ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Ποθία - ΠΤΛΗΑ / Pylia - PYLIA

- Οκμιαζία πνμέθεοζδξ (*)
- Γεςβναθζηή έκδεζλδ
[(*) δζαβνάθεηαζ υηζ δεκ ζζπφεζ]

Πεπιγπαθή ηων οίνων

Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ

Οίνος Λεσκός Ξηρός
Φςζικοσημικά σαπακηηπιζηικά:
-Δθάπζζημξ απμηηδιέκμξ αθημμθζηυξ ηίηθμξ : 11% Vol
- Δθάπζζημξ oθζηυξ αθημμθζηυξ ηίηθμξ:
11.0% Vol.
-Δθάπζζημξ θοζζηυξ αθημμθζηυξ ηίηθμξ
: 10% Vol
-Μέβζζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε μθζηά ζάηπανα : 4 g/l
-Δθάπζζηδ μθζηή μλφηδηα εηθναζιέκδ ζε ηνοβζηυ μλφ (g/l): 3,5
- Πηδηζηή μλφηδηα εηθναζιέκδ ζε μλζηυ μλφ (g/l): Μέβζζηδ 1.08
- Μέβζζηδ πενζεηηζηυηδηα ηςκ μίκςκ ζε μθζηυ δζμλείδζμ ημο εείμο (mg/l):200

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
Ο μίκμξ Π.Γ.Δ. Ποθίαξ δζαηνίκεηαζ βζα ημ θαιπενυ θεοημηίηνζκμ πνχια,
ημ πθμφζζμ ζηυια, ζηδκ δνμζενή μλφηδηα, ηδκ ιαηνζά επίβεοζδ ηαζ ημ
ιπμοηέημ απυ ανχιαηα θνμφηςκ πμο ημκ παναηηδνίγεζ. (Ακακάξ, ιεθςιέκμ
πεπυκζ, απθάδζ, εζπενζδμεζδή).
Οινοποίηζη:
Ζ ιεηαπμίδζδ ηςκ ζηαθοθζχκ ζε βθεφημξ ηαζ ημο βθεφημοξ ζε μίκμ
βίκεηαζ ζε μζκμπμζεία πμο δζαεέημοκ ηαηάθθδθεξ εβηαηαζηάζεζξ βζα εθανιμβή
ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ παναβςβήξ θεοηχκ μίκςκ ηαζ δ εενιμηναζία ηαηά
ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημοξ 20 μ C.

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1,
οι οποίερ ζςνδέονηαι με ηην ονομαζία πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική
ένδειξη.
φιθςκα ιε ημ άνενμ 40 ημο ηακμκζζιμφ

(ΔΚ) ανζε. 607/2009 υπςξ

ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ απυ ημκ Κακ(ΔΚ) 670/2011 ηδξ Δπζηνμπήξ

ηαζ

υπςξ έπμοκ μνζζηεί ηαζ ηαηαπςνδεεί ζηδκ δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ «EBacchus», μζ παναδμζζαηέξ εκδείλεζξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζηδκ επζζήιακζδ ηςκ μίκςκ ιε Πνμζηαηεουιεκδ Γεςβναθζηή Έκδεζλδ
(Π.Γ.Δ.) Ποθίαξ ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ηδνμφκηαζ μζ ζπεηζηέξ
πνμτπμεέζεζξ ηδξ Κμζκμηζηήξ ηαζ Δεκζηήξ κμιμεεζίαξ, είκαζ μζ ελήξ :
Σμπζηυξ Οίκμξ ζηδ εέζδ ηςκ ΠΓΔ
Αβνέπαοθδ, Αιπέθζ, Αιπεθχκαξ (εξ), Ανπμκηζηυ, Κάαα, Κάζηνμ, Κηήια,
Μεηυπζ, Μμκαζηήνζ, Ονεζκυ Κηήια, Ονεζκυξ Αιπεθχκαξ, Πφνβμξ.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οινοποίηζη λεςκών ξηπών :
Λεςκόρ ξηπόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Πςλίαρ
Ζ ιεηαπμίδζδ ηςκ ζηαθοθζχκ ζε βθεφημξ ηαζ ημο βθεφημοξ ζε μίκμ βίκεηαζ ζε
μζκμπμζεία

πμο

δζαεέημοκ

ηαηάθθδθεξ

εβηαηαζηάζεζξ

βζα

εθανιμβή

ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ παναβςβήξ θεοηχκ μίκςκ. Ζ εενιμηναζία ηαηά ηδκ
αθημμθζηή γφιςζδ δεκ οπενααίκεζ ημοξ 20μ C. Πανάβεηαζ απυ ηζξ πμζηζθίεξ
Αζφνηζημ, Ρμδίηδξ, Chardonnay, ηαζ Ugni blank. Οζ πμζηζθίεξ αοηέξ
ζοιιεηέπμοκ ζε μπμζμδήπμηε πμζμζηυ εηηυξ απυ ηδκ πμζηζθία Ugni blank, δ
μπμία ζοιιεηέπεζ ζε πμζμζηυ ιέπνζ 20%.

Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Καηά ηδκ μζκμπμίδζδ ημο Π.Γ.Δ. Ποθίαξ

δφκαηαζ κα βίκεζ πνήζδ ηδξ

πνμγοιςηζηήξ ηνομεηπφθζζδξ ζηδ θεοηή μζκμπμίδζδ. Δπίζδξ βίκεηαζ πνήζδ
ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ επίπθεοζδξ αθθά ηαζ ηδξ ζηαηζηήξ ιε ρφλδ βζα ηδκ
απμθάζπςζδ ηςκ θεοηχκ βθεοηχκ. Γίκεηαζ πνήζδ επζθεβιέκςκ γοιμιοηήηςκ

αθθά ηαζ πνήζδ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ υπςξ εεζαιίκδξ, ηοηηανίκδξ, υλζκμο
θςζθμνζημφ αιιςκίμο ή εεζïημφ αιιςκίμο βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
γοιμιοηήηςκ. Γίκεηαζ πνήζδ ζοιποηκςιέκμο βθεφημοξ ζηαθοθζχκ αθθά ηαζ
δζμνεςιέκμο (ακαηαεανζζιέκμο) ζοιποηκςιέκμο βθεφημοξ ζηαθοθζχκ βζα
ηδκ βθφηακζδ ηςκ μίκςκ. Γίκεηαζ πνήζδ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ανβμφ ηαζ
αγχημο βζα ηδκ δδιζμονβία αδνακμφξ αηιυζθαζναξ ζημοξ μίκμοξ. Δπίζδξ
βίκεηαζ πνήζδ μλοβυκςζδξ ιε αένζμ μλοβυκμ (micro – macro) βζα ηδκ
ςνίιακζδ ηςκ μίκςκ. Γίκεηαζ ρφλδ ηαζ ιεηά δζήεδζδ ή θοβμηέκηνδζδ βζα ηδκ
ηνοβζηή ζηαεενμπμίδζδ ηςκ μίκςκ. Γίκεηαζ πνήζδ δνφζκςκ αανεθζχκ βζα ηδκ
γφιςζδ επζθεβιέκςκ θεοηχκ μίκςκ
α) Ζ ιεηαπμίδζδ ηςκ ζηαθοθζχκ ζε ζηαθοθμπμθηυ, βθεφημξ ηαζ ημο βθεφημοξ
ζε μίκμ βίκεηαζ ζε μζκμπμζεία ηα μπμία δζαεέημοκ ηαηάθθδθεξ εβηαηαζηάζεζξ
βζα εθανιμβή ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ παναβςβήξ μίκςκ πμζυηδημξ.
β) Σα ζοζηήιαηα ιυνθςζδξ ηςκ αιπεθχκςκ είκαζ βναιιζηά ηαζ ηα ηθαδέιαηα
δζαιυνθςζδξ ηςκ πνέικςκ πμο ζοκακηάιε είκαζ: ηοπεθθμεζδέξ, αιθίπθεονμ
Royat, ιμκυπθεονμ Royat, ιμκυπθεονμ Guyot. Ζ ζοβημιζδή ηςκ ζηαθοθζχκ
βίκεηαζ ζε αβνμηζηά ηζαχηζα ηςκ 20 ηζθχκ.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ μνζμεεηδιέκδ γχκδ παναβςβήξ μίκςκ ιε ηδκ έκδεζλδ Σμπζηυξ Οίκμξ Ποθίαξ
ςξ πενζβναθζημφ ζημζπείμο μίκμο ηαεμνίζηδηε ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ
ανζε. 318848/29-11-2004 (ΦΔΚ 1850/Β/14-12-2004).
Ζ μνζμεεηδιέκδ βεςβναθζηά πενζμπή, εκηυξ ηδξ μπμίαξ πανάβεηαζ μ Σμπζηυξ
Οίκμξ Ποθίαξ πενζθαιαάκεζ ηα δζμζηδηζηά υνζα ηςκ πνχδκ Γήιςκ Αίπεζαξ,
Βμοθνάδςκ, Κμνχκδξ, Μεεχκδξ, Παπαθθέζζα, Πεηαθζδίμο, Πφθμο ηαζ
Υζθζμπςνίςκ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ εηηείκμκηαζ ζε
ορυιεηνμ άκς ηςκ 50 ιέηνςκ.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο :
Ζ ιέβζζηδ απυδμζδ ακά εηηάνζμ (ha) πμο επζηνέπεηαζ ακένπεηαζ βζα ημοξ
θεοημφξ μίκμοξ ζε δχδεηα πζθζάδεξ (12,000 ) ηζθά κςπά ζηαθφθζα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ ιέβζζηδ απυδμζδ ακά εηηάνζμ (ha) ακένπεηαζ βζα ημοξ θεοημφξ μίκμοξ ζε 90
HL ηεθζημφ πνμσυκημξ.

Δπιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο Λεοηυξ Οίκμξ Π.Γ.Δ. ΠΤΛΗΑ πανάβεηαζ ιυκμκ απυ κςπά ζηαθφθζα
ηςκ πμζηζθζχκ : Αζφνηζημ, Ρμδίηδξ , Chardonnay ηαζ Ugni blanc. Οζ πμζηζθίεξ
αοηέξ ζοιιεηέπμοκ ζε μπμζμδήπμηε πμζμζηυ εηηυξ απυ ηδκ πμζηζθία Ugni
blanc δ μπμία ζοιιεηέπεζ ζε πμζμζηυ ιέπνζ 20%.
Φςζικοί Παπάγονηερ
Κλιμαηολογικά ηοισεία
Ζ μνζμεεηδιέκδ πενζμπή ημο Π.Γ.Δ. Ποθίαξ ανίζηεηαζ ζημ κμηζμδοηζηυ άηνμ
ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ ηαζ ηαθφπηεζ έηηαζδ 667 ηεηναβςκζηχκ πζθζμιέηνςκ.
ημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ Μεζζδκίαξ ηονζανπεί δ μνμζεζνά ημο Σατβέημο, δ
μπμία απμηεθεί ηαζ ημ θοζζηυ ζφκμνμ ιε ημ Νμιυ Λαηςκίαξ. Ο Σαΰβεημξ
απθχκεηαζ ζε ιήημξ 115 πζθζμιέηνςκ, ιε ορδθυηενδ ημνοθή πμο αββίγεζ ηα
2.400 ιέηνα, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζα ζδζαζηενυηδηα ζημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ. Ζ
ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ εφθμνδ πεδζάδα είκαζ δ Μεζζδκζαηή πεδζάδα ηαζ
αημθμοεμφκ άθθεξ ιζηνυηενεξ υπςξ ηδξ Κοπανζζζίαξ, ηςκ Γανβαθζάκςκ, ηδξ
Πφθμο, ηδξ Μεεχκδξ, ηδξ Κμνχκδξ, ημο Λμββά ηαζ ημο Πεηαθζδίμο
(Πανανηήιαηα - πάνηδξ 1).
Σμ ηθίια ημο μνζμεεηδιέκδξ πενζμπήξ ημο Π.Γ.Δ. Ποθίαξ παναηηδνίγεηαζ
αζεεκέξ ιεζμβεζαηυ (λδνμεενιζηυ - εφηναημ) έςξ οπμηνμπζηυ. Ο πεζιχκαξ
είκαζ ήπζμξ, εκχ ημ ηαθμηαίνζ εηηεηαιέκμ ηαζ εενιυ. Ζ ροπνή πενίμδμξ
δζανηεί απυ ημ Νμέιανζμ έςξ ημκ Απνίθζμ ηαζ δ εενιή απυ ημ Μάζμ έςξ ημκ
Οηηχανζμ. Σμ ιέζμ εηήζζμ φρμξ ηςκ ανμπμπηχζεςκ θηάκεζ ηα 750 - 800
πενίπμο mm/έημξ, ιε ημ ιέβζζημ φρμξ κα ειθακίγεηαζ ημ πεζιχκα (330
πενίπμο πζθζμζηά ανμπήξ). Αημθμοεεί ημ θεζκυπςνμ ιε 250 πενίπμο mm

ανμπήξ, δ άκμζλδ ιε 146 mm ηαζ ηέθμξ ημ ηαθμηαίνζ ιε 23 mm πενίπμο. Ο
λδνυηενμξ ιήκαξ είκαζ μ Ημφθζμξ (5,2 mm), εκχ μ πζμ ανμπενυξ εεςνείηαζ μ
Νμέιανζμξ (138,2 mm) (Πανάνηδια Η).
Οζ ανμπμπηχζεζξ

ζφιθςκα ιε ημκ ανμπμιεηνζηυ πάνηδ Δθθάδαξ

(Πανάνηδια ΗΗ), θεάκμοκ ηαηά ιέζμ υνμ ηα 400 – 1000 mm ανμπήξ.
Ζ ιέζδ εηήζζα ζπεηζηή οβναζία ζπεηζηή οβναζία θηάκεζ ημ 67,7% ιε
λδνυηενμ ιήκα ημκ Ημφθζμ (58%) ηαζ οβνυηενμ ημκ Νμέιανζμ (74%).
Όζμ αθμνά ηδκ ιέζδ ιδκζαία εενιμηναζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, δ
εθάπζζηδ πανμοζζάγεηαζ ημοξ ιήκεξ Γεηέιανζμ ηαζ Ηακμοάνζμ ιε 10 μC ηαζ δ
ιέβζζηδ ημοξ ιήκεξ Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ ιε 28 μC, (Πανάνηδια Η). Οζ χνεξ
δθζμθάκεζαξ ζηδκ μνζμεεηδιέκδ πενζμπή ημο Π.Γ.Δ Ποθίαξ είκαζ πενίπμο ηζξ
3000 χνεξ ημ πνυκμ (Πανάνηδια Η). Ζ ιέζδ επίζδξ ελάηιζζδ ηοιαίκεηαζ απυ
20 έςξ 300 mm (Πανάνηδια Η).
φιθςκα ιε ηα παναπάκς, ημ ηθίια πμο επζηναηεί ζηδκ μνζμεεηδιέκδ
πενζμπή ημο Π.Γ.Δ. Ποθίαξ είκαζ ζδακζηυ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ αιπεθχκςκ,
πςνίξ απυημιεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ιε ηαηάθθδθμ φρμξ ηαζ
ηαηακμιή ανμπμπηχζεςκ, έηζζ χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ
άνζζηςκ ζοκεδηχκ ημο εηήζζμο ηφηθμο ηδξ αιπέθμο Σμ αιπέθζ ζφιθςκα ιε
ζημζπεία επζζηδιμκζηήξ αζαθζμβναθίαξ είκαζ θοηυ πμο επζηναηεί ηαζ απμδίδεζ
ζε πενζμπέξ ιε θίβεξ ανμπμπηχζεζξ (200 – 300 mm), υηακ ηα εδάθδ έπμοκ
ζηακμπμζδηζηή ζηακυηδηα ζοβηνάηδζδξ κενμφ. Απμδίδεζ ζηακμπμζδηζηά ζε
πενζμπέξ ιε ανηεηέξ ανμπμπηχζεζξ (400 – 600 mm) ζε υθα ζπεδυκ ηα εδάθδ
ηαζ ζε πενζμπέξ ιε πμθθέξ ανμπμπηχζεζξ δ απυδμζδ είκαζ ηαθή ιυκμ ζε
εδάθδ ιε ηαθή ζηνάββζζδ, θυβς εοαζζεδζίαξ ζηδκ οπεναμθζηή οβναζία ημο
εδάθμοξ.
Οζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ μνζμεεηδιέκδξ πενζμπήξ ημο Π.Γ.Δ. Ποθίαξ ,
ακαθένμκηαζ ζε ιέζεξ ηζιέξ ηαζ αθμνμφκ υθμ ημ Νμιυ Μεζζδκίαξ. Οζ
ιεηνήζεζξ είκαζ απυ 9 ζηαειμφξ ηδξ Γ/κζδξ Γεςθμβίαξ – Τδνμθμβίαξ ημο
Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ, πμο ανίζημκηαζ ζε δζάθμνα
ακηζπνμζςπεοηζηά ζδιεία ημο Νμιμφ ηαζ αθμνμφκ ηδκ ηεθεοηαία εζημζαεηία,
(Πανάνηδια Η & ΗΗ ).
Οζ ημπμεεζίεξ ηςκ ζηαειχκ είκαζ: Κνειιφδζα, Κοπανζζζία, Υχνα Μεζζδκίαξ,
Γανβαθζάκμζ, Μμογάηζ, Εεοβμθαηζυ, Γχνζμ, Πφθμξ ηαζ Πθαηφ.

Δδαθολογικά ηοισεία
φιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ εδαθχκ, αάζδ ημο ζοζηήιαημξ FAO
(Υάνηδξ Δδαθχκ Δθθάδαξ – Δεκζηή Δπζηνμπή ηαηά ηδξ Δνδιμπμίδζδξ –
Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ – οκηάηηδξ Ν.Γζάζμβθμο – Πανάνηδια IΗ ),
ηα εδάθδ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ ηαλζκμιμφκηαζ ζε πέκηε ηαηδβμνίεξ εδαθχκ,
μζ μπμίεξ είκαζ:
Leptosols (LP): Δδάθδ ιε ιδηνζηυ οθζηυ απυ αζαεζηυθζεμ ηαζ θθφζπδ. Δίκαζ
θεπηυημηηα εδάθδ, ανβζθχδδ, ηαθήξ οδαημπεναηυηδηαξ ιε μοδέηενμ pH.
Regosols (RG): ηνχια παθανμφ οθζημφ, πάκς ζε ζηθδνυ οπυααενμ. Δίκαζ
εδάθδ ιεηνίςξ ανβζθχδδ, ιε ιέηνζα οδαημπεναηυηδηα ηαζ ιε pH > 7.
Fluvisols (FL): Δδάθδ ανβζθχδδ, ιε ιέηνζα έςξ ιζηνή οδαημπεναηυηδηα ηαζ ιε
pH > 7.
Cambisols (CM): Ζ ζφζηαζδ ηςκ εδαθχκ αοηχκ είκαζ ανβζθθχδδξ ηαζ ιεηνίςξ
ανβζθθχδδξ, ιε ιζηνή οδαημπεναηυηδηα ηαζ ιε μοδέηενμ ή εθαθνχξ υλζκμ pH.
Vertisols (VR): Σα εδάθδ αοηά είκαζ ανβζθχδδ ιε ιζηνή οδαημπεναηυηδηα ηαζ
ιε pH μοδέηενμ ή εθαθνχξ υλζκμ.
Ζ παναπάκς ακάθοζδ ηςκ εδαθχκ είκαζ απυ ημ αζαθίμ Μαεήιαηα
Δθδνιμζιέκδξ

Δδαθμθμβίαξ

ημο

Νζημθάμο

Ηςάκ

Γζάζμβθμο

(Αεήκα

Ηακμοάνζμξ 1995)
οιπεναζιαηζηά θμζπυκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς ζημζπεία ημ έδαθμξ
είκαζ ανβζθθμαιχδεξ ιε μοδέηενμ πνμξ αθηαθζηυ pH, πμθφ έθμνμ ζηα πεδζκά
έςξ πεηνχδεξ ιζηνήξ βμκζιυηδηαξ ζηα μνεζκά. Σα εδάθδ ηδξ Μεζζδκίαξ είκαζ
ιεηνίςξ οδαημπεναηά ιε ζηακμπμζδηζηή ζηνάββζζδ ηαζ εοπένεζα ιεηαηίκδζδξ
κενμφ ηαζ εδαθζηχκ δζαθοιάηςκ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ κενμηναημφκ ηαζ κα
ιδκ δδιζμονβμφ νςβιέξ ζημ έδαθμξ.
Ζ πενζεηηζηυηδηα ηςκ εδαθχκ ζε θχζθμνμ ηνίκεηαζ είκαζ ζηακμπμζδηζηή,
εκχ ζε άγςημ ή ηάθζμ πανμοζζάγεζ ηάπμζα έθθεζρδ, ιε απμηέθεζια κα
πνμζηίεεηαζ ακυνβακα θζπάζιαηα. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ εδαθχκ είκαζ
θμθχδεξ ηαζ απυ ιδπακζηήξ απυρεςξ ηαηαηάζζμκηαζ ζηα εθαθνά έςξ ιέζδξ

ζοζηάζεςξ.( Πανάνηδια IV ). Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ αιπεθχκςκ βίκεηαζ ηονίςξ
ζε επζηθζκείξ θμθχδεζξ εηηάζεζξ.
Σα αζμθμβζηά ηαζ θοζζηά παναηηδνζζηζηά πμο θήθεδηακ οπυρδ ζηδκ
αλζμθυβδζδ ημο δοκαιζημφ ηςκ βαζχκ ηδξ πενζμπήξ βζα ηαθθζένβεζεξ είκαζ:
Σμ ημπζηυ ηθίια, υπςξ εηθνάγμοκ μζ ηφνζεξ γχκεξ ηδξ θοζζηήξ αθάζηδζδξ
ζηδκ πενζμπή.
Σμ ιδηνζηυ οθζηυ ημο εδάθμοξ.
Ζ έηεεζδ ηδξ επζθάκεζαξ ςξ πνμξ ημκ μνίγμκηα.
Σμ αάεμξ ημο εδάθμοξ.

ηδκ

μνζμεεηδιέκδ

πενζμπή

ημο

Π.Γ.Δ.

Ποθίαξ

ηαθθζενβμφκηαζ

11.337ζνέιιαηα ιε αιπέθζα (ζημζπεία αιπεθμονβζημφ ιδηνχμο Τπμονβείμ
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ) Πανάνηδια ΗΗΗ..
Ζ αφνα ημο Ημκίμο ηαζ ημο Αζβαίμο Πεθάβμοξ δνμζίγεζ ημοξ αιπεθχκεξ
ηαζ ένπεηαζ ανςβυξ ζηζξ ηυζμ πνυζθμνεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ κα βίκμοκ
ζδακζηέξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο.
Ζ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο ζηδ Ποθία έπεζ
δδιζμονβήζεζ ζηακμφξ αιπεθμονβμφξ ηαζ μζκμπμζμφξ πμο ζηδκ ηαηαθθδθυηδηα
ημο εδάθμοξ ηαζ ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ ένπεηαζ κα πνμζδχζμοκ ημ
ηάηζ παναπάκς βζα ηδκ δδιζμονβία ημπζηχκ μίκςκ ορδθήξ ,πμζυηδηαξ.
Ζ πμζυηδηα αοηή ηςκ ποθζαηχκ μίκςκ ήηακ ηαζ μ ηονζυηενμξ πανάβςκ
κα απμηηήζμοκ θήιδ, κα δδιζμονβδεμφκ ζφβπνμκα μζκμπμζία, κα οπάνπεζ
ιεβάθδ γήηδζδ απυ μζκμπμζία άθθςκ πενζμπχκ ηδξ Δθθάδαξ βζα ημοξ
ποθζαημφξ μίκμοξ, ηαζ αμδεχκηαξ ηα μζκμπμζία ηδξ Μεζζδκίαξ ζηδκ πνμαμθή
ηςκ ημπζηχκ μίκςκ, πνμαάθθμκηαξ ημοξ ζημ ελςηενζηά ηαζ ζοιιεηέπμκηαξ ζε
δζεεκείξ δζαβςκζζιμφξ απυ ημοξ μπμίμοξ έπμοκ επζηφπεζ πμθθέξ ηαζ ιεβάθεξ
δζαηνίζεζξ μζ Ποθζαημί Σμπζημί Οίκμζ (Πανάνηδια V), απέηηδζακ ιεβάθδ θήιδ,
βεβμκυξ πμο ζοκεηέθεζε ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηαζ άθθςκ επεκδφζεςκ ζε υθδ
ηδκ Μεζζδκία φρμοξ 90.000.000 €.
Σμ ιενίδζμ ηςκ Π.Γ.Δ. μίκςκ ζηζξ ορδθέξ πςθήζεζξ ηςκ μίκςκ πμο
πανάβμκηαζ ζηδ Ποθία είκαζ πμθφ ιεβάθμ ηαζ είκαζ ζπεδυκ 100% ηςκ
ειθζαθςιέκςκ ηαζ ηςκ μίκςκ πμο αβμνάγμκηαζ απυ μζκμπμζία εηηυξ κμιμφ βζα
κα ειθζαθχζμοκ μίκμοξ ιε Π.Γ.Δ. ηδξ Ποθίαξ.

Δεζμός με ηην γεωγραθική περιοτή :
Α. Ιζηορικός δεζμός.
Ζ αιπεθμηαθθζένβεζα ζηδκ Ποθία, υπςξ ηαζ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα, ήηακ
βκςζηή απυ ηδκ ανπαζυηδηα. ηα έπδ ημο Οιήνμο οπάνπμοκ ακαθμνέξ, ζηδκ
πενζμπή ηδξ Ποθίαξ

μζ μπμίεξ ιανηονμφκ πανάδμζδ ζηδκ παναβςβή

ηναζζμφ.
οβηεηνζιέκα ηδκ πενζμπή Μεεχκδξ Ποθίαξ

(παθαζά Πήδαζμ)

παναηηδνίγεζ ηαηάιεζηδ απυ αιπέθζα : «….. ηαθήκ η’Αίπεζακ ηαζ Πήδαζμκ
αιπεθυεζζακ» (Η ζηζπ. 152 ηαζ 294).
Αηυια ζημ βεφια πμο πανέεεζε μ ααζζθζάξ ηδξ Πφθμο Νέζημναξ ζημκ
Σδθέιαπμ, μ Όιδνμξ ακαθένεζ υηζ μζ ηαθεζιέκμζ ήπζακ ηναζί ιέζα ζε πνοζά
ηφπεθθα : «… εκ δ’ μίκμκ έπεεκ πνοζζίς δέπαζ…» (β ζηζπ. 41)
Ο Παοζακίαξ επίζδξ ζηα Μεζζδκζαηά ακαθένεζ υηζ ήηακ εδχ ζηδ
Μεζζδκία ηαζ μ Γζυκοζμξ ηαζ μζ βοκαίηεξ πμο ημκ αημθμοεμφζακ,
ακαθχκδζακ βζα πνχηδ θμνά «Δκμί» (εαίαα) αθμφ δμηίιαζακ ημ ηναζί ημο
ηυπμο ηαζ έδςζακ έηζζ υκμια ζημ αμοκυ Δφα, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηανδζά ημο
κμιμφ.
Ζ δζμκοζζαηή θαηνεία, ζηδκ μπμία πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ηαηείπε ημ
ηναζί, ήηακ βκςζηή ζημ εθθδκζηυ πχνμ ηαζ ζδζαίηενα ζηδ Ποθία απυ ηζξ
ακαθμνέξ πμο έβζκακ ζηδκ Πφθμ ηαζ ακαθένμκηαζ ζημκ 13 μ π.Υ. αζχκα.
Έκα απυ ηα ααζίθεζα πμο ηίιδζακ πενζζζυηενμ ημκ 10 ηαζ 13μ π.Υ
αζχκα ήηακ ηδξ Πφθμο ηαζ ζηα ακάηημνα ημο ααζζθζά Νέζημνμξ ζηζξ
ακαζηαθέξ ανέεδηακ ζημ Γςιάηζμ ακαιμκήξ δφμ ιεβάθμζ πίεμζ βζα ηναζί βζα
ημοξ επζζηέπηεξ ηαζ ζημ δζπθακυ δςιάηζμ ήηακ απμεήηδ ηνμθίιςκ ιε
εηαημκηάδεξ ηφθζηεξ πάκς ζε λφθζκα νάθζα υπμο απμεήηεοακ ημ θάδζ ηαζ ημ
ηναζί.
Σμ αιπέθζ ηαζ ημ ηναζί είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκα ιε ηδκ πμθζηζζηζηή,
ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή γςή ηδξ Ποθίαξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ζήιενα.
Απυ ηα θζιάκζα , ηδξ Κμνχκδξ ηαζ ηδξ Πφθμο βζκυηακ ελαβςβή ηςκ
ηονζμηένςκ πνμσυκηςκ ηδξ πενζμπήξ: θάδζα, ηναζζά, ζηαθίδεξ.

Ο ηνφβμξ ήηακ ιεβάθδ βζμνηή απυ ηα ανπαία πνυκζα ιέπνζ ζήιενα.
Δπίζδξ ημ άκμζβια ηςκ αανεθζχκ ηαζ δ δμηζιή ηςκ ηναζζχκ, υπμο μ
κμζημηφνδξ πνζκ δμηζιάζεζ έποκε θίβμ ηναζί απυ ημ πμηήνζ υπςξ μζ ανπαίμζ
πμο ηάκακε πμέξ ζημοξ εεμφξ ηαζ ηδκ βή βζα κα ηδκ εοπανζζηήζμοκ βζα ηα
αβαεά πμο ημοξ πνμζθένεζ ηαζ αθμφ έηακε εοπή κα είκαζ ηα αιπέθζα, πίκεζ ηαζ
πνμζπαεεί κα ηαηαθάαεζ ιε ηδκ βεφζδ πυζμ ημ ηναζί έπεζ πεηφπεζ ζε βεφζδ,
πνχια ηαζ μζιή.
Ο εεζιυξ αοηυξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζηζξ διένεξ ιαξ πμο ζε υθδ ηδκ
Μεζζδκία μνβακχκμκηαζ εηδδθχζεζξ ηαζ διενίδεξ υπμο πνμαάθθεηαζ ημ ηναζί
ηαζ πυζμ αοηυ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πμθζηζζηζηή πανάδμζδ ημο ηυπμο.

Β. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ.
Σμ ηναζί είκαζ έκα πμηυ ιε έκημκδ ζοιαμθζηή αλία, ζηεκά ζοκδεδειέκμ ιε ηδκ
εμνηαζηζηή δζάεεζδ. Σμ ηναζί ιαξ παθανχκεζ, αμδεά ηδκ δδιζμονβία
εοπάνζζημο ηθίιαημξ ζηδκ πμνεία, ιαξ θηζάπκεζ ηδκ δζάεεζδ. Δίκαζ ημ ηέθεζμ
αβπμθοηζηυ. Γφμ πμηδνάηζα ηδκ διένα εοθναίκμοκ ηδκ ακενχπζκδ ηανδζά,
δζαηείκεηαζ μ ααζζθζάξ Γααίδ ζηδκ πενίθδιδ νήζδ ημο. Οζ επζζηήιμκεξ ζήιενα
ζοιπθδνχκμοκ πςξ ηδκ πνμζηαηεφμοκ επί πθέμκ ηαζ απυ ηδκ ζηεθακζαία
κυζμ ηαζ άθθεξ ζφβπνμκεξ αζεέκεζεξ ημο Γεκζημφ ηυζιμο.
ηζξ παναδμζζαηά αιπεθμονβζηέξ πχνεξ, δ ζοιαμθζηή αλία ημο ηναζζμφ έπεζ
εκζςιαηςεεί ζηδκ Δεκζηή ημοξ ημοθημφνα ηαζ αοηυ ιεηαθνάγεηαζ ζε
ζδιακηζηή ηαηακάθςζή ημο. Ακηίεεηα ζηζξ πχνεξ πμο ημ αβκμμφκ, δ έκκμζα
ημο ηναζζμφ ςξ ζφιαμθμ δεκ οπάνπεζ ζηδκ πμθζηζζηζηή ημοξ ηθδνμκμιζά ηαζ δ
ηαηακάθςζή ημο είκαζ εθάπζζηδ.
Γ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.

Οζ πανάβμκηεξ πμο πνμζδίδμοκ ηδκ άνζζηδ πμζυηδηα ζηδκ πνχηδ φθδ ημο
Ποθζαημφ

Σμπζημφ Οίκμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο

παναβυιεκμο μίκμο, είκαζ:
- μ ζοκδοαζιυξ ημο άνζζημο ηθίιαημξ ηδξ πενζμπήξ (ιεβάθδ πενίμδμξ
δθζμθάκεζαξ, άνζζημ φρμξ ανμπμπηχζεςκ πενίπμο 600 mm, ηηθ),

- μ ήπζμξ πεζιχκαξ ηαζ ημ εηηεηαιέκμ εενιυ ηαθμηαίνζ
- ηα ζδακζηά εδάθδ ηδξ πενζμπήξ βζα ηδκ άνζζηδ ακάπηολδ ηςκ αιπεθζχκ ,
- μζ ιέηνζαξ έκηαζδξ άκειμζ ηαζ ημ θμθχδεξ ηδξ πενζμπήξ,
-

μ άνζζημξ θςηζζιυξ ηαζ αενζζιυξ ηςκ αιπεθχκςκ, (ζημζπεία πμο

ηαεμνίγμοκ ηδκ άνζζηδ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο μίκμο), ζοκηεθμφκ χζηε ημ
παναβυιεκμ ηναζί κα είκαζ πθμφζζμ ζε πνςζηζηέξ ηαζ ανχιαηα , ιε έκημκμ
πνςιαηζζιυ ηαζ εοπάνζζηδ βεφζδ,
- ηα εθαθνά αζαεζημθζεζηά εδάθδ ιε ημ μοδέηενμ πνμξ αθηαθζηυ pH ,
-

μζ

ζηακμπμζδηζηέξ

ζοβηεκηνχζεζξ

θςζθυνμο,

επδνεάγμοκ ηα ιέβζζηα, χζηε ημ ηναζί

κα είκαζ

ηαθίμο,

αμνίμο

η.α,

πθμφζζμ ζε ανςιαηζηέξ

μοζίεξ.
- μζ ζδζαίηενεξ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ηςκ αβνμηειαπίςκ, ιε ζεααζιυ ζημ
πενζαάθθμκ ηαζ ιε ηζξ εθάπζζηεξ δοκαηέξ επειαάζεζξ,
- μ ιζηνυξ ηθήνμξ, πμο επζηνέπεζ ζημοξ παναβςβμφξ ηδκ πενζπμίδζδ ηςκ
αβνμηειαπίςκ ημοξ ιε ζδζαίηενδ θνμκηίδα,
- δ ζπμθαζηζηή δζαδζηαζία ηδξ ζοβημιζδήξ ηςκ ζηαθοθζχκ ζημ ζςζηυ ααειυ
ςνίιακζδξ, ηαζ
- μζ άνζζηεξ ζοκεήηεξ επελενβαζίαξ ηςκ ζηαθοθζχκ βζα ηδκ παναβςβή ημο
μίκμο.
Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ζπέζδ ηςκ παναβςβχκ ιε ημκ αιπεθχκα είκαζ
ζδζαίηενδ, ηαζ δ πενζπμίδζδ ηαζ δ θνμκηίδα ηςκ αιπεθχκςκ, ηα πνμζηίγεζ ιε
ζοκαζζεδιαηζηή αλία ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ζμδεζέξ. Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ
αιπεθχκςκ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ημ κμζημηονζυ. Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ
βδξ παναηηδνίγεηαζ απυ αζζεδηζηέξ, μπηζηέξ αλίεξ, υζμ ηαζ απυ θεζημονβζηέξ,
μζημκμιζηέξ αλίεξ. Σμ ηαθμθηζαβιέκμ πςνάθζ πζζημπμζεί ημ ζηάημοξ ηαζ ηα
πνυηοπα ημο κμζημηονζμφ ζημ μπμίμ ακήηεζ. Ακηίεεηα, ηα εβηαηαθεθεζιιέκα
ημιιάηζα ηδξ άθθμηε ηαθθζενβμφιεκδξ βδξ ελζζχκμκηαζ ιε ημκ εάκαημ, ηδ
ιεηακάζηεοζδ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο κμζημηονζμφ.
ηδκ Ποθία ηαζ ζημκ κμιυ Μεζζδκίαξ εονφηενα μ αβνμηζηυξ ημιέαξ
παναιέκεζ ηαζ ζήιενα ζδιακηζηυξ βζα ηδκ μζημκμιία ημο ηυπμο. Ζ
αιπεθμηαθθζένβεζα ελαημθμοεεί κα είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδ γςή ηςκ
ηαημίηςκ ημο Νμιμφ, απμηεθχκηαξ πεζιενζκή ηαζ ηαθμηαζνζκή αζπμθία ημοξ.
Σμ ζηαθφθζ

απμηεθεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ δζαηνμθήξ ημοξ, ηονίανπμ

ζφιαμθμ ζδζμηηδζίαξ ηδξ βδξ, εοθμβδιέκμξ ηανπυξ απυ ηα ζπθάπκα ηδξ.

Ζ

γήηδζδ ημο πνμσυκημξ ηαζ

θήιδ ημο, ακάβεζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ

αιπεθχκςκ βζα ηδκ παναβςβή μίκμο , ζε ηφνζμ ημιέα παναβςβήξ ημο Νμιμφ
Μεζζδκίαξ, δζαδναιαηίγμκηαξ έκα ελέπμκηα νυθμ ζηδκ ημπζηή μζημκμιία ηαζ
εζδζηυηενα ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ημπζημφ Αηαεάνζζημο Δβπχνζμο Πνμσυκημξ.
Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ:
Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε.316848/29-11-2004 (ΦΔΚ 1850 Β /11-12-2004).
Καεμνζζιυξ πνμτπμεέζεςκ πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ έκδεζλδξ « Σμπζηυξ Οίκμξ
Ποθίαξ » ςξ πενζβναθζημφ ζημζπείμο μίκςκ.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
ηδκ
μνζμεεηδιέκδ
πενζμπή

ημο

Π.Γ.Δ.

Ποθίαξ

ηαθθζενβμφκηαζ

11.337ζνέιιαηα ιε αιπέθζα (ζημζπεία αιπεθμονβζημφ ιδηνχμο Τπμονβείμ
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ) Πανάνηδια ΗΗΗ.. πμο δ πθεζμρδθία ηςκ
ανίζηεηαζ ζηδκ κυηζα ηαζ δοηζηή πθεονά ημο κμιμφ.
Ζ αφνα ημο Ημκίμο ηαζ ημο Αζβαίμο Πεθάβμοξ δνμζίγεζ ημοξ αιπεθχκεξ
ηαζ ένπεηαζ ανςβυξ ζηζξ ηυζμ πνυζθμνεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ κα βίκμοκ
ζδακζηέξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο ηαζ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ ηαθφηενδ
ςνίιακζδ ηςκ ζηαθοθζχκ, ζηδκ ηαθθίηενδ ζφζηαζδ αοηχκ ζημ ζηάδζμ ηδξ
«ηεπκμθμβζηήξ ςνίιακζδξ» (μλφηδηα, πνχια, ανςιαηζηέξ μοζίεξ, ζάηπανα,
η.θ.π.) πμο δίκμοκ μίκμοξ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ.
Δπζπθέμκ μ ζοκδοαζιυξ αοηχκ ηςκ ηθζιαηζηχκ ζοκεδηχκ, ιε ηδκ πμζηζθία
ηςκ εδαθχκ ηδξ πενζμπήξ, ηζξ ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ αιπέθμο, ηζξ
εθανιμγυιεκεξ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ηδξ αιπέθμο ηαζ ηζξ μζκμπμζδηζηέξ
ηεπκζηέξ, ζοιαάθμοκ ζηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μίκςκ Π.Γ.Δ.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ ιμκαδζηυηδηα ηςκ μίκςκ ιε ΠΓΔ Ποθίαξ , υπςξ ακαθένεηαζ θεπημιενχξ
ζηζξ ακςηένς οπμεκυηδηεξ μθείθεηαζ ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ
πενζμπήξ (έδαθμξ, ηθίια, επίδναζδ ηςκ ακέιςκ ) ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ
ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ ηαζ ηζξ εθανιμγυιεκεξ ηαθθζενβδηζηέξ ηεπκζηέξ.

ΑΛΛΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Απαιηήζειρ Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
Δθνική Νομοθεζία
- Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 392169/20-10-1999 «Γεκζημί ηακυκεξ
πνήζδξ ημο υνμο «Σμπζηυξ Οίκμξ» ςξ πενζβναθζημφ ζημζπείμο επζηναπέγζμο
μίκμο»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ ανζε. 321813/
29-08-2007 ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
- Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 340583/1-9-1989 «Καεμνζζιυξ Πνμτπμεέζεςκ
πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ έκδεζλδξ «Σμπζηυξ μίκμξ Ποθία»

ςξ πενζβναθζημφ

ζημζπείμο μίκμο» (ΦΔΚ 694/Β/15-9-1989).
-

Τπμονβζηή

Απυθαζδ

ανζε.

316848/29-11-2004

«Καεμνζζιυξ

Πνμτπμεέζεςκ πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ έκδεζλδξ Σμπζηυξ μίκμξ Ποθίαξ

ςξ

πενζβναθζημφ ζημζπείμο μίκμο» (ΦΔΚ 1850/Β/14-12-2004).
- Τπμονβζηή απυθαζδ ανζε. 280557/2005 «Καεμνζζιυξ ημο πνυκμο
ςνίιακζδξ, παθαίςζδξ ηαζ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ ημπζηχκ μίκςκ
Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ Ακςηέναξ Πμζυηδηαξ, ηςκ Σμπζηχκ Οίκςκ ηαεχξ ηαζ
ηςκ εκδείλεςκ ηαηά ηδκ επζζήιακζή ημοξ πμο αθμνμφκ ημκ ηνυπμ
παναβςβήξ ή ηζξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ ημοξ» (ΦΔΚ 818/Β/15.06.2005).
- Τπμονβζηή απυθαζδ ανζε. 398581/27-9-2001 « Καεμνζζιυξ θεπημιενεζχκ
εθανιμβήξ ημο Κακ(ΔΚ) 1282/2001 ηδξ Δπζηνμπήξ υζμκ αθμνά ηζξ
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ
αβμνάξ ζημκ αιπεθμμζκζηυ ημιέα ηαζ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο Κακ(ΔΚ)
1623/2000» (ΦΔΚ 1293/Β/8.10.2001).
- Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 285870/1.9.2004 «Καεμνζζιυξ ηςκ
ακαβηαίςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ ιέηνςκ εθανιμβήξ ημο Κακ(ΔΚ) 884/2001 ηδξ
Δπζηνμπήξ

ζπεηζηά

ιε

ηα

ζοκμδεοηζηά

έββναθα

ιεηαθμνάξ

ηςκ

αιπεθμμζκζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ πμο πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ζημκ

αιπεθμμζκζηυ ημιέα» (ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ
ανζε. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπμονβζηή απυθαζδ ανζε. 388052/8.8.2001 «Δθανιμβή ημο Κακ(ΔΚ)
2729/00 ηδξ Δπζηνμπήξ ζπεηζηά ιε ηζξ θεπημιένεζεξ εθανιμβήξ υζμκ αθμνά
ημοξ εθέβπμοξ ζημκ αιπεθμμζκζηυ ημιέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 235309/7.2.2002 «Έβηνζζδ παναδμζζαηχκ
εκδείλεςκ μίκςκ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
- Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 352347/6670/1.9.1987 «Πενί βεκζηχκ
ηακυκςκ

πνήζδξ

ηδξ

έκδεζλδξ

«Κάαα»

ςξ

πενζβναθζημφ

ζημζπείμο

επζηναπέγζςκ μίκςκ» (ΦΔΚ 512/Β/22.9.1987) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ
ανζε.

280580/21.6.2005

ΚΤΑ

«Σνμπμπμίδζδ

ηδξ

οπ’

ανζει.

326182/6268/1988 ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ «πενί ηςκ βεκζηχκ ηακυκςκ
πνήζδξ

ηςκ

RESERVE»

εκδείλεςκ
(εζδζηά

«RESERVE»

επζθεβιέκμξ)

ςξ

(επζθεβιέκμξ)
πενζβναθζηχκ

ηαζ

«GRANDE

ζημζπείςκ

μίκςκ

μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ) ηαεχξ ηαζ ηδξ οπ’ ανζει. 352347/6670/1987 ημζκήξ
οπμονβζηήξ απυθαζδξ «πενί ηςκ βεκζηχκ ηακυκςκ πνήζδξ ηδξ έκδεζλδξ
«Κάαα»

ςξ

πενζβναθζημφ

ζημζπείμο

επζηναπέγζςκ

μίκςκ»

(ΦΔΚ

875/Β/28.6.2005).
-Κμζκή

Τπμονβζηή

Απυθαζδ

ανζε.336927/10.3.1999

«Καεμνζζιυξ

πνμτπμεέζεςκ πνήζδξ ηδξ έκδεζλδξ «υκμια αιπεθμονβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ή
μιάδαξ αιπεθμονβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ» ζηζξ εηζηέηεξ ηςκ Δθθδκζηχκ
μίκςκ»(ΦΔΚ 420/Β/20.4.1999)

Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Νομικό πλαίζιο: Κοινοηική Νομοθεζία
Άνενμ 6 πανάβναθμξ 4 ημο Κακ(ΔΚ)607/2009 ηδξ Δπζηνμπήξ «βζα ημκ
ηαεμνζζιυ μνζζιέκςκ θεπημιενχκ ηακυκςκ εθανιμβήξ ημο ηακμκζζιμφ (ΔΚ)
ανζε. 479/2008 ημο οιαμοθίμο υζμκ αθμνά ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ μκμιαζίεξ
πνμέθεοζδξ

ηαζ

ηζξ

πνμζηαηεουιεκεξ

βεςβναθζηέξ

εκδείλεζξ,

ηζξ

παναδμζζαηέξ εκδείλεζξ, ηδκ επζζήιακζδ ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ μνζζιέκςκ
πνμσυκηςκ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα».
Β) Νομικό πλαίζιο: Δθνική Νομοθεζία
ηδκ ανζει.392169/20-10-1999 Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ «Γεκζημί ηακυκεξ
πνήζδξ ημο υνμο «Σμπζηυξ Οίκμξ» ςξ πενζβναθζημφ ζημζπείμο επζηναπέγζμο
μίκμο» (ΦΔΚ 1985/Β/8-11-99) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ ανζει. 321813/298-2007 ΚΤΑ , ζημ άνενμ 4 ζημζπείμ β) ακαθένεηαζ:
«μζ επζηναπέγζμζ μίκμζ πμο δζηαζμφκηαζ ηδ πνήζδ ημο υνμο «Σμπζηυξ Οίκμξ» ιε
βεςβναθζηή έκδεζλδ επανπίαξ, κμιμφ ή αιπεθμονβζηήξ πενζμπήξ ιζηνυηενδξ
ημο κμιμφ, πανάβμκηαζ ζε μζκμπμζεία πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημ κμιυ ή ζε
υιμνμοξ κμιμφξ.»
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Νμιζηυ πθαίζζμ: Κμζκμηζηή Νμιμεεζία
ημ άνενμ 66 πανάβναθμζ 1, 2 ηαζ 6 ημο Κακ(ΔΚ)607/2009 ηδξ Δπζηνμπήξ
«βζα ημκ ηαεμνζζιυ μνζζιέκςκ θεπημιενχκ ηακυκςκ εθανιμβήξ ημο
ηακμκζζιμφ

(ΔΚ)

πνμζηαηεουιεκεξ

ανζε.

479/2008

μκμιαζίεξ

ημο

οιαμοθίμο

πνμέθεοζδξ

ηαζ

ηζξ

υζμκ αθμνά

ηζξ

πνμζηαηεουιεκεξ

βεςβναθζηέξ εκδείλεζξ, ηζξ παναδμζζαηέξ εκδείλεζξ, ηδκ επζζήιακζδ ηαζ ηδκ
πανμοζίαζδ μνζζιέκςκ πνμσυκηςκ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα».
Νμιζηυ πθαίζζμ: Δεκζηή Νμιμεεζία
ηδκ ανζει. 280557/9-6-2005 οπμονβζηή απυθαζδ «Καεμνζζιυξ ημο πνυκμο
ςνίιακζδξ, παθαίςζδξ ηαζ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ μίκςκ Οκμιαζίαξ
Πνμέθεοζδξ Ακςηέναξ Πμζυηδηαξ, ηςκ Σμπζηχκ Οίκςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ
εκδείλεςκ ηαηά ηδκ επζζήιακζή ημοξ πμο αθμνμφκ ημκ ηνυπμ παναβςβήξ ή
ηζξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ ημοξ» (ΦΔΚ 818Β/15-6-2005), ζημ άνενμ 3 ηαζ 4
ακαθένμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ πνήζδ ηςκ παναηάης εκδείλεςκ:
-«ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ
ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»

-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»

Β) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Νμιζηυ πθαίζζμ: Δεκζηή Νμιμεεζία
ηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ ηδξ έκδεζλδξ «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
ζηδκ επζζήιακζδ ηςκ μίκςκ είκαζ οπμπνεςηζηή δ ακαβναθή ημο έημοξ
ζοβημιζδήξ ηςκ ζηαθοθζχκ υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 1 παν.2 ηδξ ανζει.
280557/9-6-2005

οπμονβζηήξ

ςνίιακζδξ, παθαίςζδξ ηαζ

απυθαζδ

«Καεμνζζιυξ

ημο

πνυκμο,

δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ, ηςκ μίκςκ

Οκμιαζίαξ Πνμέθεοζδξ Ακςηέναξ Πμζυηδηαξ, ηςκ Σμπζηχκ Οίκςκ ηαεχξ ηαζ
ηςκ εκδείλεςκ ηαηά ηδκ επζζήιακζή ημοξ πμο αθμνμφκ ημκ ηνυπμ
παναβςβήξ ή ηζξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ ημοξ» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
Γ) Παπαδοζιακέρ Δνδείξειρ
Παναδμζζαηέξ εκδείλεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ ανζει 235309/7-2-2002 Τπμονβζηή
Απυθαζδ «Έβηνζζδ παναδμζζαηχκ εκδείλεςκ μίκςκ» μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ
ιε ηδκ μκμιαζία πνμέθεοζδξ ή ηδ βεςβναθζηή έκδεζλδ.
φιθςκα ιε ηδκ ακςηένς Τπμονβζηή Απυθαζδ μζ παναδμζζαηέξ εκδείλεζξ
πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ επζζήιακζδ ηςκ μίκςκ ιε
Πνμζηαηεουιεκδ Γεςβναθζηή Έκδεζλδ (Π.Γ.Δ.) Σνζθοθία είκαζ μζ παναηάης:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΔΡΤΘΡΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ
Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli,
ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, , ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Ζ ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ/ Vin de
vignobles montagneux
ΔΛΔΓΥΟΙ
1. Οζ έθεβπμζ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε αάζεζ ηζξ παναηάης δζαηάλεζξ:
- Τπμονβζηή απυθαζδ ανζε. 388052/8.8.2001 «Δθανιμβή ημο Κακ(ΔΚ)
2729/00 ηδξ Δπζηνμπήξ ζπεηζηά ιε ηζξ θεπημιένεζεξ εθανιμβήξ υζμκ αθμνά
ημοξ εθέβπμοξ ζημκ αιπεθμμζκζηυ ημιέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 392169/20-10-1999 «Γεκζημί ηακυκεξ
πνήζδξ ημο υνμο «Σμπζηυξ Οίκμξ» ςξ πενζβναθζημφ ζημζπείμο επζηναπέγζμο
μίκμο»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ ιε ηδκ ανζε.
318848/ 29-11-2004ΚΤΑ (ΦΔΚ1850/Β/14-12-2004).
- Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 340583/1-9-1989 «Καεμνζζιυξ Πνμτπμεέζεςκ
πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ έκδεζλδξ «Σμπζηυξ μίκμξ Ποθία»
ςξ πενζβναθζημφ
ζημζπείμο μίκμο» (ΦΔΚ 694/Β/15-9-1989).

-Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 318848/29-11-2004 «Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ΄ ανζε.
340588/1.9.1989 Τπ. Απυθαζδξ ακαβκχνζζδξ Σμπζημφ Οίκμο Ποθίαξ» (ΦΔΚ
1850/Β/14.12.2004).
- Τπμονβζηή απυθαζδ ανζε. 398581/27-9-2001 «Καεμνζζιυξ θεπημιενεζχκ
εθανιμβήξ ημο Κακ(ΔΚ) 1282/2001 ηδξ Δπζηνμπήξ υζμκ αθμνά ηζξ
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ
αβμνάξ ζημκ αιπεθμμζκζηυ ημιέα ηαζ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο Κακ(ΔΚ)
1623/2000» (ΦΔΚ 1293/Β/8.10.2001).
- Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζε. 285870/1.9.2004 «Καεμνζζιυξ ηςκ
ακαβηαίςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ ιέηνςκ εθανιμβήξ ημο Κακ(ΔΚ) 884/2001 ηδξ
Δπζηνμπήξ ζπεηζηά ιε ηα ζοκμδεοηζηά έββναθα ιεηαθμνάξ ηςκ
αιπεθμμζκζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ πμο πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ζημκ
αιπεθμμζκζηυ ημιέα» (ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ
ανζε. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
2. Σα θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα πμο εκδζαθένμκηαζ κα πανάβμοκ ημκ
ζοβηεηνζιέκμ μίκμ ΠΓΔ δδθχκμοκ ζηδκ ανιυδζα Γζεφεοκζδ, δεηαπέκηε ιένεξ
(15) πνμ ημο ηνοβδημφ ηδκ διενμιδκία πμο εα ανπίζμοκ κα παναθαιαάκμοκ
ζηαθοθέξ βζα ημ ζημπυ αοηυ. ηα γοβμθυβζα ή ηζιμθυβζα πμο εηδίδμκηαζ απυ
ημοξ μζκμπαναβςβμφξ ηαηά ηδκ παναθααή ηςκ ζηαθοθζχκ πμο πνμμνίγμκηαζ
βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ μίκμ ΠΓΔ
ακαβνάθεηαζ ημ μκμιαηεπχκοιμ ημο
αιπεθμονβμφ, δ πμζηζθία ηδξ αιπέθμο, μ ηςδζηυξ ανζειυξ ημο
αιπεθμηειαπίμο ημο Αιπεθμονβζημφ Μδηνχμο ηαεχξ ηαζ μ δείηηδξ
δζαεθάζεςξ ημο βθεφημοξ ζηαθοθζχκ. Σα ζηεθέπδ ηςκ γοβμθμβίςκ ή
ηζιμθμβίςκ αοηχκ θοθάζζμκηαζ επί πέκηε έηδ ηαζ επζδεζηκφμκηαζ ζε ηάεε
γήηδζδ ηςκ ανιυδζςκ μνβάκςκ εθέβπμο.
3. Οζ ακςηένς μίκμζ πμο δζαηίεεκηαζ ζοζηεοαζιέκμζ/ειθζαθςιέκμζ ζηδκ
ηαηακάθςζδ, θένμοκ οπμπνεςηζηά ηοπςιέκμ επί ηδξ εηζηέηαξ, ιε εοεφκδ ημο
ζοζηεοαζηή/ειθζαθςηή, ςξ ζημζπείμ εθέβπμο, εζδζηυ ηςδζηυ ανζειυ, μ μπμίμξ
πενζθαιαάκεζ ηα βνάιιαηα ΠΤ, ζηδ ζοκέπεζα ελαρήθζμ ανζειυ ηαζ ιεηά, ηα
δομ ηεθεοηαία ρδθία ημο έημοξ παναβςβήξ. Οζ εζδζημί ηςδζημί ανζειμί
πμνδβμφκηαζ απυ ηδ Γζεφεοκζδ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ηδξ
πενζμπήξ (πνχδκ Γζεφεοκζδ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ) υπμο ανίζημκηαζ μζ
εβηαηαζηάζεζξ ζοζηεοαζίαξ/ειθζάθςζδξ
ιεηά απυ αίηδζδ ημο
εκδζαθενμιέκμο ηαζ αθμφ πνμδβδεεί μ ζπεηζηυξ έθεβπμξ.
ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
α)Τπμονβείμ: Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ
Γζεφεοκζδ: Μεηαπμίδζδξ-Σοπμπμίδζδξ & Πμζμηζημφ Δθέβπμο
Σιήια:
Οίκμο ηαζ Αθημμθμφπςκ Πμηχκ
Γζεφεοκζδ: Απανκχκ 2, Αεήκα, Σ.Κ. GR-101 76
Σδθ.:
210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289
Fax:
210 - 52 38 337
e-mail:
ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagri
c.gr
α) Γζεοεφκζεζξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ
β) Πενζθενεζαηά Κέκηνα Πνμζηαζίαξ Φοηχκ ηαζ Πενζθενεζαημφ Δθέβπμο.

