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

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Είηζα (Zitsa) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. θαη 4. ησλ
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 11,0 % 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 4,8
- 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: θσηεηλφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα έσο αρπξφρξνπλ.
2. Οζκή: Δζπεξηδνεηδψλ κήινπ, αριαδηνχ θαη ιεπθψλ αλζψλ.
3. Γεχζε: Ηζνξξνπεκέλε κε γεκάην ζψκα θαη ραξαθηεξηζηηθή γηα
ηελ πεξηνρή νμχηεηα. Δπίγεπζε δηαθξηηηθά αξσκαηηθή κε καθξά
δηάξθεηα.

Οίνορ Λεςκόρ Αθπώδηρ Ποιόηηηαρ 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 : 17,0 – 32,0 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,8
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08

- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: Διάρηζηε 3,5 bar
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
185 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: θσηεηλφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα έσο αρπξφρξνπλ.
2. Οζκή: Δζπεξηδνεηδψλ κήινπ, αριαδηνχ θαη ιεπθψλ αλζψλ.
3. Γεχζε: Αξσκαηηθή κε έληνλε νμχηεηα πνπ ηνλίδεηαη απφ ηελ
παξνπζία ηνπ CO2

Λεςκού Αθπώδοςρ Ποιόηηηορ Ημίξηπος Οίνος
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο ηνπ cuvee: Διάρηζηνο 11,0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 32,0 – 50,0 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,8
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: Διάρηζηε 3,5 bar
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
185 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: θσηεηλφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα έσο αρπξφρξνπλ.
2. Οζκή: Δζπεξηδνεηδψλ κήινπ, αριαδηνχ θαη ιεπθψλ αλζψλ.
3. Γεχζε: Αξσκαηηθή κε έληνλε νμχηεηα πνπ ηνλίδεηαη απφ ηελ
παξνπζία ηνπ CO2 θαη ειαθξψο γιπθηά 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.) Είηζα 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. Είηζα παξάγεηαη κε ηε κέζνδνο 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.
Οη αθξψδεηο νίλνη παξάγνληαη είηε κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν δχκσζεο ζηε
θηάιε. Ζ δχκσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην μεξφ θξαζί βάζεο ζηε θηάιε φπνπ
πξνζηίζεληαη δχκε θαη ζάθραξα. Ζ θηάιε ζθξαγίδεηαη αξρηθά κε κεηαιιηθφ πψκα
(crown), θαη ε δηαδηθαζία δχκσζεο κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πνιινχο κήλεο αιιά
αθφκα θαη ρξφληα. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δπκψλ ζθξαγίδεηαη κε θαλνληθφ θειιφ.
Δλαιιαθηηθά παξάγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο δχκσζεο εληφο θιεηζηήο δεμακελήο.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα νίλνπο
Λεπθνχο Ξεξνχο Π.Ο.Π. Είηζα (Zitsa) πξέπεη :
- νη νίλνη λα έρνπλ 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 νίλνπο Λεπθνχο Ξεξνχο Π.Ο.Π. Είηζα (Zitsa) 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.
Καλλιεπγηηικέρ ηεσνικέρ
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.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Είηζα θαζνξίζηεθε κε ην Βαζηιηθφ
Γηάηαγκα αξηζ. 183/16.3.1972 (ΦΔΚ 40/A/17.3.1972)
Ζ δψλε ηνπ ΠΟΠ Είηζα εθηείλεηαη ζην θεληξηθφ- δπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηθεξεηαθήο
ελφηεηαο Ησαλλίλσλ εθηείλεηαη ην νξνπέδην ηεο Είηζαο, κε κέζν πςφκεηξν 650κ. Βφξεηα,
αλαηνιηθά θαη λφηηα πεξηθιείεηαη απφ ιφθνπο θαη βνπλά θαη δπηηθά θαηεθνξίδεη πξνο ηνλ
πνηακφ Θχακε (Καιακά). ηελ επξχηεξε απηή έθηαζε θαη ζε ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ
Είηζαο (Ζίτσα, Καρίτσα, Πρωτόπαππας), Δθάιεο (Γαβρισιοί, Λιγοψά) θαη Δπξπκελψλ
(Κληματιά).

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Πποϊόν καηηγοπίαρ 1 (οίνορ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 75 Hl ιεπθνχ μεξνχ νίλνπ.

(10000)

Για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 5 (Αθπώδηρ οίνορ ποιόηηηαρ)

Η μέγιζηη απόδοζη ανά εκηάριο ( HA ) δεν σπερβαίνει ηα δέκα τιλιάδες
τιλιόγραμμα νωπά ζηαθύλια ή 75 Hl λεσκού οίνοσ βάζης.

(10000)

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο ΠΟΠ ΕΗΣΑ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ γεγελή πνηθηιία Νηεκπίλα.
Ζ Νηεκπίλα, ππεχζπλε ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ιεπθψλ μεξψλ θξαζηψλ, φζν θαη γηα
ηελ παξαγσγή κνλαδηθψλ αθξσδψλ θαη εκηαθξσδψλ. Ο ηδηαίηεξα επνμείδσηνο
ραξαθηήξαο ηεο έθαλε κέρξη πξφηηλνο ηελ θαηαλάισζή ηεο πξνλφκην κφλν ησλ ηφπσλ
παξαγσγήο ηεο. Σν θξχν θιίκα ηεο πεξηνρήο πξνηθίδεη ηε Νηεμπίνα κε κνλαδηθά
θξέζθν ραξαθηήξα, πνπ δίλεη ζε φπνηνλ δνθηκάδεη θξαζί απφ απηήλ ηελ αίζζεζε φηη
δαγθψλεη έλα νιφθξεζθν κήιν Granny Smith. Δλψ ζηνπο αθξψδεηο νίλνπο ηα αξψκαηα
ηνπ κπξηφο θαη ησλ κπηζθφησλ έξρνληαη λα εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα «γιπθάλνπλ», ην
βαζηθφ πξσηνγελέο άξσκα ηεο πνηθηιίαο.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 1 (Οίνορ).

α.

Ποιόηηηα

Ζ Νηεκπίλα θαιιηεξγείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ απφ ηνλ 7ν αηψλα, φπσο αλαθέξνπλ
ηζηνξηθέο πεγέο, αλειιηπψο κέρξη ζήκεξα. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηείην ζηελ ρσξηθή
νηλνπνίεζε αιιά απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή
ζχγρξνλα νηλνπνηεία, ε πνηθηιία νηλνπνηήζεθε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο νηλνπνίεζεο κε
απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία πνπ θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Ήπεηξν θαη δίλεη νίλνπο
πνηφηεηαο ηφζν μεξνχο φζν θαη αθξψδεο. Δηδηθφηεξα ην πνηθηιηαθφ δπλακηθφ ηεο
Νηεκπίλαο είλαη ηδαληθφ γηα ηελ παξάγσγε ιεπθψλ νίλσλ. Ζ παξνπζία ηνπ ΠΟΠ Είηζα ζε
δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη νη βξαβεχζεηο πνπ έρεη απνζπάζεη απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα
ηνπ .
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζηε Είηζα είλαη πνιχ παιηά. Γισζζνινγηθά θαη ηζηνξηθά
ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε Νηεκπίλα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαλ εδψ απφ ην 600 κ.ρ. Σν ΗΖ
αηψλα ε Είηζα έρεη ήδε εδξαηψζεη ηε θήκε ηεο ζαλ θαηεμνρήλ ακπεινπξγηθή θαη
νηλνπαξαγσγηθή πεξηνρή, ελψ νη νίλνη ηεο ήηαλ νλνκαζηνί φρη κφλν ζηελ Ήπεηξν αιιά θαη
πέξα απφ απηή. Πνιινί μέλνη πεξηεγεηέο πέξαζαλ απφ ηε Είηζα ζηηο αξρέο ηνπ ΗΖ αηψλα
θαη έγξαςαλ κε ελζνπζηαζκφ γηα ηε θχζε θαη ηα θξαζηά ηεο. Αλάκεζα απφ απηνχο ν
Λφξδνο Βχξσλ πνπ αθηέξσζε ζηε Είηζα καθξνζθειέο πνίεκα..
Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηείην ζηελ ρσξηθή νηλνπνίεζε αιιά απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα
φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ζχγρξνλα νηλνπνηεία, ε πνηθηιία νηλνπνηήζεθε κε
ζχγρξνλεο κεζφδνπο νηλνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ
ηεο.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Ο
δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ
πνπ πξνβάιινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Σνπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ακπειψλσλ ηεο πεξηνρήο είλαη φηη ζρεδφλ φια ηα ακπέιηα
ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο ΠΟΠ Είηζα είλαη πεξηθξαγκέλα, γηαηί ηα αγξηνγνχξνπλα θαη ηα
άιια κέιε ηεο παλίδαο νξέγνληαη ηα ζηαθχιηα ηεοπνηθηιίαο Νηεκπίλα.
δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Ζ ακπεινπξγηθή δψλε Είηζαο κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ε ΠΟΠ Είηζα
βξίζθεηαη ζηελ Ήπεηξν, πεξηνρή Ησαλλίλσλ (βιέπε θαη ζηνλ ράξηε). Πεξηιακβάλεη έμη
ρσξηά : Είηζα, Πξσηφπαπα, Καξίηζα, Ληγνςηά Κιεκαηηά, Γαβξηζηνί. Ζ πνηθηιία Νηεκπίλα
θαιιηεξγείηαη εδψ ζε 500 - 700 m πςφκεηξν ζε αβαζή αζβεζηνιηζηθά εδάθε κε
κηθξνθιίκα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο αχξεο πνπ θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή κέζα
απφ ηα πεξάζκαηα πνπ ράξαμε ν πνηακφο Καιακάο.
Σα πινχζηα ζε θάιην εδάθε πξνζδίδνπλ αληνρή ζηηο αζζέλεηεο εμαζθαιίδνληαο
ζπγρξφλσο ηελ θαιή σξίκαλζε. Οη ακπειψλεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε κεζεκβξηλή

θαηεχζπλζε, απαιιαγκέλνη απφ πγξαζίεο ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ θαη απφ ςπρξά
ξεχκαηα ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα. Ζ Νηεκπίλα είλαη πνηθηιία πνιχ δσεξή θαη εχξσζηε ε
νπνία κάιηζηα ζε πςειέο απνδφζεηο αλά ζηξέκκα δελ παξνπζηάδεη κείσζε ζηελ πνηφηεηα
ησλ ζηαθπιηψλ , φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο πνηθηιίεο. Σν ζηαθχιη είλαη θπιηλδξνθσληθφ
ππθλφξσγν κε κήθνο γχξσ ζηα 21cm. Ζ ξφγα είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, ζθαηξηθή κε
θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα , καιαθή ζάξθα , γιπθηά έσο ιίγν ππφμηλε.
Σν θιίκα ηεο Ζπείξνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθφ κε δξνζεξά ηα θαινθαίξηα θαη κέζεο
ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 23 -26o C θαη ήπηνπο έσο ςπρξνχο ηνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο, κε ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπρλά θαηεβαίλνπλ θάησ απν 0ν C θαη θζάλνπλ έσο θαη -10Ο
C
ζε θάπνηεο πεξηφδνπο αηρκήο.
Ζ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα πνηθίιιεη αλάινγα ηνπ πςνκέηξνπ θαη ηεο εδαθηθήο κνξθνινγίαο
ηνπ εδάθνπο ( παξαζαιάζζηεο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο ). Σν κέζν χςνο
βξνρνπηψζεσλ επίζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην πςφκεηξν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε
πεξηνρήο θαη θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 1100- 1400 mm.
Ζ θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ πξνζαξκφδεηαη πξνο ηα κεζνγεηαθά θιίκαηα κε
απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο απν Οθηψβξε κέρξη Απξίιε. Οη άλεκνη είλαη απφ ήπηνη έσο
ηζρπξνί αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.
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. Είηζα .
Ζ Νηεκπίλα θαιιηεξγείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ απφ ηνλ 7ν αηψλα, φπσο αλαθέξνπλ
ηζηνξηθέο πεγέο, αλειιηπψο κέρξη ζήκεξα. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηείην ζηελ ρσξηθή
νηλνπνίεζε αιιά απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή
ζχγρξνλα νηλνπνηεία, ε πνηθηιία νηλνπνηήζεθε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο νηλνπνίεζεο κε
απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία πνπ θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Ήπεηξν θαη δίλεη ιεπθνχο
νίλνπο πνηφηεηαο. Ο ηδηαίηεξα επνμείδσηνο ραξαθηήξαο ηεο έθαλε κέρξη πξφηηλνο ηελ
θαηαλάισζή ηεο πξνλφκην κφλν ησλ ηφπσλ παξαγσγήο ηεο. Σν θξχν θιίκα ηεο πεξηνρήο
πξνηθίδεη ηε Νηεμπίνα κε κνλαδηθά θξέζθν ραξαθηήξα, πνπ δίλεη ζε φπνηνλ δνθηκάδεη
θξαζί απφ απηήλ ηελ αίζζεζε φηη δαγθψλεη έλα νιφθξεζθν κήιν Granny Smith.
Ζ παξνπζία ηνπ ΠΟΠ Είηζα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη νη βξαβεχζεηο πνπ έρεη
απνζπάζεη απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ .
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Είηζα, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνινγηθέο ηερληθέο.
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος πποϊόνηορ καηηγοπίαρ 5 (Αθπώδηρ Οίνορ
Ποιόηηηαρ).

α.

Ποιόηηηα

Ζ Νηεκπίλα θαιιηεξγείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ απφ ηνλ 7ν αηψλα, φπσο αλαθέξνπλ
ηζηνξηθέο πεγέο, αλειιηπψο κέρξη ζήκεξα. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηείην ζηελ ρσξηθή
νηλνπνίεζε αιιά απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή
ζχγρξνλα νηλνπνηεία, ε πνηθηιία νηλνπνηήζεθε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο νηλνπνίεζεο κε
απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία πνπ θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Ήπεηξν θαη δίλεη αθξψδεηο
νίλνπο πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα ην δπλακηθφ ηεο Νηεκπίλαο είλαη ηδαληθφ γηα ηελ παξάγσγε
αθξσδψλ νίλσλ γηα απηφ άιισζηε ν νίλνο ΠΟΠ Είηζα ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο αθξψδεηο
νίλνο ΠΟΠ ζηελ Διιάδα.
Ζ παξνπζία ηνπ ΠΟΠ Είηζα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη νη βξαβεχζεηο πνπ έρεη
απνζπάζεη απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ .
β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζηε Είηζα είλαη πνιχ παιηά. Γισζζνινγηθά θαη ηζηνξηθά
ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε Νηεκπίλα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαλ εδψ απφ ην 600 κ.ρ. Σν ΗΖ
αηψλα ε Είηζα έρεη ήδε εδξαηψζεη ηε θήκε ηεο ζαλ θαηεμνρήλ ακπεινπξγηθή θαη
νηλνπαξαγσγηθή πεξηνρή, ελψ νη νίλνη ηεο ήηαλ νλνκαζηνί φρη κφλν ζηελ Ήπεηξν αιιά θαη
πέξα απφ απηή. Πνιινί μέλνη πεξηεγεηέο πέξαζαλ απφ ηε Είηζα ζηηο αξρέο ηνπ ΗΖ αηψλα
θαη έγξαςαλ κε ελζνπζηαζκφ γηα ηε θχζε θαη ηα θξαζηά ηεο. Αλάκεζα απφ απηνχο ν
Λφξδνο Βχξσλ πνπ αθηέξσζε ζηε Είηζα καθξνζθειέο πνίεκα..
Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηείην ζηελ ρσξηθή νηλνπνίεζε αιιά απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα
φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ζχγρξνλα νηλνπνηεία, ε πνηθηιία νηλνπνηήζεθε κε
ζχγρξνλεο κεζφδνπο νηλνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ
ηεο.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

ρεδφλ φια ηα ακπέιηα ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο ΠΟΠ Είηζα είλαη πεξηθξαγκέλα, γηαηί ηα
αγξηνγνχξνπλα θαη ηα άιια κέιε ηεο παλίδαο νξέγνληαη ηα ζηαθχιηα ηεο ληεκπίλαο.
Παξαδνζηαθά, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Είηζαο παξάγνληαλ αθξψδεηο νίλνη, δηφηη ε
πιήξεο δχκσζε ηνπ γιεχθνπο νινθιεξσλφηαλ ζε 2 θάζεηο, θαζψο ην ρεηκψλα, ιφγσ ηνπ
θξχνπ, δηαθνπηφηαλ. ηελ αξρή ηεο άλνημεο, κε ηελ έλαξμε ηεο 2εο θάζεο ηεο δχκσζεο, ηα
δνρεία παξέκελαλ ζθξαγηζκέλα θαη θπιάθηδαλ ην δηνμείδην. Απηή ηελ παξάδνζε
αμηνπνίεζε ν ΠΟΠ Είηζα.
δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

Ζ ακπεινπξγηθή δψλε Είηζαο κέζα ζηελ νπνία κπνξεί λα παξαρζεί ε ΠΟΠ Είηζα
βξίζθεηαη ζηελ Ήπεηξν, πεξηνρή Ησαλλίλσλ (βιέπε θαη ζηνλ ράξηε). Πεξηιακβάλεη έμη
ρσξηά : Είηζα, Πξσηφπαπα, Καξίηζα, Ληγνςηά Κιεκαηηά, Γαβξηζηνί. Ζ πνηθηιία Νηεκπίλα
θαιιηεξγείηαη εδψ ζε 500 - 700 m πςφκεηξν ζε αβαζεί αζβεζηνιηζηθά εδάθε κε
κηθξνθιίκα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο αχξεο πνπ θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή κέζα
απφ ηα πεξάζκαηα πνπ ράξαμε ν πνηακφο Καιακάο.
Σα πινχζηα ζε θάιην εδάθε πξνζδίδνπλ αληνρή ζηηο αζζέλεηεο εμαζθαιίδνληαο
ζπγρξφλσο ηελ θαιή σξίκαλζε. Οη ακπειψλεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε κεζεκβξηλή
θαηεχζπλζε, απαιιαγκέλνη απφ πγξαζίεο ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ θαη απφ ςπρξά
ξεχκαηα ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα. Ζ Νηεκπίλα είλαη πνηθηιία πνιχ δσεξή θαη εχξσζηε ε
νπνία κάιηζηα ζε πςειέο απνδφζεηο αλά ζηξέκκα δελ παξνπζηάδεη κείσζε ζηελ πνηφηεηα

ησλ ζηαθπιηψλ , φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο πνηθηιίεο. Σν ζηαθχιη είλαη θπιηλδξνθσληθφ
ππθλφξσγν κε κήθνο γχξσ ζηα 21cm. Ζ ξφγα είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, ζθαηξηθή κε
θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα , καιαθή ζάξθα , γιπθηά έσο ιίγν ππφμηλε.
Σν θιίκα ηεο Ζπείξνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθφ κε δξνζεξά ηα θαινθαίξηα θαη κέζεο
ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 23 -26o C θαη ήπηνπο έσο ςπρξνχο ηνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο, κε ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπρλά θαηεβαίλνπλ θάησ απν 0ν C θαη θζάλνπλ έσο θαη -10Ο
C
ζε θάπνηεο πεξηφδνπο αηρκήο.
Ζ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα πνηθίιιεη αλάινγα ηνπ πςνκέηξνπ θαη ηεο εδαθηθήο κνξθνινγίαο
ηνπ εδάθνπο ( παξαζαιάζζηεο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο ). Σν κέζν χςνο
βξνρνπηψζεσλ επίζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην πςφκεηξν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε
πεξηνρήο θαη θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 1100- 1400 mm.
Ζ θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ πξνζαξκφδεηαη πξνο ηα κεζνγεηαθά θιίκαηα κε
απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο απν Οθηψβξε κέρξη Απξίιε. Οη άλεκνη είλαη απφ ήπηνη έσο
ηζρπξνί αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.
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. Είηζα ..
Ζ Νηεκπίλα θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Ήπεηξν θαη δίλεη αθξψδεηο νίλνπο πνηφηεηαο.
Δηδηθφηεξα ην δπλακηθφ ηεο Νηεκπίλαο (πςειή νμχηεηα, ιεπηφο αξσκαηηθφο ραξαθηήξαο)
είλαη ηδαληθφ γηα ηελ παξάγσγε αθξσδψλ νίλσλ γηα απηφ άιισζηε ν νίλνο ΠΟΠ Είηζα ήηαλ
απφ ηνπο πξψηνπο αθξψδεηο νίλνπο ΠΟΠ ζηελ Διιάδα.
Ζ παξνπζία ηνπ ΠΟΠ Είηζα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη νη βξαβεχζεηο πνπ έρεη
απνζπάζεη απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ .
Ο ηδηαίηεξα επνμείδσηνο ραξαθηήξαο ηεο έθαλε κέρξη πξφηηλνο ηελ θαηαλάισζή ηεο
πξνλφκην κφλν ησλ ηφπσλ παξαγσγήο ηεο σζηφζν νη ζχγρξνλεο κέζνδνη νηλνπνίεζεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ην θξχν θιίκα ηεο πεξηνρήο πξνηθίδεη ηε Νηεμπίνα κε κνλαδηθά θξέζθν
ραξαθηήξα, πνπ δίλνληαο ηηο αξσκαηηθφ ραξαθηήξα νιφθξεζθν πξάζηλνπ κήινπ πνπ
ζπλππάξρεη κε ηα αξψκαηα ηνπ κπξηφο θαη ησλ κπηζθφησλ ηα νπνία έξρνληαη λα
εκπινπηίζνπλ, αιιά θαη λα «γιπθάλνπλ», ην βαζηθφ πξσηνγελέο άξσκα ηεο πνηθηιίαο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Είηζα, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνινγηθέο 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».
Σελ 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/15-6-2005).

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 Είηζα είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,
ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΗΝΟ ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΟ (ΟΤ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ (Δ) Ζ ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux.
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)
- 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 αξηζ. 183/16.3.1972 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 724/B/1.12.1981).
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 228173/3709/15.4.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 287/B/27.4.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 385757/18.8.1995 «Οίλνη νλνκαζηψλ Πξνειεχζεσο
Αλσηέξαο Πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 747/B/30. 08.1995 ).
- 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).
- Σελ 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/15-6-2005).

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

ΕΗΣΑ 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 Είηζα.
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 ZI πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Είηζα, 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.

