ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΕΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Ραςάλε
Ιζοδύναμορ Όπορ: Rapsani
Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
ΟΙΝΟ ΕΡΤΘΡΟ ΞΗΡΟ
Ο εξπζξφο, μεξφο νίλνο Ραςάλε (Rapsani) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1 Ακπειννηληθψλ πξντφλησλ
ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
Δξπζξφο, μεξφο νίλνο Ραςάλε (Rapsani)
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά :
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11% vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11% vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11% vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 gr/l
- Οιηθή νμχηεηα (g/l): Διάρηζηε 5 - Μέγηζηε 6,5
- Πηεηηθή νμχηεηα (g/l): Μέγηζηε 1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ: 150 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
1. Όςε: Λακπεξφ, βαζχ θφθθηλν ή ξνπκπηλί ρξψκα.
2. Οζκή: Τςειή αξσκαηηθή έληαζε θαη θαζαξφηεηα. Μπνπθέην, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη κπαραξηθψλ.
3. Γεχζε: Βεινχδηλν ραξαθηήξα, γεκάην θαη ηζνξξνπεκέλν ζην ζηφκα, κε κηα επίγεπζε
κεγάιεο δηάξθεηαο. Κπξηαξρνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν κε ηαλίλεο, πνπ
ζπκπινθνπνηνχληαη θαηά ηελ παιαίσζε θαη πξνζδίδνπλ φγθν θαη ιηπαξφηεηα. Η θπζηθή ηνπ
νμχηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαλίλεο δίλεη ζηνπο νίλνπο δπλαηφηεηα καθξφρξνλεο παιαίσζεο.
4. Αξκνλία: Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ πνηθηιηψλ δίλεη νίλνπο κε καιαθέο ηαλίλεο, αληνρή ζην
ρξφλν θαη αξσκαηηθή πνιππινθφηεηα.
ΟΙΝΟ ΕΡΤΘΡΟ ΞΗΡΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ (Réserve)

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά :
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11% vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11% vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11% vol.

- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-2,5 g/l
- Οιηθή νμχηεηα (g/l): Διάρηζηε 5 - Μέγηζηε 6,5
- Πηεηηθή νμχηεηα (g/l): Μέγηζηε 1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 150 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
1. Όςε: Λακπεξφ, βαζχ θφθθηλν ρξψκα.
2. Οζκή: Καζαξή θαη έληνλε κχηε κε πνιχπινθν άξσκα. πλδπάδεη ψξηκα θξνχηα φπσο
βαηφκνπξν, θξαγθνζηάθπιν θαη δακάζθελν κε αξσκαηηθά βφηαλα θαη γιπθφξηδα.
3. Γεχζε: Αξψκαηα κπαραξηθψλ, ζαλδαιφμπινπ, θαθέ αιιά θαη απνμεξακέλν δακάζθελν
θαζψο θαη καξκειάδα θξάνπια.
4. Αξκνλία: Δλδείθλπηαη γηα καθξνρξφληα παιαίσζε.
ΟΙΝΟ ΕΡΤΘΡΟ ΞΗΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ (Grande réserve)

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά :
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11% vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11% vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11% vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-2,5 g/l
- Οιηθή νμχηεηα (g/l): Διάρηζηε 5 - Μέγηζηε 6,5
- Πηεηηθή νμχηεηα (g/l): Μέγηζηε 1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 150 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
1. Όςε: Έληνλν βαζχ θφθθηλν ρξψκα.
2. Οζκή: Σα ψξηκα θξνχηα ζπλδπάδνληαη κε λφηεο μχινπ, θαθέ θαη κπαραξηθψλ.
3. Γεχζε: Πινχζην θαη ιηπαξφ ζηφκα. Κπξηαξρνχλ ηα αξψκαηα ψξηκσλ θξνχησλ κε λφηεο
κπαραξηθψλ, θαπλνχ θαη θαξακέιαο.
4. Αξκνλία: : Μαιαθφ ζην ζηφκα κε κεγάιν δπλακηθφ παιαίσζεο
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.) Ραςάλε 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.
Οινολογικέρ ππακηικέρ
Οη εξπζξνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. Ραςάλε (Rapsani) παξάγνληαη κε ηελ «θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο
νηλνπνίεζεο». Η αιθννιηθή δχκσζε ηνπ ζηαθπινπνιηνχ θαη ηνπ νίλνπ ζε δχκσζε κεηά ην
δηαρσξηζκφ απφ ηα ζηέκθπια γίλεηαη ζε ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίεο.
Αξρηθά απνκαθξχλνληαη νη βφζηξπρνη γηα ηελ απνθπγή ρνξηψδνπο γεχζεο θαη αθνινπζεί
ειαθξηά ζιίςε ησλ ζηαθπιηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθρχιηζεο γίλεηαη πεξηνδηθή βχζηζε ηνπ
θαπέινπ (ζηέκθπια) ζηνλ νίλν θαη αλαθπθιψζεηο γηα κεγαιχηεξε εθρχιηζε θαηλνιηθψλ
ζπζηαηηθψλ. Όηαλ ν νίλνο απνθηήζεη ηα επηζπκεηά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
δηαρσξίδεηαη απφ ηα ζηέκθπια. Η δηάξθεηα ζπκπαξακνλήο κε ηα ζηέκθπια, αλάινγα κε ηελ
σξηκφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ είλαη πεξίπνπ 6-10 κέξεο. Η ζεξκνθξαζία δχκσζεο δηαηεξείηαη
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηνπο 27-28 oC.
Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
1. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα νίλνπο Π.Ο.Π. Ραςάλε
(Rapsani) 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.
2. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve» γηα νίλνπο
Π.Ο.Π. Ραςάλε (Rapsani) 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.
Οη νίλνη ΠΟΠ Ραςάλε πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ κνξθσζεί ζε
θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα, ακθίπιεπξν ή κνλφπιεπξν Royat ή Guyot. Γέρνληαη βξαρχ
θιάδεκα θαη ε ζπγθνκηδή γίλεηαη ζε πιαζηηθά θηβψηηα ησλ 20 kg θαηάιιεισλ γηα ηξφθηκα.
Οη νίλνη κε ΠΟΠ Ραςάλε δχλαηαη λα παξαρζνχλ αθνινπζψληαο θαη ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία.
Δπηιέγνληαη ζηαθχιηα κε άξηζηε πγηεηλή θαηάζηαζε θαη σξηκφηεηα (ηερλνινγηθή θαη θαηλνιηθή).
Αξρηθά απνκαθξχλνληαη νη βφζηξπρνη γηα ηελ απνθπγή ρνξηψδνπο γεχζεο θαη αθνινπζεί
ειαθξηά ζιίςε ησλ ζηαθπιηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθρχιηζεο γίλεηαη πεξηνδηθή βχζηζε ηνπ
θαπέινπ (ζηέκθπια) ζηνλ νίλν, πνιιέο θνξέο αξρηθά, κε κεηνχκελν ξπζκφ πξνο ην ηέινο ηεο
δχκσζεο. Ο ξπζκφο θαη ν αξηζκφο ησλ βπζίζεσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ. Η ζεξκνθξαζία δχκσζεο δηαηεξείηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηνπο
27-28 oC ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο ε ζεξκνθξαζία αθήλεηαη ειεχζεξε κέρξη ηνπο 3032 oC γηα επηπιένλ δχν πεξίπνπ εκέξεο. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ζπκπαξακνλήο κε ηα ζηέκθπια,

αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ είλαη πεξίπνπ 12-15 εκέξεο. Αθνινπζεί
κεινγαιαθηηθή δχκσζε ζε δξχηλα βαξέιηα.
Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Ραςάλε (Rapsani) πνπ θαζνξίζηεθε
κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ.539 /4-8-1971 (ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ 45/14-2-2001 (ΦΔΚ 33/Α/22-2-2001) θαη
πεξηιακβάλεη ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Ραςάλεο θαη Ππξγεηνχ ηνπ Γήκνπ Κάησ Οιχκπνπ θαη
ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Ακπειαθίσλ ηεο Κνηλφηεηαο Ακπειαθίσλ ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο (10000) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα. Η κέγηζηε απφδνζε ηειηθνχ πξντφληνο αλά εθηάξην αλέξρεηαη ζηα 80
εθαηφιηηξα.
Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Ραςάλε (Rapsani) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Ξηλφκαπξν, Κξαζάην θαη ηαπξσηφ (Ακπειαθηψηηθν καχξν).

Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
α. Ποιόηηηα
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη φηη «ν νίλνο ηεο Ραςάλεο είλαη απφ ηνπο πην
εχξσζηνπο θαη πινχζηνπο ζε ρξψκα, άξσκα θαη γεχζε νίλνπο».
Η πνηνηηθή απηή θήκε ησλ νίλσλ ηεο Ραςάλεο βξίζθεηαη κέζα ζηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ
5506/1932 θαη ηεο πξψηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ.110822/16.09.32 πνπ

αλαγλσξίδνπλ

θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο πξψηνπο ειιεληθνχο νίλνπο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.
Ο «Ραςάλε – Π.Ο.Π.» είλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξφλνο πνπ πεξλά θεξδίδεη ζε πνηφηεηα, έλα
θξαζί πνπ δεη πνιιά ρξφληα. Απηή ε ηδηφηεηά ηνπ, ζπάληα γηα ειιεληθά θξαζηά, ην θαηαηάζζεη
κεηαμχ ησλ κεγάισλ θξαζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Ο.Π. Ραςάλε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηάο ηνπ (ζεκείν 2. αλσηέξσ) αλαδίλεη εχθνια ηα πνηνηηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ ηεο πεξηνρήο.
Η θήκε ηνπ 19νπ αηψλα πνπ δείρλεη ην δεζκφ ηνπ Ραςαληψηηθνπ νίλνπ κε ηελ πνηφηεηα,
επηβεβαηψλεηαη θαη ζηηο εκέξεο καο κε ηελ επηβξάβεπζε ησλ νίλσλ Ο.Π.Α.Π. Ραςάλε κε ζεηξά
βξαβεχζεσλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Καηά ηελ πεξίνδν 1994-2009 νη νίλνη Ο.Π.Α.Π. Ραςάλε

έρνπλ ηηκεζεί ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλνπ κε

ρξπζά, αξγπξά, ράιθηλα κεηάιιηα, θαζψο

θαη κε κεγάιεο δηαθξίζεηο, επαίλνπο θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο:
ηηο εκέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Ραςάλε κε ηελ
πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ ζεζκνζεηεκέλε
επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ κπνξνχλ λα
δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. Ραςάλε.

β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Η πεξηνρή ηεο Ραςάλεο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πην παιαηψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο
παξαγσγήο νλνκαζηψλ νίλσλ.
Γηα ηηο ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ «Ραςάλε» πξέπεη λα γπξίζνπκε πνιχ πίζσ, ζην

Γηνλπζηαθφ

κχζν, ζηνπο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο πνπ θαηέγξαθαλ κεηαμχ ησλ πην γλσζηψλ νίλσλ ηεο
επνρήο ηνλ «Πηειεαηηθφλ» ή «Θεζζαιηθφλ νίλνλ», «ηνλ πγείαο θαη ξψκεο παξαζθεπαζηηθφλ».
Καηά ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν, ε ακπεινθαιιηέξγεηα δελ εγθαηαιείπεη ηελ πεξηνρή ηεο Ραςάλεο
θαη εμαθνινπζεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο.
Καηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα ε Ραςάλε βξίζθεηαη ζε πιήξε νηθνλνκηθή, πλεπκαηηθή θαη νηθηζηηθή
αλάπηπμε, φπσο καξηπξνχλ ηα κέρξη ζήκεξα ζσδφκελα εμσθθιήζηα, Μνλέο θαη Νανί.
Η Ραςάλε ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα είλαη κηα αγξνηηθή θνηλσλία κε δχν βαζηθέο
παξαγσγέο: ην θξαζί θαη ηα θνπθνχιηα.
Καηά ηνλ 19ν αηψλα νη Ραςαληψηεο πξνρσξνχλ ζηελ αλακπέισζε ηνπ ακπειψλα θαη
κεηαβάιινπλ «ηαο αγφλνπο θιηηχαο ηνπ φξνπο εηο ζαιεξάο ακπέινπο, αίηηλεο παξάγνπζη νλ
θάιιηζηνλ Ραςαληψηηθνλ νίλνλ».
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαγλσξίδεηαη φηη «ν νίλνο ηεο Ραςάλεο είλαη απφ ηνπο πην
εχξσζηνπο θαη πινχζηνπο ζε ρξψκα, άξσκα θαη γεχζε νίλνπο».
Η εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, πξηλ θαη κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν θαη ν
παγθφζκηνο πφιεκνο δελ επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε ησλ ακπειψλσλ παξαγσγήο νίλσλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. Έπξεπε λα πεξηκέλνπκε κέρξη ην 1969 κηα λέα εθθίλεζε

πξνο

ηελ θαηεχζπλζε απηή, πνπ δφζεθε κε ηε ζέζπηζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 243/1969
«πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο». Παξά ηνπο δχζθνινπο
θαηξνχο πνπ πέξαζαλ, ν ακπειψλαο ηεο Ραςάλεο δηαηεξεί ηελ νιχκπηα θπζηνγλσκία ηνπ:
« Ο ακπειψλ ηεο Ραςάλεο, εθ’ φζνλ ήζειελ αλαζπζηαζή δηά ησλ ελδεδεηγκέλσλ πνηθηιηψλ,
ησλ θαζνξηδνκέλσλ ππφ ηνπ ζρεηηθνχ Γ/ηνο ζα ήην δπλαηφλ λα δηαθεκηζζή σο εηο εθ ησλ
σξαηφηεξσλ

ειιεληθψλ

ακπειψλσλ

V.Q.P.R.D.,

ιφγσ

ηεο

αλαγιχθνπ

φςεσο

ηεο

ακπεινπξγηθήο δψλεο ηεο Ραςάλεο, ηεο θεηκέλεο εηο ηαο ππνξείαο ηνπ Οιχκπνπ».
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή
ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα.
Σα αξραία Θεζζαιηθά ζπκπφζηα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα πνπ εμειίζζνληαη θαηά ηηο ζεκαληηθέο

ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη θαηά ηηο κεγάιεο γηνξηέο θαη ηα παλεγχξηα, ζπλνδεχνληαη
πάληα κε ην θξαζί. «Γίρσο ςσκί θάλσ, δίρσο θξαζί φρη» ιέλε νη Ραςαληψηεο, θάηη πνπ θαη
ζήκεξα ην βιέπνπκε ζπρλά ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ.
«Σν ακπέιη θαη ην θξαζί θαίλεηαη φηη έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
δσή ηεο πεξηνρήο ηεο Ραςάλεο θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη θαηά ηνλ 18ν, 19ν θαη 20ν
αηψλα».
Ο δεζκφο απηφο (πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο) επηβεβαηψλεηαη ηελ ηειεπηαία 15εηία
κε ζεηξά εθδειψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ραςάλεο θαη ζε άιιεο εθδειψζεηο, εθηφο πεξηνρήο.
Όια μεθίλεζαλ κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ ζηε Ραςάλε ζηηο 3 θαη 4 Ινπλίνπ 1995 κε ζέκα:
«Η ακπειννηληθή Ραςάλε, παξάδνζε, παξφλ θαη κέιινλ». Σν ζπλέδξην θαηέιεμε

ζε

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
δεζκφ ηεο πεξηνρήο κε ην ακπέιη θαη ην θξαζί, ην πνηνηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο θαη ηε ζηελή
ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο Ραςάλεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα ηελ
ζπλέρηζε απηνχ ηνπ δεζκνχ. ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ δφζεθε επξεία δεκνζηφηεηα, ηνπηθή
αιιά θαη παλειιήληα.
Έθηνηε θαη ζρεδφλ θάζε ρξφλν ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηνπ Απγνχζηνπ, νξγαλψλνληαη εκεξίδεο
πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Η ακπεινπξγηθή δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Ραςάλε δηαζρίδεηαη απφ ηνλ Πελεηφ πνηακφ,
ηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ, ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο θαη ηε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο. Βφξεηα, ε ακπεινπξγηθή δψλε πεξηβάιιεηαη απφ δαζηθέο
εθηάζεηο ηεο νξνζεηξάο ηνπ «θάησ Όιπκπνο» (πςφκεηξν 1587 κ.) θαη Νφηηα απφ δαζηθέο
εθηάζεηο ηνπ Όξνπο Όζζα (πςφκεηξν 1978 κ.) θαη ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. Γπηηθά νη δαζηθέο
εθηάζεηο ηνπ θάησ Οιχκπνπ θαη ηεο Όζζαο πεξηβάιινπλ ηε δψλε, ελψ αλαηνιηθά ε δψλε
δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ.
Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Ραςάλε, απιψλεηαη ζηηο λφηηεο πιαγηέο
ηνπ Οιχκπνπ, ηνπ βνπλνχ ησλ Θεψλ, ζε πςφκεηξν πνπ θζάλεη κέρξη 800 κέηξα θαη θαηεβαίλεη
κέρξη ηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ ηνπ Οιχκπνπ.
Η λνηηναλαηνιηθή έθζεζε ηνπ ακπειψλα, ε γεηηλίαζε κε δαζηθέο εθηάζεηο θαη πνηακνχο, ην
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ε γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ κηθξνθιίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα
θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζπκβάινπλ ζηε βξαδχηεξε σξίκαζε ησλ
ζηαθπιηψλ, ζηελ θαιχηεξε ζχζηαζε απηψλ ζην ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαζεο» (νμχηεηα,
ρξψκα, αξσκαηηθέο νπζίεο, ζάθραξα, θιπ.), πνπ δίλνπλ νίλνπο πνηφηεηαο.
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο, κε
ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, κε ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο
ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ
Π.Ο.Π. Ραςάλε. Απηέο νη θπζηθέο θαη ηερληθέο ζπλζήθεο ηεο δψλεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
Έθζεζε ακπειψλα: Ννηηναλαηνιηθή

Τςφκεηξν ακπειψλσλ: κέρξη 800 κ.
Κιίζεηο εδάθνπο: απφ 2% κέρξη 20%
Φπζηθφ πεξηβάιινλ ακπειψλα: δαζηθέο θαη ζακλψδεηο εθηάζεηο, παξαπνηάκηεο
εθηάζεηο, γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα.
Πνηθηιηαθή ζχλζεζε ακπειψλα (ιεπηνκέξεηεο αλσηέξσ ζεκείν 6.): Ξηλφκαπξν,
Κξαζάην, ηαπξσηφ.
Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο: ρεξζαίν κεζνγεηαθφ κηθξνθιίκα (ήπηνο ρεηκψλαο, δξνζεξφ
θαινθαίξη).
Δδαθνινγηθέο ζπλζήθεο:

-

Μεραληθή ζχζηαζε : Πνηθηιία εδαθψλ, έμη θαηεγνξίεο: απφ πνιχ

βαξηά (2,6%) κέρξη θαη πνιχ ειαθξά ακκψδε (2,6%)

-

PH (βάζνο 0-30 εθ.): απφ 4,24 κέρξη θαη 8,17

-

Οξγαληθή νπζία: 31,5% ησλ εδαθψλ έρνπλ νξγαληθή νπζία κηθξφηεξε

ηνπ 1%. 43,5% ησλ εδαθψλ έρνπλ νξγαληθή νπζία απφ 1,0-1,90% θαη 25% ησλ εδαθψλ έρνπλ
νξγαληθή νπζία άλσ ηνπ 1,90%

-

Οιηθφ CaCO3: Σν 50,5% ησλ εδαθψλ δελ έρεη αλζξαθηθφ αζβέζηην

θαη ην 17,6% έρεη άλσ ηνπ 7%

-

Αθνκνηψζηκνο Φψζθνξνο (βάζνο 0-30εθ.): Σν 34,8% ησλ εδαθψλ

είλαη επαξθψο εθνδηαζκέλα θαη ην 42,4% έρνπλ ειιείςεηο απφ πνιχ κεγάιεο κέρξη κεγάιεο.

-

Αληαιιάμηκν Κάιην: 60,8% ησλ εδαθψλ ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχ

πησρά κέρξη κέηξηα εθνδηαζκέλα. Σν 39,2% ησλ εδαθψλ είλαη επαξθψο εθνδηαζκέλα.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Η λνηηναλαηνιηθή έθζεζε ηνπ ακπειψλα ηεο Ραςάλεο, ε γεηηλίαζή ηνπ κε δαζηθέο εθηάζεηο θαη
πνηακνχο, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ε γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα παίδνπλ
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ κηθξνθιίκαηνο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
ζπκβάινπλ ζηε βξαδχηεξε σξίκαζε ησλ ζηαθπιηψλ, ζηελ θαιχηεξε ζχζηαζε απηψλ ζην
ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαζεο» (νμχηεηα, ρξψκα, αξσκαηηθέο νπζίεο, ζάθραξα, θιπ.),
πνπ δίλνπλ νίλνπο πνηφηεηαο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ραςάλε, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (λνηηναλαηνιηθή έθζεζε ηνπ
ακπειψλα,

γεηηλίαζε κε δαζηθέο εθηάζεηο θαη πνηακνχο, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ε

γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

ΑΛΛΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και 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).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄ αξηζ. 539/4-8-1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ»
(ΦΔΚ 159/Α/14-8-1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 378022/11016/15-9-1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 773/Β/27-9-1971).
-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).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 45/14-2-2001 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ. 539/1971 πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ(Α΄159)» (ΦΔΚ 33/Α/22-2-2001).
-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. 321457/10-9-2009 «Παξαγσγή νίλνπ ΠΟΠ ΡΑΦΑΝΗ ζε νηλνπνηείν
εθηφο ηεο δψλεο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ 2018/Β/ 17-9-2009).
- 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)
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».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
Η αξηζ. 321457/10-9-2009

Τπνπξγηθή απφθαζε «Παξαγσγή νίλνπ ΠΟΠ ΡΑΦΑΝΗ ζε

νηλνπνηείν εθηφο ηεο δψλεο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο» (ΦΔΚ

2018/Β/17-9-

2009)
1. Δπηηξέπνπκε ηελ παξαγσγή (γιεπθνπνίεζε – νηλνπνίεζε), εξπζξνχ μεξνχ νίλνπ δπλάκελνπ
λα νλνκαζζεί ΠΟΠ ΡΑΦΑΝΗ, απφ ηνλ νηλνπνηφ Γ. Νηνχγθν ζην νηλνπνηείν ηνπ πνπ βξίζθεηαη
ζην Γ.Γ. Γφλλσλ ηνπ Ν. Λάξηζαο.
2 Η πνζφηεηα ζηαθπιηψλ, κέρξη 20.800 ριγ., ησλ πνηθηιηψλ Κξαζάην, ηαπξσηφ
(Ακπειαθηψηηθν) θαη Ξηλφκαπξν, ζα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα 26 ζηξέκκαηα
ηνπ ηδηφθηεηνπ ακπειψλα ηνπ νηλνπνηνχ πνπ βξίζθνληαη ζηε δψλε ΠΟΠ ΡΑΦΑΝΗ.»
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων

1) Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
α) 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».
β) Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή 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),
ζην άξζξν 1 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
- «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ»
- «ΧΡΙΜΑΝΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΧΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
- «ΠΑΛΑΙΧΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΧΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
2) Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ» ζηελ επηζήκαλζε
ησλ νίλσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ φπσο νξίδεηαη
ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθήο απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ
ρξφλνπ, σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ
επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο»
(ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
Γ) 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
Ραςάλε είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΧΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΙΝΧΝ ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ
Η ΑΠΟ ΟΡΔΙΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux.
ΕΛΕΓΥΟΙ

1. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
- 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).
2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ
ΡΑΦΑΝΗ 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 Ραςάλε.

Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή νξγαλνιεπηηθψλ
εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην δείγκα θαη λα γλσκνδνηήζεη γηα ηα νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ.
Ο παξαγσγφο ηνπ νίλνπ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ
ηφπνπ παξαγσγήο επίζεκα αληίγξαθα ηεο δήισζεο παξαγσγήο ή ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ, ηα
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν νίλνο έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην
ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΟΠ ν νπνίνο πξννξίδεηαη λα θαηαηαρζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιπηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ νίλνπ.
Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο αμηνινγεί ηα ζηνηρεία
πνπ ππνβάιιεη ν παξαγσγφο θαη απνθαζίδεη αλ ν νίλνο ζα θαηαηαρζεί.
Γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ νίλνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ρνξεγεί αλάινγν αξηζκφ ηαηληψλ ειέγρνπ. Οη ηαηλίεο ειέγρνπ είλαη εξπζξνχ
ρξψκαηνο θαη θέξνπλ έλα θσδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: Σα γξάκκαηα ΡΦ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Ραςάλε, ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη
ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.
ΑΡΥΕ ΕΛΕΓΥΟΤ
α)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

β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

