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&ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
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1. Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
2. Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΣΜΖΜΑ Β
Σασ. Γ/νζη: Aσαπνών 2
Σασ. Κώδικαρ : 10176 ΑΘΖΝΑ
Πληποθοπίερ: Π. Κελλάπη
Σηλ: 210-2124175
FAX: 210-5233866

ΠΡΟ: Όπωρ Π.Γ.

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΘΔΜΑ: “Οπιζμόρ κπιηηπίων αξιολόγηζηρ ποικιλιών αμπέλος και διαδικαζία
ηαξινόμηζηρ αςηών ζηην Δλληνική επικπάηεια”.
Έρνληαο ππφςε :
1. Tηο δηαηάμεηο :
α) ηνπ άξζξνπ 22 , παξ.3 ηνπ Ν. 992/79 ''πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δηα
ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπαηθάο Κνηλφηεηαο
θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ '' (ΦΔΚ 280Α / 21-12-79 )
β) ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 '' Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα '' (ΦΔΚ Α137)
φπσο ην άξζξν 29Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 '' Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ
ησλ Δπηκειεηεξίσλ , ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εκπφξσλ , βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο'' (ΦΔΚ Α157) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2469/1997 '' Πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο '' (ΦΔΚ Α38).
γ) ηνπ Ν.Γ. 243/69 ''πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο '' άξζξν 1
παξ. 2 (ΦΔΚ 144/Α/1969) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.427/76 (ΦΔΚ 230/Α/1976).
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2. Σελ αξηζκ. 258676/29-09-2003 Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο &

Οηθνλνκηθψλ – Γεσξγίαο «Σερληθφο θαλνληζκφο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πιηθψλ αγελνχο
πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο ακπέινπ». ΦΔΚ1517/Β/15-10-2003.
3. Σελ αξηζκ. 396943/09-11-1992 Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη
Δζληθήο Οηθνλνκίαο «Δγγξαθή πνηθηιηψλ ακπέινπ ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν πνηθηιηψλ
θαιιηεξγνπκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ» ( ΦΔΚ 684/Β/24-11-1992) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζκ.
290779/13-3-1997 απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο. ( ΦΔΚ 193/Β/17-3-1997 ).
4. Σελ αξηζκ. 240525/15-03-1988 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «Δηζαγσγή
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαιιηεξγνπκέλσλ θπηψλ γηα ηδία ρξήζε ή εηδηθέο ρξήζεηο».ΦΔΚ
184/Β/06-04-1988.
5. Σελ αξηζκ. 365972/24-10-1988 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαιιηεξγνπκέλσλ θπηψλ γηα ηδία ρξήζε ή εηδηθέο ρξήζεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ:
α) Καλ.(ΔΚ) αξηζ.1493/1999 ηνπ πκβνπιίνπ (L 179/14-7-1999) “γηα ηελ Κνηλή Οξγάλσζε ηεο
ακπειννηληθήο αγνξάο” θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 19 απηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ
Καλ.(ΔΚ) 2585/2001.
β) Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1227/2000 ηεο Δπηηξνπήο (L 143/16-6-2000) “πεξί ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1493/1999 γηα ην δπλακηθφ παξαγσγήο” θαη ηδίσο ην άξζξν 20
απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε ηνλ Καλ. (ΔΚ) 1841/2003.
7. Σηο εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη θνξέσλ ηνπ ηνκέα.
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 237077/27-02-04 Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί Σαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ.
9. Σελ Τ132/11-10-2004. Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ θ Κνληφ Αιέμαλδξν
ΦΔΚ 1533/Β/14-10-2004.
10. Σηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο.
11. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΟΠΟ
Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κηα πνηθηιία ακπέινπ
πνπ αλήθεη ζην είδνο Vitis vinifera L ή πξνέξρεηαη απφ δηαζηαχξσζε απηνχ κε άιια είδε Vitis,
φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1493/99 είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζεί,
ιακβάλνληαο ππφςε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμέηαζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ πνηθηιηψλ θαζψο θαη ησλ αλαιπηηθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ππφ εμέηαζε πνηθηιίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ
Καλ (ΔΚ) 1227/2000.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ζ παξνχζα Τπνπξγηθή Απφθαζε εθαξκφδεηαη γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πνηθηιηψλ
1) Πνηθηιίεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ Δζληθφ θαηάινγν πνηθηιηψλ ακπέινπ
2) Πνηθηιίεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο Δζληθνχ Καηαιφγνπ αιιά θαιιηεξγνχληαη ζηε Xψξα πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 68/193/ΔΟΚ, δειαδή πξηλ ην έηνο 1986.
3) Πνηθηιίεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο Δζληθνχ Καηαιφγνπ, αιιά είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ Δζληθφ
Καηάινγν άιινπ Κξάηνπο Μέινπο ή ζηνλ Κνηλνηηθφ Καηάινγν.
4) Πνηθηιίεο πνπ έρνπλ ήδε ηαμηλνκεζεί σο πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο ζε θάπνην λνκφ ηεο ρψξαο
θαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο έρεη δηεμαρζεί πεηξακαηηζκφο κέρξη ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηεο παξνχζεο Απφθαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΗΜΟΗ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο λνείηαη:
1.

Ωο οινοποιήζιμη ποικιλία αμπέλος, ε πνηθηιία ακπέινπ, ε νπνία θαιιηεξγείηαη θαηά ηνλ
ζπλεζηζκέλν ηξφπν γηα ηελ παξαγσγή ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή
νίλσλ πξνο αλζξψπηλε θαηαλάισζε.

2.

Ωο επιηπαπέζια ποικιλία αμπέλος, ε πνηθηιία ακπέινπ, ε νπνία είλαη απνδεθηή ζην
πιαίζην ησλ θνηλψλ θαλφλσλ πνηφηεηνο γηα ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα θαη’ εθαξκνγή ηνπ
Καλ (ΔΟΚ)1730/87 θαη ηνπ Καλ (ΔΚ)2200/96 ηεο ΚΟΑ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Ζ πνηθηιία
απηή θαιιηεξγείηαη θαηά ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν γηα ηελ παξαγσγή ζηαθπιηψλ πνπ
πξννξίδνληαη λα θαηαλαιψλνληαη λσπά.

3.

Ωο ποικιλία ειδικήρ σπήζηρ, ε πνηθηιία ακπέινπ ε νπνία θαιιηεξγείηαη θαηά ηνλ
ζπλεζηζκέλν ηξφπν γηα ηελ παξαγσγή ζηαθπιηψλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα άιιεο ρξήζεηο πέξαλ
ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα ζεκεία 1 θαη 2, φπσο:
-

Παξαγσγή απνζηάγκαηνο νίλνπ

-

Παξαγσγή ζηαθίδσλ

-

Παξαγσγή ζηαθπιηψλ πξνο ρξήζε ζηελ βηνκεραλία θνλζεξβνπνίεζεο

-

Παξαγσγή ρπκνχ ζηαθπιηψλ
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Ωο ςποκείμενο, ε πνηθηιία ακπέινπ ε νπνία θαιιηεξγείηαη γηα ηελ παξαγσγή θπηηθνχ

4.

πιηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο ακπέινπ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή έξξηδσλ
απιψλ ή έξξηδσλ εκβνιηαζκέλσλ θπηψλ ακπέινπ παξέρνληαο ην ππφγεην ηκήκα ηνπ θπηνχ,
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε αξηζκ. 258676/2003 ΚΤΑ, ΦΔΚ 1517/15-10-2003 Σεχρνο Β’
«Σερληθφο θαλνληζκφο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πνι/θνπ πιηθνχ ηεο ακπέινπ».
Γιοικηηικέρ Δνόηηηερ

5.

Καζνξίδνπκε έλδεθα (11) ακπεινπξγηθά δηακεξίζκαηα ζηε Υψξα θαη ηηο Γηνηθεηηθέο
Μνλάδεο νη νπνίεο ηα απαξηίδνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ
πνηθηιηψλ ζηηο δηάθνξεο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο θαζψο θαη ηηο επηθξαηνχζεο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζε απηέο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ηαμηλφκεζεο σο εμήο:
Α) 1.

Πεινπφλλεζνο (Ν. Αξγνιίδαο, Ν. Αξθαδίαο, Ν. Αραΐαο, Ν. Ζιείαο, Ν. Κνξηλζίαο, Ν.
Λαθσλίαο θαη λήζνο Κχζεξα, Ν. Μεζζελίαο)

2.

ηεξεά Διιάδα (Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Ν.Aηηηθήο (Ν.Α. Αλ. Αηηηθήο, Ν.Α Γπη.
Αηηηθήο, Ν.Α. Αζελψλ, Ν.Α. Πεηξαηψο πιελ ηεο λήζνπ Κπζήξσλ), Ν. Βνησηίαο, Ν.
Δχβνηαο, Ν. Δπξπηαλίαο, Ν. Φζηψηηδαο, Ν. Φσθίδαο)

3.

Θεζζαιία (Ν. Καξδίηζαο, Ν. Λάξηζαο, Ν. Μαγλεζίαο θαη Β. πνξάδσλ, Ν. Σξηθάισλ)

4.

Ήπεηξνο (Ν. Άξηαο, Ν. Θεζπξσηίαο, Ν. Ησαλλίλσλ, Ν. Πξέβεδαο)

5.

Μαθεδνλία (Ν. Γξεβελψλ, Ν. Γξάκαο, Ν. Ζκαζίαο, Ν. Θεζζαινλίθεο, Ν. Καβάιαο, Ν.
Καζηνξηάο, Ν. Κηιθίο, Ν. Κνδάλεο, Ν. Πέιιαο, Ν. Πηεξίαο, Ν. εξξψλ, Ν. Υαιθηδηθήο,
Ν. Φιψξηλαο)

Β)

6.

Θξάθε (Ν. Έβξνπ, Ν. Ξάλζεο, Ν. Ρνδφπεο)

7.

Βφξεην Αηγαίν (Ν. Λέζβνπ, Ν. Υίνπ, Ν. άκνπ)

8.

Κπθιάδεο (Ν. Κπθιάδσλ)

9.

Γσδεθάλεζα(Ν. Γσδεθαλήζνπ)

10.

Κξήηε (Ν. Ζξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ, Ν. Ρεζχκλνπ, Ν. Υαλίσλ)

11.

Ηφληα λεζηά (Ν. Εαθχλζνπ, Ν. Κεξθχξαο, Ν. Κεθαιιελίαο, Ν. Λεπθάδαο)
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νηλνπνηεζίκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ θαη ησλ πνηθηιηψλ εηδηθήο
ρξήζεο ακπέινπ, νξίδεηαη σο Γηνηθεηηθή ελφηεηα ν Ννκφο.

Γ)

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηηξαπεδίσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ
ελφηεηα ην Ακπεινπξγηθφ Γηακέξηζκα σο αλσηέξσ.

νξίδεηαη σο Γηνηθεηηθή
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Γηα ηηο πνηθηιίεο ππνθεηκέλνπ ακπέινπ νξίδεηαη σο Γηνηθεηηθή ελφηεηα φιε ε Υψξα.

Γ)

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ

1.

Οη πνηθηιίεο ακπέινπ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκνχληαη ζε

κία Γηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο Υψξαο ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
− Ποικιλίερ ζςνιζηώμενερ
− Ποικιλίερ επιηπεπόμενερ
− Ποικιλίερ πποζωπινά επιηπεπόμενερ
− Ποικιλίερ θςηικήρ διαηήπηζηρ

2.
i)

Δηδηθφηεξα:
Όζνλ αθνξά ηηο οινοποιήζιμερ ποικιλίερ

α) πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζςνιζηώμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο νη νπνίεο νηλνπνηνχκελεο
κφλεο ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πνηθηιίεο, παξάγνπλ ζπλήζσο νίλνπο ε θαιή πνηφηεηα ησλ
νπνίσλ έρεη αλαγλσξηζηεί.
β) πεξηιακβάλνληαη ζηηο επιηπεπόμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο νη νπνίεο νηλνπνηνχκελεο
κφλεο ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πνηθηιίεο, παξάγνπλ νίλνπο ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ αλ θαη
απνδεθηνχ επηπέδνπ, ζπλήζσο είλαη θαηψηεξε απφ ηελ πνηφηεηα ησλ νίλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην
ζεκείν α).

ii)

Όζνλ αθνξά ηηο επιηπαπέζιερ ποικιλίερ

α) πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζςνιζηώμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή επηηξαπεδίσλ ζηαθπιηψλ γηα ηα νπνία ππάξρεη κεγάιε δήηεζε ζηελ αγνξά.
β) πεξηιακβάλνληαη ζηηο επιηπεπόμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα
ηελ παξαγσγή επηηξαπεδίσλ ζηαθπιηψλ ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα θαη εκπνξεπζηκφηεηα αλ θαη
απνδεθηνχ επηπέδνπ είλαη θαηψηεξε απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν
α) ή/θαη παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο.
iii)

Όζνλ αθνξά ηηο ποικιλίερ ειδικήρ σπήζηρ
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α) πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζςνιζηώμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο πνπ πξνζαξκφδνληαη
θπζηνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο.
β) πεξηιακβάλνληαη ζηηο επιηπεπόμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα
ηελ παξαγσγή ζηαθπιηψλ ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα γηα ηηο ελ ιφγσ ρξήζεηο αλ
θαη απνδεθηνχ επηπέδνπ είλαη θαηψηεξε απφ απηήλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν α) ή/θαη
παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο.

iv)

Όζνλ αθνξά ηηο ποικιλίερ ςποκειμένων

α) πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζςνιζηώμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή έξξηδσλ απιψλ ή έξξηδσλ εκβνιηαζκέλσλ θπηψλ ακπέινπ, ησλ νπνίσλ ε θαιιηεξγεηηθή
ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή.
β) πεξηιακβάλνληαη ζηηο επιηπεπόμενερ πνηθηιίεο ακπέινπ, νη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα
ηελ παξαγσγή έξξηδσλ απιψλ ή έξξηδσλ εκβνιηαζκέλσλ θπηψλ ακπέινπ, ησλ νπνίσλ ε
θαιιηεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά αλ θαη απνδεθηή είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή απφ απηή πνπ
αλαθέξεηαη ζην ζεκείν α).
3.

ε θάζε πεξίπησζε ε πνηφηεηα εθηηκάηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηεο

θαιιηεξγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελ ιφγσ πνηθηιηψλ ακπέινπ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιπηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η).
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε δήηεζε ζηελ αγνξά είλαη αξθεηά ζηαζεξή ή ζε
αλάπηπμε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ.
4.

ηελ θαηεγνξία ησλ πποζωπινά επιηπεπόμενων ποικιλιών ελφο Ννκνχ ή αληίζηνηρεο

Γηνηθεηηθήο ελφηεηαο ηαμηλνκνχληαη νη πνηθηιίεο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί δηθαηψκαηα
θχηεπζεο γηα ακπεινπξγηθνχο πεηξακαηηζκνχο, ηα νπνία ηζρχνπλ κφλν γηα ηελ πεξίνδν ηνπ
πεηξακαηηζκνχ (άξζξν 3 παξ. 2 Καλ (ΔΚ) 1227/2000.
Ζ θαηάηαμή ηνπο ζ’απηή ηε θαηεγνξία ηζρχεη κέρξηο φηνπ αμηνινγεζεί ε ελ ιφγσ πνηθηιία ζχκθσλα
κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο.

5.

Θεσξνχληαη πνηθηιίεο ακπέινπ θςηικήρ διαηήπηζηρ:

πνηθηιίεο γεγελείο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα κελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2, αιιά πνπ σζηφζν, ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο, ηνπ ελδηαθέξνληνο ην νπνίν παξνπζηάδνπλ
θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ε παξαγσγή ζηαθπιηψλ απφ απηέο
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πξννξίδεηαη γηα απνθιεηζηηθή νηθνγελεηαθή θαηαλάισζε ηνπ ακπεινθαιιηεξγεηή, θξίλεηαη
ζθφπηκν λα δηαηεξεζνχλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ πνηθηιηψλ απηψλ ξπζκίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.

6.

Ζ ίδηα πνηθηιία κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλά Ννκφ ή λα πεξηιεθζεί

θαη’ εμαίξεζε θαη ζηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο θαη ζηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο.

7.

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Μεηξηθψλ Φπηεηψλ Δκβνιηνιεςίαο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ

ζπληζηψκελεο ή επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηαμηλφκεζε
αλεμαξηήησο Γηνηθεηηθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία απηέο είλαη ηαμηλνκεκέλεο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ζ ηαμηλφκεζε κίαο πνηθηιίαο ακπέινπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ιακβάλεη ρψξα, ππφ
ηνλ φξν φηη εθπιεξψλνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4 πξνυπνζέζεηο, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ
Γελδξνθεπεπηηθήο, σο αθνινχζσο.

1.

Σαμηλφκεζε πνηθηιίαο ακπέινπ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληζησκέλσλ
Ζ ηαμηλφκεζε κηαο πνηθηιίαο ακπέινπ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληζησκέλσλ, δχλαηαη λα ιάβεη

ρψξα φηαλ έρεη παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ κία πεληαεηία απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο σο επηηξεπφκελε
ζηνλ ίδην Ννκφ ή αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα, θαη εθφζνλ απφ ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία θαηά
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηνλ ίδην Ννκφ ή αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα πξνθχπηεη φηη ηα πξντφληα
πνπ παξάγνληαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ αξζξ. 4 ηεο παξνχζεο, γηα ηηο ζπληζηψκελεο πνηθηιίεο
θαηά θαηεγνξία ρξήζεο.

2

Σαμηλφκεζε πνηθηιίαο ακπέινπ ζηε θαηεγνξία ησλ επηηξεπνκέλσλ
α) Ζ ηαμηλφκεζε κίαο πνηθηιίαο ακπέινπ ζηελ θαηεγνξία ησλ επηηξεπνκέλσλ ζε έλα Ννκφ

ή αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα, φηαλ ε ίδηα πνηθηιία έρεη ηαμηλνκεζεί γηα
δχν ηνπιάρηζηνλ έηε ζε φκνξν Ννκφ ή αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα, ηνπιάρηζηνλ σο
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επηηξεπφκελε. ηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πεηξακαηηζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο.
β) Ζ ηαμηλφκεζε κίαο πνηθηιίαο ακπέινπ, γηα πξψηε θνξά ζε έλα Ννκφ ή αληίζηνηρε
Γηνηθεηηθή ελφηεηα θαη ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί ¨Σαμηλφκεζεο
πνηθηιηψλ ακπέινπ¨ φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά, ή δελ είλαη ηαμηλνκεκέλε ζε φκνξνπο Ννκνχο ή
αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο Υψξαο, ζα γίλεη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηεο
θαιιηεξγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ.
Ζ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία είλαη ε εμήο:
Α) Τπνβνιή αίηεζεο
Τπνβάιιεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, Γεκφζηα Αξρή, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
Αίηεζε ζηελ Γ/λζε Γεσξγίαο/Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ, φπνπ ε πνηθηιία πξφθεηηαη λα
θαιιηεξγεζεί σο πξνζσξηλά επηηξεπφκελε.
Ζ αίηεζε ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Η θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ θαζ’χιελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηε Γ/λζε ΠΑΠ
Γελδξνθεπεπηηθήο. Μεηά θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπλαξκφδησλ Γ/λζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ε
νηθεία Γ/λζε Γεσξγίαο/Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ρνξεγεί άδεηα εγθαηάζηαζεο πεηξακαηηθνχ
ακπειψλα γηα ηελ ππ’φςε πνηθηιία.
ε πεξίπησζε πνπ ε αηηνχκελε πνηθηιία δελ είλαη ηαμηλνκεκέλε ζε άιιν Ννκφ ή αληίζηνηρε
Γηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο ρψξαο θαη δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Δζληθφ θαηάινγν πνηθηιηψλ ηεο
Υψξαο, ηφηε εάλ απηή είλαη εγγεγξακκέλε ζε θαηάινγν άιινπ Κξάηνπο Μέινπο, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηεί επιπλέον απφ ηνλ αηηνχληα αληίγξαθν ηνπ Δζληθνχ Καηαιφγνπ ηνπ Κξάηνπο
Μέινπο, ζηνλ νπνίν απηή είλαη εγγεγξακκέλε, καδί κε ηελ επίζεκε πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαηεξεηή ηεο.
Ζ ρνξεγεζείζα άδεηα εγθαηάζηαζεο ακπειψλα γλσζηνπνηείηαη ζην αξκφδην ΚΔΠΠΤΔΛ,
ηελ Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο.
Αθνινχζσο θαη εθ’ φζνλ ε ππφ εμέηαζε πνηθηιία δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Δζληθφ
θαηάινγν ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηε Γ/λζε Δηζξνψλ Φπη. Παξαγσγήο απ’ επζείαο ή κέζσ
ΚΔΠΠΤΔΛ, αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα πεηξακαηηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 365972/24-10-1988.
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Μεηά ηε δηαδηθαζία απηή, ε πνηθηιία ηαμηλνκείηαη θαηαξρήλ σο πξνζσξηλά επηηξεπφκελε
ζην Ννκφ ή αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα, φπνπ έρεη δηεμαρζεί ν πεηξακαηηζκφο θαη
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Σαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ
ακπέινπ».
Β) Πεηξακαηηζκφο-Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο
Γηα ηελ πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζε κηαο πνηθηιίαο ακπέινπ πξαγκαηνπνηείηαη πεηξακαηηζκφο γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
Μεηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη επί ηξία έηε απφ ην έηνο ηεο πξψηεο θαλνληθήο
παξαγσγήο, εμεηάδεηαη ε ελ ιφγσ πνηθηιία ζε έθηαζε κέρξη 5 ζηξέκκαηα.
Ζ έθηαζε απηή αθνξά ηελ ππφ εμέηαζε πνηθηιία. Ζ πνηθηιία ή νη πνηθηιίεο κάξηπξεο εμεηάδνληαη
παξάιιεια κε ηελ ππφ εμέηαζε πνηθηιία, ζε αληίζηνηρε έθηαζε θαη θάησ απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο
πεηξακαηηζκνχ.
Ζ εμέηαζε αθνξά:
1νλ) ηελ θαιιηεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ακπέινπ θαη
2νλ) ηνπο πνηνηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ παξαγνκέλσλ ζηαθπιηψλ θαη ηνπ παξαγφκελνπ νίλνπ
πξνθεηκέλνπ γηα νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο.
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πεηξακαηηζκνχ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηελ
επνπηεία αξκφδησλ Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ, ή Παλεπηζηεκηαθψλ Δξγαζηεξίσλ, ή ησλ
Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ..
Γ).Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ν ελδηαθεξφκελνο ζπληάζζεη
θάθειν κε πιήξε ζηνηρεία, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεσξγίαο/Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο.
Αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ζπλνδεπφκελν απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο
πνηθηιίαο ζαλ επηηξεπφκελε ζην Ννκφ ή αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα φπνπ δηεμήρζε ν
πεηξακαηηζκφο,

θαζψο

θαη

απφ

ηεθκεξησκέλε

εηζήγεζε

ηεο

αξκφδηαο

Γηεχζπλζεο

Γεσξγίαο/Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δηαβηβάδεηαη ζηελ θαζ’χιελ αξκφδηα Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θεο.
Γ) Αμηνιφγεζε - ηαμηλφκεζε
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Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
Γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο γξαπηέο
απφςεηο ησλ Δξεπλεηηθψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ θαζψο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα
φπσο ηεο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο Οξγάλσζεο Ακπέινπ θαη Οίλνπ.
Δθφζνλ ν θάθεινο θξηζεί επαξθήο, ε θαζ’χιελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ εηζεγείηαη
ζεηηθά θαη ε πνηθηιία ηαμηλνκείηαη ζηηο επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο ηνπ Ννκνχ ή αληίζηνηρεο
Γηνηθεηηθήο ελφηεηαο, φπνπ δηεμήρζε ν πεηξακαηηζκφο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
.
Δ) Οινθιεξσζείζαο ηεο εμέηαζεο, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαιιηέξγεηαο ηεο επηθάλεηαο ηεο
ακπέινπ, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ην πείξακα, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν 2 ηνπ άξζξνπ 3,
ηνπ Καλ (ΔΚ)1227/2000.

3)

Τπνβάζκηζε θαηεγνξίαο ηαμηλφκεζεο
Όηαλ απφ ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία απνδεηθλχεηαη φηη:

α) θάπνηα πνηθηιία ακπέινπ δελ πιεξεί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία
έρεη θαηαηαγεί, θαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ην νπνίν ειήθζε απφ απηήλ δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθή, ή
β) θάπνηα πνηθηιία θαιιηεξγείηαη ζε δηαξθψο κεηνχκελεο εθηάζεηο κε ηάζε εγθαηάιεηςεο
ν Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φπσο κε Απφθαζή ηνπ
ππνβηβάζεη ή θαη δηαγξάςεη ηελ ελ ιφγσ πνηθηιία απφ ηελ επίζεκε ηαμηλφκεζε ηεο ρψξαο
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνίαλ πνηθηιίεο ακπέινπ δηαγξάθνληαη απφ ηελ ηαμηλφκεζε,
εθξηδψλνληαη εληφο δεθαπέληε εηψλ απφ ηελ δηαγξαθή ηνπο.

4).

ε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηεγνξίαο ηαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ, γίλεηαη θαηφπηλ

αηηήκαηνο θαη αθνχ ε αξκφδηα Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ιάβεη ππφςε γξαπηέο απφςεηο ησλ
Δξεπλεηηθψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα, φπσο ηεο
Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο Οξγάλσζεο Ακπέινπ θαη Οίλνπ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Οη πνηθηιίεο ησλ θαηεγνξηψλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο κπνξνχλ θαη’ εμαίξεζε λα
ηαμηλνκεζνχλ γηα πξψηε θνξά σο επηηξεπφκελεο ζε έλα Ννκφ ή αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο
Υψξαο ρσξίο λα απαηηείηαη πεηξακαηηζκφο, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:

1

Πνηθηιίεο εθηφο θαηαιφγνπ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε ρψξα καο πξηλ ηελ ηζρχ ηεο νδεγίαο

68/193/ΔΟΚ, δειαδή πξηλ ην έηνο 1986.
Μαδί κε ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γ/λζεο
Γεσξγίαο/Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο φηη ε ελ ιφγσ πνηθηιία θαιιηεξγείηαη ζηελ πεξηνρή πξηλ απφ ην
1986.
Παξάιιεια απεπζχλεηαη αίηεκα ζηελ Γ/λζε Δηζξνψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ γηα εγγξαθή ηεο πνηθηιίαο ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν πνηθηιηψλ ακπέινπ ζχκθσλα κε ηελ
πθηζηάκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην ηξηψλ εηψλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ηα πξναλαθεξζέληα αηηήκαηα.
Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο
παξνχζαο, γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ θαη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία γηα εγγξαθή
λέσλ πνηθηιηψλ ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν.
2

Πνηθηιίεο πνπ έρνπλ ήδε ηαμηλνκεζεί σο πξνζσξηλά επηηξεπφκελεο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.

237077/27-2-2004 Τ.Α
Ο ελδηαθεξφκελνο αθνχ ππνβάιιεη ηελ Αίηεζε ηνπ ππνδείγκαηνο Η, πξνζθνκίδεη ζηελ
αξκφδηα Γ/λζε Γεσξγίαο/Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θάθειν κε φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ
ζπιιεγεί θαηά ηελ πεληαεηή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ππφ ηαμηλφκεζε πνηθηιίαο θαη
ζεσξνχληαη ηθαλά λα απνδείμνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο πξνο ηαμηλφκεζε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα
πνηθηιία κε εγγεγξακκέλε ζην Δζληθφ καο θαηάινγν ζπλππνβάιινληαη αληίγξαθν ηνπ Δζληθνχ
.Καηαιφγνπ ηνπ Κξάηνπο Μέινπο ζηνλ νπνίν απηή είλαη εγγεγξακκέλε, καδί κε ηελ επίζεκε
πεξηγξαθή ηεο πνηθηιίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαηεξεηή ηεο.
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Ζ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κέρξη έλα έηνο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο απφθαζεο απηήο.
Γηα φζεο πνηθηιίεο δελ ππνβιεζεί θάθεινο πξνο αμηνιφγεζε ηνπο δηαγξάθνληαη απφ ηελ
ηαμηλφκεζε, κεηά ηελ πάξνδν εθηαεηίαο απφ ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο.
3

Απαγφξεπζε θαιιηέξγεηαο κε ηαμηλνκεκέλσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ
Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε, αθφκε θαη πξνο αληηθαηάζηαζε ειιεηπφλησλ πξέκλσλ, ν

επηηφπηνο εκβνιηαζκφο θαη επαλεκβνιηαζκφο:
- πνηθηιηψλ ακπέινπ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηαμηλφκεζε ή
-πξνζσξηλά επηηξεπνκέλσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ.
Οη πεξηνξηζκνί απηνί δελ εθαξκφδνληαη γηα θπηεχζεηο ακπειψλσλ κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη
επηζηεκνληθά πεηξάκαηα.
Ζ ππ.’αξηζκ. 237077/27-2-2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Σαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ
ακπέινπ» ηζρχεη κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο.
4.

Σν Τπφδεηγκα Η θαη ην Παξάξηεκα Η απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο

απφθαζεο.
5.

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο

.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
& ΣΡΟΦΗΜΩΝ
Α. ΚΟΝΣΟ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Η
Τπφδεηγκα αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο πεηξακαηηθνχ ακπειψλα
ΑΗΣΖΖ – ΓΖΛΩΖ

ΠΡΟ

ΘΔΜΑ: Άδεια εγκαηάζηαζηρ πειπαμαηικού

ΣΖΝ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

αμπελώνα

…………………………………………………
…..

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ:………………………………… Γ/ΝΖ
…………………………………….
Α.Φ.Μ:…………………………………………
…………………………………….

ΑΓΡΟΣΗΚΖ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

/

ΓΔΩΡΓΗΑ
…………………………………………………
………………………………………………

ΟΝ/ΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ:……………………

αο παξαθαιψ λα κνπ ρνξεγήζεηε άδεηα

……………………………………………….

εγθαηάζηαζεο πεηξακαηηθνχ ακπειψλα

……………………………………………….

ζχκθσλα κε ηνλ Καλ (ΔΚ) 1493/1999

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:…………………………..

Ζ πνηθηιία/εο κε ηελ νπνία ζθνπεχσ λα

ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ:………………………….

πεηξακαηηζηψ είλαη ε/νη

Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:…………………………

.……...…………………….

ΓΖΜΟ/ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ:………………………

Καη ζα ηελ/ηηο εμεηάζσ ζπγθξηηηθά κε ηελ/ηηο

ΟΓΟ:…………………………………………

πνηθηιία/εο κάξηπξα/εο………………………….

ΑΡΗΘΜΟ:……………………………………

…………………………………………………

Σ.Κ.:……………………………………………

…….

ΣΖΛ:…………………………………………..

Όιεο ζα είλαη εκβνιηαζκέλεο ζε

FAX:………………………………………

ππνθείκελν/α…….............................................

Δ-ΜΑΗL:……………………………………..

…………………………………………………
………………………………………………..
Φνξέαο Δπνπηείαο…............................................
…………………………………………………
πλεκκέλα ππνβάισ ηα εμήο ζηνηρεία:
1.Σνπνζεζία πεηξακαηηθνχ αγξνηεκαρίνπ
2.Τςφκεηξν
3.Έθζεζε-Κιίζε
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4.Μέζεο εηήζηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο γηα
ηελ πεξηνρή πεηξακαηηζκνχ
5.χζηαζε ηνπ εδάθνπο
6.Έθηαζε πεηξακαηηθνχ αγξνηεκαρίνπ
α) Πνηθηιία ππφ
εμέηαζε:……………………………………ζηξ.
β) Πνηθηιία ή πνηθηιίεο
κάξηπξεο:…………….................................ζηξ.
Ο/Ζ

αηηψλ / νχζα

(Ολνκαηεπψλπκν / Τπνγξαθή)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
(Δμέηαζε θαιιηεξγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνηθηιίαο ακπέινπΠνηνηηθνί ραξαθηήξεο παξαγνκέλσλ ακπεινντληθψλ πξντφλησλ)
Η. ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΜΑΡΣΤΡΔ
Οη πνηθηιίεο απηέο θαιιηεξγνχληαη παξάιιεια κε ηελ ππφ εμέηαζε πνηθηιία θαη ζε αληίζηνηρε
έθηαζε, ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ηνπ αηηνχκελνπ, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ππφ παξφκνηεο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηερληθέο θαιιηέξγεηαο.
Γηα ζχγθξηζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κάξηπξεο κφλν πνηθηιίεο ακπέινπ ίδηαο ρξήζεο κε
ηελ αηηνχκελε, ζρεηηθά δηαδεδνκέλεο θαη ήδε ηαμηλνκεκέλεο ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή
θαιιηέξγεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ππφ εμέηαζε πνηθηιία δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Δζληθφ θαηάινγν πνηθηιηψλ
ηεο Υψξαο, ηφηε κία ηνπιάρηζηνλ πνηθηιία κάξηπξαο ζπλίζηαηαη λα είλαη απφ ηηο αθφινπζεο:
α) Για ποικιλίερ λεςκών οινοποιήζιμων ζηαθςλιών:
αββαηηαλφ (SAVATIANO), Ενπκηάηηθν (ZOYMIATIKO), Βειάλα (VILANA), Aζχξηηθν
(ΑSSYRTIKO), Aζήξη (ATHIRI) αξληνλέ (CHARDONNAY).
β) Για ποικιλίερ επςθπών οινοποιήζιμων ζηαθςλιών:
Μαλδειαξηά (MANDILARIA), Ξπλφκαπξν (XYNOMAYRO), (Κνξηλζηαθή) (ΚΟRΗΝΣΖΗΑΚΗ),
Κακπεξλέ σβηληφλ (CABERNET SAUVIGNON),).
γ) Για ποικιλίερ επιηπαπέζιων ζηαθςλιών
Ραδαθί (RAZAKI) Kάξληηλαι (CARDINAL), Ηηάιηα (ITALIA), νπιηαλίλα (SOULTANINA),
Πεξιέη (PERLETTE), Βηθηφξηα (VICTORIA).
δ) Για ποικιλίερ ζηαθςλιών πος πποοπίζονηαι για αποξήπανζη
νπιηαλίλα (SOULTANINA), Κνξηλζηαθή (ΚΟRΗΝΣΖΗΑΚΗ).
ε) Για ποικιλίερ ςποκειμένων
110 Richter, 1103 Paulsen, 41B, SO4, 140 R.

16

II. ΣΔΥΝΗΚΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΜΟΤ
1.Kαιιηεξγνχκελε επηθάλεηα:
Αγξνηεκάρην αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο :
Γηα θάζε πνηθηιία (ππφ εμέηαζε, κάξηπξαο) απαηηείηαη έθηαζε ηθαλή γηα λα παξαρζνχλ minimum:
α) 300 ιίηξα νίλνπ ζηελ πεξίπησζε νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ
β) 400 Κg επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνχ ή ζηαθπιηνχ γηα παξαγσγή ζηαθίδαο
γ) 2000 κνζρεχκαηα ππνθεηκέλσλ
Γηα νηλνπνηήζηκεο θαη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο θαζψο θαη πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθέο
ρξήζεηο
Α) Σνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα πιήξνπο παξαγσγήο
Β) Οη πνηθηιίεο (ππφ εμέηαζε – κάξηπξεο) πξέπεη λα είλαη εκβνιηαζκέλεο ζε κία ηνπιάρηζηνλ θνηλή
ζπληζηψκελε γηα ηε Υψξα πνηθηιία ππνθεηκέλνπ, θαηάιιειε γηα ην έδαθνο ηνπ αγξνχ ηνπ
πεηξακαηηζκνχ.
Γηα πνηθηιίεο ππνθεηκέλσλ:
Α) 5 ρξφληα θαιιηέξγεηαο απφ ηελ εκέξα θχηεπζεο
Β) 2 ηφπνη δηαθνξεηηθνί σο πξνο ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο.
Γ) Ζ επηηπρία εκβνιηαζκνχ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε εκβφιηα 2 ηνπιάρηζηνλ πνηθηιηψλ ακπέινπ
πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ ηαμηλφκεζε
ΗΗΗ. ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ / ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ
ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΑΜΠΔΛΟΤ
(Οξίδνληαη χζηεξα απφ ζχγθξηζε κε πνηθηιίεο κάξηπξεο)
1. Βλαζηικά ζηάδια -Ζμεπομηνίερ εμθάνιζηρ
Α) Ζκεξνκελία εθβιάζηεζεο ησλ ιαλζαλψλησλ νθζαικψλ ( γηα νηλνπνηήζηκεο θαη επηηξαπέδηεο
πνηθηιίεο)
Β) Ζκεξνκελία πιήξνπο άλζεζεο ( γηα νηλνπνηήζηκεο θαη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο)
Γ) Ζκεξνκελία πεξθαζκνχ
Γ) Ζκεξνκελία ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο ( γηα νηλνπνηήζηκεο θαη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο)
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Δ) Ζκεξνκελία μπινπνίεζεο θιεκαηίδσλ.
2. Υαπακηηπιζηικά καλλιέπγειαρ
Α) Εσεξφηεηα βιαζηψλ
Β) ρήκα δηακφξθσζεο ησλ πξέκλσλ έλα ηνπιάρηζηνλ ην επηθξαηέζηεξν ηεο πεξηνρήο-θιάδεκα
θαξπνθνξίαο
Γ) Παξαγσγή.
Η) Καλνληθφηεηα
ΗΗ) Απφδνζε
ΗΗΗ) Αλσκαιίεο
Γ) Αλζεθηηθφηεηα ή επαηζζεζία ζε
Η) δπζκελείο ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
ΗΗ) επηβιαβείο θπηηθνχο θαη δσηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηψζεηο
ΗΗΗ) πηζαλή επαηζζεζία ζην ζρίζηκν ησλ ξαγψλ
ΗV) Αλζφξξνηα
Δ) πκπεξηθνξά θαηά ηνλ αγελή πνιιαπιαζηαζκφ
Η) εκβνιηαζκφο
ΗΗ) πνιιαπιαζηαζκφο κε κνζρεχκαηα
ΗΗΗ) θαηάιιεια ππνθείκελα (πξνζαξκνγή θαη ζπγγέλεηα)
3. Υπήζη ηων παπαγόμενων αμπελοοϊνικών πποϊόνηων
Α) γηα νηλνπνίεζε
Β) γηα ρξήζε επηηξαπέδηα
Γ) κνζρεπκάησλ γηα ππνθείκελν
Γ) γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο
Δ) γηα απνμήξαλζε
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ΗV. ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ ΑΜΠΔΛΟΟΗΝΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηήξσλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ γίλεηαη κε κεηξήζεηο
βαζηθψλ παξακέηξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα πξντφληα απηά ηφζν ηεο πνηθηιίαο πεηξακαηηζκνχ φζν
θαη ηεο πνηθηιίαο κάξηπξα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ρξήζεο ηνπο
δεηνχληαη γηα:
1). Οηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο:
α) Υεκηθή αλάιπζε ηνπ παξαγφκελνπ νίλνπ
-Φπζηθφο θαη’ φγθν αιθννιηθφο ηίηινο
-pH
-Οιηθή νμχηεηα
-Αληνρή ζηνλ αέξα (γηα 24h)
θαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
-Υξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
-Γείθηεο νιηθψλ θαηλνιψλ
β) Οπγανοληπηική εξέηαζη ηνπ νίλνπ πνπ ζα παξαρζεί απφ ηελ πνηθηιία………………………….
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο δελ επηηξέπεηαη ε αχμεζε ηνπ θπζηθνχ
θαη’ φγθν αιθννιηθνχ ηίηινπ (εκπινπηηζκφο) θαη ε αχμεζε ηεο νμχηεηαο.
2) Δπηηξαπέδηεο πνηθηιίεο:
α) Μέζεο ηηκέο: -Βάξνπο ζηαθπιήο
-Βαζκνί Brix ρπκνχ
-Ομχηεηα ρπκνχ
β)Αμηνιφγεζε νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηαθπιηψλ, χπαξμε ή κε γηγάξησλ.
γ) Υξψκα
δ) Δμέηαζε ηεο αληνρήο ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε κεηαθνξά. Απηή εθηηκάηαη αθνχ ην πξντφλ
πξνεγνπκέλσο ζπζθεπαζζεί θαη κεηαθεξζεί νδηθψο ή ζηδεξνδξνκηθψο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ
200 Κm κε δχν εθθνξηψζεηο ζε ζπλζήθεο ζπληήξεζεο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ ζπλήζεηο γηα ηελ
πεξηνρή θαζψο θαη ζε ςπθηηθφ ζάιακν ζε ζεξκνθξαζία 4ν C.
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3) Πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα απνμήξαλζε:
α) Μέζεο ηηκέο: - νιηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ παγών ζε ζάθραξα
-πάρνπο θινηνχ
-βάξνπο ξάγαο θαη αξηζκνχ γηγάξησλ αλά πάγα
-απφδνζεο αλά δηακέηξεκα
-θξπζηάιισζεο δαράξσλ
β) Έιεγρνη πγξαζίαο
γ) Υξψκα

4)

Πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ππνθείκελα:

α) Μεηξψληαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο εκβνιηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα κάξηπξεο ηα νπνία
πξνζδηνξίδνληαη κεηά απφ εθξίδσζε θαη θαηάηαμε αλά κέγεζνο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
έξξηδσλ εκβνιηαζκέλσλ κνζρεπκάησλ. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ θάινπ θαη ε
αλάπηπμε ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ρξνληθψο.
β) Πξνζδηνξίδνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν α) ζρεηηθά κε ηηο
νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ, κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε
ζπλδπαζηηθφηεηα ηνπ ππφ εμέηαζε ππνθεηκέλνπ κε ηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο ακπέινπ πξνθεηκέλνπ λα
παξαρζνχλ πνηνηηθά πξντφληα.
γ) Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην έδαθνο –ηδηαίηεξα σο πξνο ην
CaCO3 ηελ μεξαζία ,ηελ πγξαζία θαη ηελ αιαηφηεηα- θαη ην θιίκα.
δ) Λακβάλνληαη ιεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ έλαληη ηεο
θπιινμήξαο, ησλ ηψζεσλ θαη ησλ λεκαησδψλ ζε ζρέζε κε ηελ/ηηο πνηθηιία/εο κάξηπξα/εο.

20
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Γηα ελέξγεηα:
1. Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο
Γ/λζεηο Γεωξγηθήο Αλάπηπμεο - Έδξεο ηνπο
2. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο - Έδξεο ηνπο .
3. Κ.Δ.Π.Τ.Δ.Λ. - Έδξεο ηνπο
4. Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε)
Γηα θνηλνπoίεζε.:
1. Commission Europeenne
DG AGRI- E.2
BRUXELLES
2. M.A.E.K (Γεωξγηθό Σκήκα) –ΒΡΤΞΔΛΛΔ
3. Γ/λζε Δηζξνώλ Φπη.Παξαγωγήο -ην Τπνπξγείν
4. Γ/λζε Μεη.Σππ. & Πνηνη. Διέγρνπ - ην Τπνπξγείν
5. Γεωπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ – Έδξα Ακπεινπξγίαο, Βνηαληθόο
6. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο – Δξγαζηήξην Ακπεινπξγίαο
7. ρνιή Γεωπνληθώλ Δπηζηεκώλ
Όδνο Φπηόθνπ Ν. Ιωλία Μαγλεζίαο, ΣΚ:38446
8. ΔΘΙΑΓΔ, Αηγηαιείαο 19 & Υαιεπά, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ
α) Ιλζηηηνύην Ακπέινπ θαη
β) Ιλζηηηνύην Οίλνπ -.Βεληδέινπ 1,
141 23 ΛΤΚΟΒΡΤΗ
9. ΔΘΙΑΓΔ ΚΓΔ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
Σξάπεδα Γελεηηθνύ Πνι/θνύ Τιηθνύ – Θέξκε Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57001
10. Eζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλωζε Ακπέινπ & Οίλνπ
α
Ξελνθώληνο 15 Σ.Κ.:10557 Αζήλα
11. Παλειιήλην ύλδεζκν Φπηωξηνύρωλ Αληηθπιινμεξηθώλ ππνθεηκέλωλ ακπέινπ
Κεληαπξωλ 4 Λάξηζα Σ.Κ.:41 222
12. Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Έδξεο ηνπο
13. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο – Αραξλώλ 381
14. ΟΠΔΚΔΠΔ –Γ/λζε Ακπειννηληθώλ
Γιαξάθε 10β θαη Αραξλώλ 364
15. Γξαθείν Σύπνπ & Γεκ.ρέζεωλ- ην Τπνπξγείν
16. Α.Σ.Δ.
Γ/λζε πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ.
Τπνδηεύζπλζε Σερλνγλωζίαο ζηνλ αγξνηηθό Σνκέα
Νίθεο 4 - 10563 ΑΘΗΝΑ
17. ΠΑΔΓΔ, Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
18. ΚΔΟΟΔ - Λνπίδεο Ρηαλθνύξ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
19. Κ..Ο., Καλάξε 24, 106 74 ΑΘΗΝΑ
20. .Κ.Ο.. Α..Δ., Μαηδώλνο 211, 262 22 ΠΑΣΡΑ
21. ΓΔΑΔ - Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
22. ΤΓΑΔ - Αγίνπ Κωλζηαληίλνπ 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ
23. ύλδεζκν Διιεληθνύ Οίλνπ - Νίθεο 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
24. ύλδ. Διι. Απνζη.& Οηλνπλ.Πνηώλ
Ηπίηνπ 21 & Απόιιωλνο, 105 57 ΑΘΗΝΑ
25. Έλωζε Οηλνπνηώλ Διιάδνο - Λ.Βνπιηαγκέλεο 178, 172 35 ΓΑΦΝΗ
26. ύλδεζκν Οηλνπνηώλ Διιάδνο - Αιθηβηάδνπ 24, 104 39 ΑΘΗΝΑ
27. ύλδεζκν Παξαγωγώλ πκππθλωκέλνπ Γιεύθνπο Διιάδνο
Σ.Θ. 165, 341 00 ΥΑΛΚΙΓΑ

