα κε απηή ησλ εξπζξψλ νίλσλ ηεο δψλεο ΠΟΠ Πεδά αιιά ην
πςειφβαζκν θαη αξσκαηηθφ θνηζηθάιη ησλ Αξραλψλ θαη ίζσο κηα απμεκέλε πνζφηεηα
καλδειαξηάο πξνζδίδεη ζηνπο οίνους ΠΟΠ Αρχάνες δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ληφπηνη
ιέλε πσο είλαη πην "αληξίθηνη".
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Αξράλεο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (λνηηναλαηνιηθή έθζεζε
ηνπ ακπειψλα, γεηηλίαζε κε δαζηθέο εθηάζεηο θαη πνηακνχο, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ε
γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη
ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο

πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη
ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
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).
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 Αξράλεο είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,
Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ

Απαιηήζειρ Εθνικήρ Νομοθεζίαρ

-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970).
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 539/4-8-1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971)
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 446/10.6.1974 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ησλ άξζξσλ
1,2 θαη 3 ηνπ Β.Γ. 539/1971» (ΦΔΚ 174/Α/25.6.1974
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 213850/1572/11.2.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 169/B/24.2.1972).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ
νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).

-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/9-6-2005 « Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο
Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ νίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ
επηζήκαλζε ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο
ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο
πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ.
317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ
νίλσλ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 326182/6268/27-7-1988 «Πεξί ησλ γεληθψλ
θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE
RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
«πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη
«GRANDE RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 352347/6670/1987 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 875/Β/28-6-2005).
-Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο
ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ νίλσλ»(ΦΔΚ
420/Β/20.4.1999)
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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 ΑΡΥΑΝΔ 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 Αξράλεο.
Η 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.

Η 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 ΑΡ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Αξράλεο, 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.

