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

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
Ονομαζία ππορ καηασώπιζη : Σηηεία
Ιζοδύναμορ Όπορ: Sitia

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. εηεία (Sitia) αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο 1. , 3. θαη 15. Ακπειννηληθψλ
Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.

Οίνορ Λεςκόρ Ξηπόρ

-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5 %vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,,5 %vol.
-Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 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): 150 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.
Όςε : Οίλνο κε ειαθξά ππνθίηξηλν ρξψκα, κε πξάζηλν αληαχγεηεο ζηελ αξρή
ηεο δσήο ηνπ, θαζαξφο κέηξηαο ππθλφηεηαο.
2.
Οζκή : Νφηεο έληνλεο νξπθηφηεηαο, δηαθξηηηθή ειαθξά παξνπζία ηνπ
θξνχηνπ (αριάδη θαη ρφξην), κηθξψλ ιεπθψλ αλζέσλ θαζψο θαη λφηεο ιεκνληνχ.
3.

Γεχζε : Κπξηαξρεί κεγάιε νξπθηφηεηα, ιηηφο, δξνζηζηηθφο κε επράξηζηε
ηζζνξνπία.

Δίλαη έλαο νίλνο φρη ηδηαίηεξα αξσκαηηθφ, νξπθηφηεηαο, απζηεξφο κε δπλαηφηεηα
παιαίσζεο. Γεληθά νίλνο γαζηξνλνκίαο.

Οίνορ Επςθπόρ Ξηπόρ

-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5 % vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % 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: Οίλνο εξπζξφο κε βαζχ ξνπκπηλί ρξψκα, κε θεξακηδί αληαχγεηεο αλάινγα κε
ηελ παιαίσζε ηνπ. Ρεπζηφο, θξπζηάιιηλνο θαη δηαπγήο.
2. Οζκή: Νφηεο θίλεο θαζαξέο ηξπθεξψλ αλζέσλ, ηφλνπο ηξνχθαο, κηθξψλ θξνχησλ
ηνπ δάζνπο, καχξν θεξάζη, λφηεο νξπθηφηεηνο θαζψο θαη δστθά αξψκαηα πνπ
αλαπηχζζνληαη κε ηελ παιαίσζε ηνπ. Μηθξή θαη δηαθξηηηθή έληαζε αξσκάησλ μχινπ.
3. Γεχζε: Γξνζηζηηθή γεχζε κε αξθεηά νμέα, κε αέξηλε αηζζεηηθφηεηα, ηδηαηηεξφηεηα,
γεχζεηο θινχδαο πνξηνθαιηνχ, άγξησλ θξνχησλ, καξκειάδαο θαη παιαηψλνληαο
δσηθέο λφηεο δέξκαηνο. Οίλνο επράξηζηνο, ξεπζηφο, ειαθξχο παξά ηνλ πςειφ
αιθννιηθφ βαζκφ ηνπ κε καιαθέο ηαλίλεο.

Οίνορ Επςθπόρ Γλςκύρ (Vin de liquer-vin doux )

- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 – 22,0 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1.8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.
Όςε : Οίλνο κε βαζχ θφθθηλν ηξηαληαθπιιί ρξψκα, θαζαξφο, κέηξηαο
ππθλφηεηαο.
2.

Οζκή : Οίλνο θξνπηψδεο κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη θξνχησλ ηνπ δάζνπο.

3.
Γεχζε : Δπράξηζηε, δξνζεξή, κέηξηαο νμχηεηαο, καθξάο επίγεπζεο κε ηφλνπο
γιπθνχ θξνχησλ.

Οίνορ Επςθπόρ Γλςκύρ Φςζικόρ (Vin de liquer-Vin doux naturel)
-Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14.0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5

% vol.

-Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 – 22,0 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.
Όςε : Οίλνο κε βαζχ θφθθηλν ηξηαληαθπιιί ρξψκα, θαζαξφο, κέηξηαο
ππθλφηεηαο.
2.

Οζκή : Οίλνο θξνπηψδεο κε αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη θξνχησλ ηνπ δάζνπο

3.
Γεχζε : Δπράξηζηε, θαζαξή, δξνζεξή, κέηξηαο νμχηεηαο, καθξάο επίγεπζεο
έληνλα θξνπηψδεο, κε ηφλνπο γιπθνχ θξνχησλ, ζηαθίδαο, θαζίο θαη βαηφκνπξνπ.

Οίνορ Φςζικώρ Γλςκύρ (Vin naturellement doux)
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο ησλ ζηαθπιψλ: 14.0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Οίλνο εξπζξφο κε βαζχ ξνπκπηλί ρξψκα, πνπ θαηά ηελ παιαίσζε ηνπ
απνθηά θεξακηδί αληαχγεηεο κε ηφλνπο ηξηαληάθπιινπ. Καζαξφο, κέηξηαο
ππθλφηεηαο.

2. Οζκή: Καζαξή,θξνπηψδε, αξψκαηα ηξηαληάθπιινπ, θαζίο, βαηφκνπξνπ, θεξάζη
θαη κπαράξηα ηεο αλαηνιήο. Καηά ηελ παιίσζε απνθηά πνιππινθφηεηα κεγάιεο
έληαζεο κε ηφλνπο γιπθνχ πνξηνθαιηνχ, θίηξνπ, θαπλνχ θαη βαξειηνχ.
3.
Γεχζε: φκνξθε, βεινχδηλε κε εθξεθηηθφηεηα ηνπ θξνχηνπ πινχζηνπ ζε
αξσκαηηθά, αηζζεζηαθφο γεπζηηθά κε ειαθξά γιπθχηεηα θαη καθξηά 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.) εηεία 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, Οξεηλφο
Ακπειψλαο, Πχξγνο, Ληαζηφο, Παιαησζείο Δπηιεγκέλνο.
Οινολογικέρ ππακηικέρ
Οη ιεπθνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. εηεία (Sitia) παξάγνληαη κε α) ηελ θιαζζηθή
κέζνδν ιεπθήο νηλνπνίεζεο ή β) κε ηε κέζνδν ηεο πξνδπκσηηθήο εθρχιηζεο,
αθνινπζεί ζηαηηθή απνιάζπσζε θαη εκβνιηαζκφο κε θαζαξέο επηιεγκέλεο δχκεο, εάλ
θξηζεί αλαγθαίν, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ αξσκαηηθή ηππηθφηεηα . Ζ ζεξκνθξαζία
θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οη εξπζξνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. εηεία (Sitia) παξάγνληαη κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο. Ζ αιθννιηθή δχκσζε ηνπ ζηαθπινπνιηνχ θαη ηνπ
νίλνπ ζε δχκσζε κεηά ην δηαρσξηζκφ απφ ηα ζηέκθπια γίλεηαη ζε ειεγρφκελεο
ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 30° C.
Ο νίλνο γιπθχο Π.Ο.Π. εηεία (Sitia) παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο αιθννιηθήο δπκψζεσο ζην γιεχθνο αιθνφιεο ακπειννηληθήο
πξνειεχζεσο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ 95% vol., ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα
έρεη ην λνκνζεηεκέλν θηεζέληα θαη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν. Ο νίλνο ηνπ ηχπνπ απηνχ
πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο. Παξά ηαχηα είλαη αλεθηή γηα ηα
γιεχθε βάζεο είλαη αλεθηή πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζπιηθή αιθνφιε ηνπιάρηζην 1% λνΗ.
Ο νίλνο γιπθχο θπζηθφο (Vin doux Naturel) παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο αιθννιηθνχ
ηίηινπ ηνπιάρηζην 95% vol ζε αλαινγία 5% θαη’ ειάρηζην θαη 10% θαηά κέγηζην ηνπ
φγθνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ γιεχθνπο, ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ αιθννιηθνχ
ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.

Ο νίλνο θπζηθψο γιπθχο Π.Ο.Π εηεία (Sitia) παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα πνπ
έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ππφ ζθηάλ ή ζηα πξέκλα πξνο κεξηθή αθπδάησζε. Σα
ζάθραξα θαη ε αιθνφιε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα
ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ ρσξίο λα έρεη πξνζηεζεί πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ
αιθννιηθή δχκσζε γιεχθνο, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε ή απφζηαγκα.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο ιεπθνχο
μεξνχο ΠΟΠ εηεία (Sitia) 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. εηεία (Sitia) πξέπεη:
- 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.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο εξπζξνχο
μεξνχο εηεία (Sitia) 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 εηεία (Sitia) 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
Ζ κφξθσζε ησλ πξέκλσλ γίλεηαη ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα. Σν θιάδεκα πνπ
αθνινπζείηαη είλαη βξαρχ. Ζ ειηθία ησλ πξέκλσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ
απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη ε άξδεπζε. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ
δελ εθαξκφδνληαη παηξνπαξάδνηα ζηελ πεξηνρή δελ επηηξέπνληαη.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. εηεία (Sitia) πνπ θαζνξίζηεθε
κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 502/16.7.1971 (ΦΔΚ 150/A/26.7. 1971 ) ην νπνίν ζηε
ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ 375 /19.11.1997 (ΦΔΚ
243/Α/3.12.1997.
ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λαζηζίνπ Κξήηεο, βξίζθεηαη ε νξηνζεηεκέλε δψλε ηνπ ΠΟΠ
εηεία, πνπ είλαη νη πιαγηέο ηεο βνξεηνλαηνιηθήο αθηήο ηεο Κξήηεο έσο ηελ εηεία θαη ην
νξνπέδην ηεο Εήξνπ κε ηνπο γχξσ νξεηλνχο φγθνπο ζην θεληξηθφ θαη λφηην ηκήκα ηνπ
αλαηνιηθνχ άθξνπ ηεο Κξήηεο θαη απαξηίδεηαη απφ:
Σελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα εηείαο θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ Αριαδίσλ, Δμσ Μνπιηαλψλ,
Καηζηδψληνπ, Μαξσλίαο,
Μέζα Μνπιηαλψλ,
Μπξζίλεο, Πηζθνθέθαινπ, θνπήο,
ηαπξσκέλνπ, Σνπξισηήο, Υακεδίνπ, θαη ηνπ,νηθηζκνχ Αγ. ππξίδσλνο ηεο ηνπηθήο

θνηλφηεηαο Πξαηζνχ ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο εηείαο, ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ Απηδίσλ
Αξκέλσλ, Είξνπ Παπαγηαλλάδσλ, θαη Υαλδξά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λ΄’επθεο ηνπ
Γήκνπ εηείαο.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών.
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο (12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποιόν.
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) ζε ηειηθφ πξνηφλ είλαη :
1. Οίλνο Λεπθφο Ξεξφο … ……..……90 HL
2. Οίλνο Δξπζξφο Ξεξφο…….............75 HL
3. Οίλνο Δξπζξφο γιπθχο…………….95 HL
4. Oίλνο Δξπζξφο Γιπθχο Φπζηθφο…..82,5 HL
5. Οίλνο Δξπζξφο Φπζηθψο Γιπθχο …63 HL
Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο οίνορ λεςκόρ ξηπόρ Π.Ο.Π. Σηηεία (Sitia) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ Βειάλα 70% θαη Θξαςαζήξη 30%.
Ζ ιεπθή πνηθηιία Βειάλα δίλεη νίλνπο κε ραξαθηεξηζηηθά ππνθίηξηλν ρξψκα, κέηξηα έληαζε
αξσκάησλ ζηε κχηε θαη ζην ζηφκα. Οίλνη θξέζθνη θαη θαινζρεκαηηζκέλνη πνπ δελ είλαη
νγθψδεο θαη έρνπλ κέηξηα νμχηεηα θαη αιθνφιε. ίγνπξα απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή ιεπθή
πνηθηιία ηεο Κξήηεο φζνλ αθνξά ηελ ζηξεκκαηηθή εμάπισζε ηεο θαη πξνζθέξεηαη γηα
πςειέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο.
Σν Θξαςαζήξη είλαη κηα ζεκαληηθή πνηθηιία ηεο Κξήηεο, πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε κία απφ ηηο
πιένλ ππνζρφκελεο θαη ζπλαξπαζηηθέο ιεπθέο πνηθηιίεο ηνπ λεζηνχ. Καιιηεξγείηαη ζηηο
νξεηλέο πεξηνρέο ηεο εηείαο θαη επηδεηθλχεη κεγάιε αληνρή ζηελ μεξαζία. Σα θξαζηά απφ
Θξαςαζήξη έρνπλ απαιφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα θαη κχηε κέηξηαο έληαζεο, φπνπ
θπξηαξρνχλ πξσηνγελή θξνπηψδε αξψκαηα, πνπ ζπκίδνπλ θπξίσο πεπφλη, ξνδάθηλν κε
έληνλε νξπθηφηεηα. ην ζηφκα είλαη ζρεηηθά νγθψδε , κε επδηάθξηηε αιθνφιε θαη ήπηα
νμχηεηα.
Ο οίνορ επςθπόρ ξηπόρ Π.Ο.Π. Σηηεία (Sitia) παξάγεηαη κε ζπλνηλνπνίεζε απφ λσπά
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ληάηηθν ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 80% θαη Μαλδειαξηά ην
ππφινηπν..
Σν Ληάηηθν είλαη κηα εξπζξή πνηθηιία ακπέινπ πνπ δίλεη εξπζξά μεξά θξαζηά εμαηξεηηθήο
θηλέηζαο, θαη θηάλεη ζην απφγεην ηεο ζηα γιπθά θξαζηά. Σν Ληάηηθν είλαη ε επηηνκή ηνπ
δεζηνχ θαηξνχ, πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο. Σν Ληάηηθν ηεο
εηείαο θχεηαη
κε δχν δηαθνξεηηθνχο θιψλνπο κηθξφξνγνπο θαη φρη ηδηαηηέξσο
παξαγσγηθνχο, δηαθέξεη δε, απφ ην Ληάηηθν άιισλ πεξηνρψλ. ηελ δψλε ηνπ ΠΟΠ εηεία
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ακπειψλσλ είλαη απηφξηδα πξνθπιινμεξηθά.

Ζ Μαλδειαξηά είλαη κηα εξπζξή πνηθηιία ακπέινπ πνπ ζπλαληάηαη ζην Αηγαίν πέιαγνο θαη
ζηελ Κξήηε. Γηαθξίλεηαη γηα ην βαζχ ηεο ρξψκα, ηα αξψκαηα ππεξψξηκσλ θξνχησλ, δσηθά
αξψκαηα θαη κέηξην ζψκα κε αηίζαζεο ηαλλίλεο. ηελ εηεία είλαη γεγελήο θαη ν θιψλνο
πνπ θαιιηεξγείηαη νλνκάδεηαη Βνπΐδνκαηεξφ. Δηζέξρεηαη ζηελ ζχλζεζε ηνπ νίλνπ εηεία ηα
ηειεπηαία ρξφληα κε κέγηζηε αλαινγία 20%.
Οη νίλνη εξπζξνί γιπθχο, γιπθχο θπζηθφο θαη θπζηθψο γιπθχο Π.Ο.Π εηεία ( Sitia)
παξάγνληαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν.

Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηον λεςκό και επςθπό οίνο.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
α.

Ποιόηηηα

Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιηκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο.
δ.

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη σο γλσζηφλ θαιιηεξγείηαη απφ ηελ Μηλσηθή επνρή ζηελ Κξήηε. ηνπο
ειιεληζηηθνχο θαη ξσκαηθνχο ρξφλνπο ππάξρνπλ πνιιέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα θξαζηά
θαη πνιιά επξήκαηα αξραίσλ νηλνπνηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Λνχθνπινο δε, κεηέθεξε
ζθξαγηζκέλνπο ακθνξείο κε εηεηαθά θξαζηά γηα ηα ινπθνχιεηα γεχκαηα ηνπ. Καηά ηνπο
βπδαληηλνχο ρξφλνπο φπσο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ελεηηθψλ ρξφλσλ έρνπκε πνιιέο
ηζηνξηθέο θαη εκπνξηθέο αλαθνξέο αγνξαπσιεζηψλ θξαζηνχ πξνο ηελ Βελεηία
"Serenissima Repubblica di Venezia". ηελ πεξηνρή ηεο εηείαο ε θχξηα αγξνηηθή
παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα είλαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα φπνπ ππάξρνπλ
δηάζπαξηεο επαχιεηο κε νηληθή παξαγσγή κε αλαθνξέο ζε παιηά ζπκβφιαηα ζην αξρείν
ηεο Βελεηίαο. Γεληθά ε πεξηνρή είλαη γεκάηε κε ηζηνξηθά ζεκάδηα θαιιηέξγεηαο ακπέινπ. Οη
αλαβαζκίδεο ηεο εηείαο δειψλνπλ ηελ νηληθή ηεο παξάδνζε. ηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο
πεξηφδνπ ε νηθνλνκία ηνπ νίλνπ ζπξξηθλψλεηαη ζε παξαγσγέο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ,
ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη αλαπηχζζεηαη ε ειαηνθνκία αιιά δηάθνξνη πεξηεγεηέο εμπκλνχλ ηα
νηληθά πξνηφληα ηεο. Μεηά ηνλ πξψην πφιεκν ε παξαγσγή νξγαλψλεηαη ζε ζπλεηαηξηζηηθά
νηλνπνηεία θαη δεκηνπξγνχληαη κηθξέο ηδησηηθέο βηνηερλίεο. ήκεξα ε παξαγσγή ηνπ ΠΟΠ
εηεία γίλεηαη θπξίσο απφ δχν ζχγρξνλα νηλνπνηεία έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θαη έλα ηδησηηθφ
θαη πνιιέο κηθξέο νηθνηερλίεο κε παξαγσγή θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ.
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ ηεο εηείαο ζηα παιηά ακπέιηα είλαη ζε θππειινεηδή
ζρεκαηηζκφ, είλαη απηφξηδα, πξνθπιινμηξηθά κεγάιεο ειηθίαο. Ζ δε παξαγσγή ηνπο
ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηα 8000 θηιά / HA γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο θαη ηα 6000 θηιά / ΖΑ γηα
ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο. Γεληθά ηα ακπέιηα ηεο εηείαο δελ αξδεχνληαη εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ην δε θιάδεκα είλαη ηδηαίηεξα βξαρχ γηα ην Ληάηηθν.
Σα λέα νηλάκπεια ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζνληαη ζε γξακκηθά ζρήκαηα, είλαη εκβνιηαζκέλα
θαη πην παξαγσγηθά κε πην καθξχ θιάδεκα.

γ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Ζ δψλε ΠΟΠ εηείαο είλαη θπξίσο εκηνξεηλή θαη νξεηλή πεξηνρή κε θχξηα εμάπισζε ησλ
νηλακπέισλ κεηαμχ ησλ 300 σο 750 κέηξσλ. Σα εδάθε έρνπλ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία απφ
δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο θαη ιφγσ ηηο αλάκημεο ηνπο απφ ηηο πηέζεηο πνπ έρνπλ
ππνζηεί απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο επξσπαΐθήο θαη αζηαηηθήο πιάθαο. Γηαθέξνπλ αλα πνιχ
κηθξέο απνζηάζεηο θαη απηφ καδί κε ην ηδηαίηεξν νξεηλφ θαη αέξηλν θιίκα δεκηνπξγνχλ
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ ακπεινηνπηψλ. Άιιν θξαζί δίλνπλ νη θπιιίηεο
ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη άιιν ηα μεπιχκαηα ηνπο αλακηγκέλα κε άξγηιν θαη άκκν ζηα
νξνπέδηα. Ζ δε ζχλζεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ηνπ ζαιαζζηλνχ αέξα θαη ησλ δηαθφξσλ
εδαθψλ δίλνπλ ζηνλ νηλνπαξαγσγφ αζχιιεπηεο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγήζεη.
Με βάζε ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ην θιίκα ηεο
πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ, ν ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο θαη πγξφο, ε
ρηνλφπησζε πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ κφλν ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη 25,5 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ηνλ
κήλα Ηνχιην θαη ε ειάρηζηε ηνλ κήλα Ηαλνπάξην. Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη πεξίπνπ
600 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη απφ Οθηψβξε κέρξη Απξίιην.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Οη νίλνη ΠΟΠ εηεία έρνπλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ ζηνπο ιεπθνχο νίλνπο ζηεξίδεηαη
θπξίσο ζηε δξνζεξή νμχηεηα ελψ ζηνπο εξπζξνχο νίλνπο ηελ πςειή αιθνφιε θαη ηελ
ρακειή ρξσκαηηθήο έληαζε (ξνπκπηλί) πνπ νθείιεηαη ζην πσο εθθξάδεηαη ε πνηθηιία ηεο
ακπέινπ ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο θιψλνπο
ακπέινπ ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν θαη Μαλδειάξη πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ νξηνζεηεκέλε
δψλε..
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιηκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο. ηνπο εξπζξνχο νίλνπο ε πςειή αιθνφιε θαη ε ρακειή ρξσκαηηθή έληαζε
(ρξψκα ξνπκπηλί) πνπ νθείιεηαη ζην πσο εθθξάδεηαη ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ ζην
ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ.
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηον οίνο λικέπ.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
α.

Ποιόηηηα

Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιηκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο.
δ.

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη σο γλσζηφλ θαιιηεξγείηαη απφ ηελ Μηλσηθή επνρή ζηελ Κξήηε. ηνπο

ειιεληζηηθνχο θαη ξσκαηθνχο ρξφλνπο ππάξρνπλ πνιιέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα θξαζηά
θαη πνιιά επξήκαηα αξραίσλ νηλνπνηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Λνχθνπινο δε, κεηέθεξε
ζθξαγηζκέλνπο ακθνξείο κε εηεηαθά θξαζηά γηα ηα ινπθνχιεηα γεχκαηα ηνπ. Καηά ηνπο
βπδαληηλνχο ρξφλνπο φπσο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ελεηηθψλ ρξφλσλ έρνπκε πνιιέο
ηζηνξηθέο θαη εκπνξηθέο αλαθνξέο αγνξαπσιεζηψλ θξαζηνχ πξνο ηελ Βελεηία
"Serenissima Repubblica di Venezia". ηελ πεξηνρή ηεο εηείαο ε θχξηα αγξνηηθή
παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα είλαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα φπνπ ππάξρνπλ
δηάζπαξηεο επαχιεηο κε νηληθή παξαγσγή κε αλαθνξέο ζε παιηά ζπκβφιαηα ζην αξρείν
ηεο Βελεηίαο. Γεληθά ε πεξηνρή είλαη γεκάηε κε ηζηνξηθά ζεκάδηα θαιιηέξγεηαο ακπέινπ. Οη
αλαβαζκίδεο ηεο εηείαο δειψλνπλ ηελ νηληθή ηεο παξάδνζε. ηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο
πεξηφδνπ ε νηθνλνκία ηνπ νίλνπ ζπξξηθλψλεηαη ζε παξαγσγέο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ,
ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη αλαπηχζζεηαη ε ειαηνθνκία αιιά δηάθνξνη πεξηεγεηέο εμπκλνχλ ηα
νηληθά πξνηφληα ηεο. Μεηά ηνλ πξψην πφιεκν ε παξαγσγή νξγαλψλεηαη ζε ζπλεηαηξηζηηθά
νηλνπνηεία θαη δεκηνπξγνχληαη κηθξέο ηδησηηθέο βηνηερλίεο. ήκεξα ε παξαγσγή ηνπ ΠΟΠ
εηεία γίλεηαη θπξίσο απφ δχν ζχγρξνλα νηλνπνηεία έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θαη έλα ηδησηηθφ
θαη πνιιέο κηθξέο νηθνηερλίεο κε παξαγσγή θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ.
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ ηεο εηείαο ζηα παιηά ακπέιηα είλαη ζε θππειινεηδή
ζρεκαηηζκφ, είλαη απηφξηδα, πξνθπιινμηξηθά κεγάιεο ειηθίαο. Ζ δε παξαγσγή ηνπο
ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηα 8000 θηιά / HA γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο θαη ηα 6000 θηιά / ΖΑ γηα
ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο. Γεληθά ηα ακπέιηα ηεο εηείαο δελ αξδεχνληαη εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ην δε θιάδεκα είλαη ηδηαίηεξα βξαρχ γηα ην Ληάηηθν.
Σα λέα νηλάκπεια ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζνληαη ζε γξακκηθά ζρήκαηα, είλαη εκβνιηαζκέλα
θαη πην παξαγσγηθά κε πην καθξχ θιάδεκα.

γ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Ζ δψλε ΠΟΠ εηείαο είλαη θπξίσο εκηνξεηλή θαη νξεηλή πεξηνρή κε θχξηα εμάπισζε ησλ
νηλακπέισλ κεηαμχ ησλ 300 σο 750 κέηξσλ. Σα εδάθε έρνπλ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία απφ
δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο θαη ιφγσ ηηο αλάκημεο ηνπο απφ ηηο πηέζεηο πνπ έρνπλ
ππνζηεί απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο επξσπαΐθήο θαη αζηαηηθήο πιάθαο. Γηαθέξνπλ αλα πνιχ
κηθξέο απνζηάζεηο θαη απηφ καδί κε ην ηδηαίηεξν νξεηλφ θαη αέξηλν θιίκα δεκηνπξγνχλ
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ ακπεινηνπηψλ. Άιιν θξαζί δίλνπλ νη θπιιίηεο
ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη άιιν ηα μεπιχκαηα ηνπο αλακηγκέλα κε άξγηιν θαη άκκν ζηα
νξνπέδηα. Ζ δε ζχλζεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ηνπ ζαιαζζηλνχ αέξα θαη ησλ δηαθφξσλ
εδαθψλ δίλνπλ ζηνλ νηλνπαξαγσγφ αζχιιεπηεο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγήζεη.
Με βάζε ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ην θιίκα ηεο
πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ, ν ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο θαη πγξφο, ε
ρηνλφπησζε πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ κφλν ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη 25,5 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ηνλ
κήλα Ηνχιην θαη ε ειάρηζηε ηνλ κήλα Ηαλνπάξην. Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη πεξίπνπ
600 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη απφ Οθηψβξε κέρξη Απξίιην.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Οη νίλνη Ληθέξ ΠΟΠ εηεία έρνπλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ πςειή
αιθνφιε θαη ηελ ρακειή ρξσκαηηθήο έληαζε (ξνπκπηλί) ε νπνία νθείιεηαη ζην πσο
εθθξάδεηαη ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη
ηνπο ηδηαίηεξνπο θιψλνπο ακπέινπ ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ
νξηνζεηεκέλε δψλε..
Σν Ληάηηθν είλαη κηα εξπζξή πνηθηιία ακπέινπ πνπ δίλεη εξπζξά μεξά θξαζηά εμαηξεηηθήο
θηλέηζαο, θαη θηάλεη ζην απφγεην ηεο ζηα γιπθά θξαζηά. Σν Ληάηηθν είλαη ε επηηνκή ηνπ

δεζηνχ θαηξνχ, πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο. Το Λιάηικο ηηρ
Σηηείαρ θχεηαη
κε δχν δηαθνξεηηθνχο θιψλνπο κηθξφξνγνπο θαη φρη ηδηαηηέξσο
παξαγσγηθνχο, δηαθέξεη δε, απφ ην Ληάηηθν άιισλ πεξηνρψλ. ηελ δψλε ηνπ ΠΟΠ εηεία
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ακπειψλσλ είλαη απηφξηδα, πξνθπιινμεξηθά.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιηκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο. ηνπο εξπζξνχο νίλνπο ιηθέξ ε πςειή αιθνφιε θαη ε ρακειή ρξσκαηηθή
έληαζε (ρξψκα ξνπκπηλί) αιιά θαη θαη ν θξνπηψδεο ραξαθηήξαο ησλ νίλσλ νθείιεηαη ζην
πσο εθθξάδεηαη ε πνηθηιία Ληάηηθν ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ.

Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή για ηον οίνο από λιαζμένα ζηαθύλια.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
α.

Ποιόηηηα

Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιηκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο.
β.

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη σο γλσζηφλ θαιιηεξγείηαη απφ ηελ Μηλσηθή επνρή ζηελ Κξήηε. ηνπο
ειιεληζηηθνχο θαη ξσκαηθνχο ρξφλνπο ππάξρνπλ πνιιέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα θξαζηά
θαη πνιιά επξήκαηα αξραίσλ νηλνπνηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Λνχθνπινο δε, κεηέθεξε
ζθξαγηζκέλνπο ακθνξείο κε εηεηαθά θξαζηά γηα ηα ινπθνχιεηα γεχκαηα ηνπ. Καηά ηνπο
βπδαληηλνχο ρξφλνπο φπσο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ελεηηθψλ ρξφλσλ έρνπκε πνιιέο
ηζηνξηθέο θαη εκπνξηθέο αλαθνξέο αγνξαπσιεζηψλ θξαζηνχ πξνο ηελ Βελεηία
"Serenissima Repubblica di Venezia". ηελ πεξηνρή ηεο εηείαο ε θχξηα αγξνηηθή
παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζαίσλα είλαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα φπνπ ππάξρνπλ
δηάζπαξηεο επαχιεηο κε νηληθή παξαγσγή κε αλαθνξέο ζε παιηά ζπκβφιαηα ζην αξρείν
ηεο Βελεηίαο. Γεληθά ε πεξηνρή είλαη γεκάηε κε ηζηνξηθά ζεκάδηα θαιιηέξγεηαο ακπέινπ. Οη
αλαβαζκίδεο ηεο εηείαο δειψλνπλ ηελ νηληθή ηεο παξάδνζε. ηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο
πεξηφδνπ ε νηθνλνκία ηνπ νίλνπ ζπξξηθλψλεηαη ζε παξαγσγέο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ,
ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη αλαπηχζζεηαη ε ειαηνθνκία αιιά δηάθνξνη πεξηεγεηέο εμπκλνχλ ηα
νηληθά πξνηφληα ηεο. Μεηά ηνλ πξψην πφιεκν ε παξαγσγή νξγαλψλεηαη ζε ζπλεηαηξηζηηθά
νηλνπνηεία θαη δεκηνπξγνχληαη κηθξέο ηδησηηθέο βηνηερλίεο. ήκεξα ε παξαγσγή ηνπ ΠΟΠ
εηεία γίλεηαη θπξίσο απφ δχν ζχγρξνλα νηλνπνηεία έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θαη έλα ηδησηηθφ
θαη πνιιέο κηθξέο νηθνηερλίεο κε παξαγσγή θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ.
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ ηεο εηείαο ζηα παιηά ακπέιηα είλαη ζε θππειινεηδή
ζρεκαηηζκφ, είλαη απηφξηδα, πξνθπιινμηξηθά κεγάιεο ειηθίαο. Ζ δε παξαγσγή ηνπο

ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηα 8000 θηιά / HA γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο θαη ηα 6000 θηιά / ΖΑ γηα
ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο. Γεληθά ηα ακπέιηα ηεο εηείαο δελ αξδεχνληαη εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ην δε θιάδεκα είλαη ηδηαίηεξα βξαρχ γηα ην Ληάηηθν.
Σα λέα νηλάκπεια ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζνληαη ζε γξακκηθά ζρήκαηα, είλαη εκβνιηαζκέλα
θαη πην παξαγσγηθά κε πην καθξχ θιάδεκα.

γ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Ζ δψλε ΠΟΠ εηείαο είλαη θπξίσο εκηνξεηλή θαη νξεηλή πεξηνρή κε θχξηα εμάπισζε ησλ
νηλακπέισλ κεηαμχ ησλ 300 σο 750 κέηξσλ. Σα εδάθε έρνπλ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία απφ
δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο θαη ιφγσ ηηο αλάκημεο ηνπο απφ ηηο πηέζεηο πνπ έρνπλ
ππνζηεί απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο επξσπαΐθήο θαη αζηαηηθήο πιάθαο. Γηαθέξνπλ αλα πνιχ
κηθξέο απνζηάζεηο θαη απηφ καδί κε ην ηδηαίηεξν νξεηλφ θαη αέξηλν θιίκα δεκηνπξγνχλ
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ ακπεινηνπηψλ. Άιιν θξαζί δίλνπλ νη θπιιίηεο
ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη άιιν ηα μεπιχκαηα ηνπο αλακηγκέλα κε άξγηιν θαη άκκν ζηα
νξνπέδηα. Ζ δε ζχλζεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ηνπ ζαιαζζηλνχ αέξα θαη ησλ δηαθφξσλ
εδαθψλ δίλνπλ ζηνλ νηλνπαξαγσγφ αζχιιεπηεο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγήζεη.
Με βάζε ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ην θιίκα ηεο
πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ, ν ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο θαη πγξφο, ε
ρηνλφπησζε πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ κφλν ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη 25,5 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ηνλ
κήλα Ηνχιην θαη ε ειάρηζηε ηνλ κήλα Ηαλνπάξην. Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη πεξίπνπ
600 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη απφ Οθηψβξε κέρξη Απξίιην.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Οη νίλνη απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα ΠΟΠ εηεία έρνπλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ εθθξάδεηαη
κε ηελ πςειή αιθνφιε θαη ηελ ρακειή ρξσκαηηθήο έληαζε (ξνπκπηλί) ε νπνία νθείιεηαη
ζην πσο εθθξάδεηαη ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ
αιιά θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο θιψλνπο ακπέινπ ηεο πνηθηιίαο Ληάηηθν πνπ έρεη επηθξαηήζεη
ζηελ νξηνζεηεκέλε δψλε..
Σν Ληάηηθν είλαη κηα εξπζξή πνηθηιία ακπέινπ πνπ δίλεη εξπζξά μεξά θξαζηά εμαηξεηηθήο
θηλέηζαο, θαη θηάλεη ζην απφγεην ηεο ζηα γιπθά θξαζηά. Σν Ληάηηθν είλαη ε επηηνκή ηνπ
δεζηνχ θαηξνχ, πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο. Το Λιάηικο ηηρ
Σηηείαρ θχεηαη
κε δχν δηαθνξεηηθνχο θιψλνπο κηθξφξνγνπο θαη φρη ηδηαηηέξσο
παξαγσγηθνχο, δηαθέξεη δε, απφ ην Ληάηηθν άιισλ πεξηνρψλ. ηελ δψλε ηνπ ΠΟΠ εηεία
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ακπειψλσλ είλαη απηφξηδα, πξνθπιινμεξηθά.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιηκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο. ηνπο εξπζξνχο νίλνπο ιηθέξ ε πςειή αιθνφιε θαη ε ρακειή ρξσκαηηθή
έληαζε (ρξψκα ξνπκπηλί) αιιά θαη θαη ν θξνπηψδεο ραξαθηήξαο ησλ νίλσλ απφ ιηαζκέλα
ζηαθχιηα νθείιεηαη ζην πσο εθθξάδεηαη ε πνηθηιία Ληάηηθν ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ
πεξηβάιινλ.

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».
Δζληθή Ννκνζεζία
Ζ κε αξηζκ. 280557/9-6-2005 Τπνπξγηθή 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).
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 εηεία είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ/ Blanc de Blancs, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,
ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ Ζ ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ

ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux, ΛΗΑΣΟ / LIASTOS / Vin de paille.

Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ

Απαιηήζειρ Εθνικήρ Νομοθεζίαρ

Εθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ
νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
- Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 502/16.7.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» ( ΦΔΚ 150/A/26.7.1971 )
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 358417/29.7.1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 689/Β/24.8.1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1-10-1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 617/Β/12-10-1992).
-Π.Γ 375/1997 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Β.Γ 502/1971 (ΦΔΚ 243/1997)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 301958/25.2.1998 « Αλαγλψξηζε ηνπ ιεπθνχ νίλνπ εηεία σο
νλνκαζία πξνέιεπζεο αλσηάηεο πνηφηεηαο» ( ΦΔΚ 227/Β/9.3.1998)
- Γηφξζσζε θαικάησλ ( ΦΔΚ 390/B/29.4.1998).
- Π.Γ 129/ 8-12-2011 Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ 502/1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο
νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο νίλσλ (ΦΔΚ 260/13-12-2011).
- Τπνπξγηθή απφθαζε 206990/22-12-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο εηεία».
-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).

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 ΖΣΔΗΑ 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 εηεία.
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 ΣΤ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ εηεία, 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.

