ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καν(ΔΚ) 1234/2007 Άπθπο 118γ, παπ.2)
Όνομα ππορ καηασώπηζη: Λέζβνο

Μορφοποιήθηκε: Απιζηεπά: 2,5 εκ.,
Δεξιά: 2,5 εκ., Επάνω: 1,5 εκ., Κάηω:
1,19 εκ., Απόζηαζη κεθαλίδαρ από ηα
άκπα: 1,25 εκ., Απόζηαζη ςποζέλιδος
από ηα άκπα: 1,25 εκ.

Ιζοδύναμορ όπορ: Lesvos

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων)
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίνορ λεςκόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,9
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l):200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ πξαζηλνθίηξηλν
σο ζηαρχρξνπλ ρξψκα ηνπ αλάινγα κε ηε ρξνληά θαη ηελ ειηθία ηνπ νίλνπ. Πινχζην
ζηφκα κε κηα πνιχ δξνζεξή νμχηεηα, ραξαθηεξίδεηαη απφ γεπζηηθή αξκνλία. ην
κπνπθέην ηνπ δηαθξίλνληαη επράξηζηα κνζραηίδνληα αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ θαη
εμσηηθψλ θξνχησλ. Μαθξηά νξπθηψδεο επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ.
2. Οίνορ λεςκόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g /l): Μέγηζηε 0,9
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
Ο ιεπθφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ ρξπζνθίηξηλν
ρξψκα ηνπ. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε, κε δηαθξηηηθή θξεζθάδα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ
αξψκαηα ησλ πνηθηιηψλ πνπ ππεξηζρχνπλ ζηε ζχλζεζή ηνπ. Έληνλε επράξηζηε
επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

3. Οίνορ λεςκόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/ l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,9
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
Ο ιεπθφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην ιακπεξφ ρξπζνθίηξηλν
ρξψκα ηνπ. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε, επράξηζηα γιπθηά. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κνζράηα
αξψκαηα. Γηαθξίλνληαη επίζεο αξψκαηα θξνχησλ. Δπράξηζηε γιπθηά επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ.
4. Οίνορ λεςκόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/ l): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 0,9
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά :
Ο ιεπθφο γιπθφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο ραξαθηεξίδεηαη γηα ην έληνλν ρξπζνθίηξηλν
ρξψκα ηνπ. Γιπθηά ηζνξξνπεκέλε γεχζε. Ηδηάδνληα κνζράηα θαη γιπθά αξψκαηα
θξνχησλ. Δπράξηζηε επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίνορ Δπςθπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 150

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην ξνπκπηλί ρξψκα ηνπ.
Καιή δνκή, κε ζηξφγγπιν ζψκα, ζηξνγγπιεκέλεο θαη καιαθέο ηαλίλεο, ηζνξξνπεκέλε
νμχηεηα. Μνζραηίδνληα αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο, κπαραξηθψλ θαη κειηνχ.
Μαθξηά νξπθηψδεο επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο εξπζξψλ νίλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ
παξαγσγή ησλ νίλσλ απηψλ είλαη ε θιαζηθή κέζνδνο ηεο εξπζξάο νηλνπνίεζεο.
2. Οίνορ Δπςθπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg/l): 200***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ κε
θερξηκπαξέληεο απνρξψζεηο. Καιή δνκή, ζηξνγγπιεκέλεο θαη καιαθέο ηαλίλεο.
Μνζραηίδνληα αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο, κπαραξηθψλ θαη ζχθνπ. Δπράξηζηε
επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο εξπζξψλ νίλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ
παξαγσγή ησλ νίλσλ απηψλ είλαη ε θιαζηθή κέζνδνο ηεο εξπζξάο νηλνπνίεζεο.
3. Οίνορ Δπςθπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,1
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 200***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ
κε θερξηκπαξέληεο απνρξψζεηο. Καιή δνκή, ζηξνγγπιεκέλεο θαη καιαθέο ηαλίλεο.
Μνζραηίδνληα αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο, κπαραξηθψλ θαη ζχθνπ. Γιπθηά
επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο

ηερλνινγίαο παξαγσγήο εξπζξψλ νίλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ
παξαγσγή ησλ νίλσλ απηψλ είλαη ε θιαζηθή κέζνδνο ηεο εξπζξάο νηλνπνίεζεο.
4. Οίνορ Δπςθπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5% Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,1
- Μέγηζηε Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξφο γιπθφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην βαζχ εξπζξνθφθθηλν
ρξψκα ηνπ. Καιή δνκή, ζηξνγγπιεκέλεο θαη καιαθέο ηαλίλεο. Μνζραηίδνληα
αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο, ζχθνπ, κειηνχ θαη γιπθψλ κπαραξηθψλ. Γιπθηά
επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν, γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο εξπζξψλ νίλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ
παξαγσγή ησλ νίλσλ απηψλ είλαη ε θιαζηθή κέζνδνο ηεο εξπζξάο νηλνπνίεζεο.
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίνορ Δπςθπωπόρ ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 10,5 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l) : Διάρηζηε 1,0 - Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,0
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 200
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξσπφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην δσεξφ θαη έληνλν
ρξψκα ξνδηνχ. Αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ.
Καινδνκεκέλε νμχηεηα, πινχζηα γεχζε θαη καθξηά νξπθηψδε επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ.
2. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίξηπορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5

- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,0
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg / l): 250***
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξσπφο εκίμεξνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην δσεξφ θαη έληνλν
ρξψκα ξνδηνχ. Αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ.
Καινδνκεκέλε νμχηεηα, πινχζηα γεχζε θαη καθξηά επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ.
3. Οίνορ Δπςθπωπόρ ημίγλςκορ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,0
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg /l): 250
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξσπφο εκίγιπθνο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην δσεξφ θαη έληνλν
ρξψκα ξνδηνχ. Αξψκαηα θξνχησλ ηνπ δάζνπο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. Πινχζηα
γεχζε κε δηαθξηηηθή θξεζθάδα θαη γιπθηά επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ.
4. Οίνορ Δπςθπωπόρ γλςκόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5% Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l): Διάρηζηε 4,8 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l): Μέγηζηε 1,0
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε νιηθφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ (mg / l): 250
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ο εξπζξσπφο γιπθφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο δηαθξίλεηαη γηα ην έληνλν ρξψκα
ξνδηνχ. Αξψκαηα καξκειάδαο θξνχησλ ηνπ δάζνπο θαη θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ.
Πινχζηα γεχζε κε γιπθηά επίγεπζε.
Οινοποίηζη:
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
oηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη εθαξκφδνπλ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ.
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο
XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο

**φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο
XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
*** φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l

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 Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Λέζβνο θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο Ακπειψλαο, Πχξγνο.

Οινολογικέρ Ππακηικέρ
Οινοποίηζη λεςκών ξηπών, ημίξηπων ημίγλςκων και γλςκών οίνων:
Λεςκόρ ξηπόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ
Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε νίλν γίλεηαη ζε
νηλνπνηεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ. Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20ν C.
Ο λεςκόρ ημίξηπορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ ιεπθψλ εκίμεξσλ νίλσλ ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C.
Ο λεςκόρ ημίγλςκορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ ιεπθψλ εκίγιπθσλ νίλσλ ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20° C.
Ο λεςκόρ γλςκόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ ιεπθψλ γιπθψλ νίλσλ ε δε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20° C.
Οινοποίηζη επςθπών ξηπών, ημίξηπων ημίγλςκων και γλςκών οίνων:
Ο επςθπόρ ξηπόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ μεξψλ νίλσλ.
Ο επςθπόρ ημίξηπορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ εκίμεξσλ νίλσλ.

Ο επςθπόρ ημίγλςκορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ εκίγιπθσλ νίλσλ.
Ο επςθπόρ γλςκόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ γιπθψλ νίλσλ.
Οινοποίηζη επςθπωπών ξηπών, ημίξηπων, ημίγλςκων και γλςκών οίνων:
Ο επςθπωπόρ ξηπόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C.
Ο επςθπωπόρ ημίξηπορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C .
Ο επςθπωπόρ ημίγλςκορ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
κέζνδν παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C .
Ο επςθπωπόρ γλςκόρ οίνορ με Π.Γ.Δ. Λέζβορ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν
παξαγσγήο ησλ εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20°C .

Διδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
α) Καηά ηελ νηλνπνίεζε ηνπ Π.Γ.Δ. Λέζβνο δχλαηαη λα γίλεη ρξήζε ηεο πξνδπκσηηθήο
θξπνεθρχιηζεο ζηε ιεπθή αιιά θαη ζηελ εξπζξά νηλνπνίεζε. Δπίζεο γίλεηαη ρξήζε
ηεο ηερληθήο ηεο επίπιεπζεο αιιά θαη ηεο ζηαηηθήο κε ςχμε γηα ηελ απνιάζπσζε
ησλ ιεπθψλ γιεπθψλ. Γίλεηαη ρξήζε επηιεγκέλσλ δπκνκπθήησλ αιιά θαη ρξήζε
ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπκνκπθήησλ. Γίλεηαη ρξήζε
ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ αιιά θαη δηνξζσκέλνπ (αλαθαζαξηζκέλνπ)
ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ γηα ηελ γιχθαλζε ησλ νίλσλ. Γίλεηαη ρξήζε
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αξγνχ θαη αδψηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία αδξαλνχο
αηκφζθαηξαο ζηνπο νίλνπο. Δπίζεο γίλεηαη ρξήζε νμπγφλσζεο κε αέξην νμπγφλν
(micro – macro) γηα ηελ σξίκαλζε ησλ νίλσλ. Γίλεηαη ςχμε θαη κεηά δηήζεζε ή
θπγνθέληξεζε γηα ηελ ηξπγηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ νίλσλ. Γίλεηαη ρξήζε δξχηλσλ
βαξειηψλ γηα ηελ δχκσζε επηιεγκέλσλ ιεπθψλ νίλσλ αιιά θπξίσο γηα ηελ σξίκαλζε
θαη παιαίσζε ησλ εξπζξψλ νίλσλ.
β) Ζ κεηαπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ ζε ζηαθπινπνιηφ, γιεχθνο θαη ηνπ γιεχθνπο ζε
νίλν γίλεηαη ζε νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα
εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο νίλσλ πνηφηεηνο.
γ) Σα ζπζηήκαηα κφξθσζεο ησλ ακπειψλσλ πξέκλσλ είλαη θππειινεηδήείλαη ή
γξακκηθά θαη ηα θιαδέκαηα δηακφξθσζεο ησλ πξέκλσλ πνπ ζπλαληάκε είλαη:
θππειινεηδέο,
( ακθίπιεπξν Royat, κνλφπιεπξν Royat, κνλφπιεπξν
Guyot). Ζ ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ γίλεηαη ζε αγξνηηθά θηβψηηα ησλ 20 θηιψλ. ε
νξηζκέλνπο απφ ηνπο ακπειψλεο απφ ηνπο νπνίνπο παξάγεηαη ν νίλνο κε ΠΓΔ
Λέζβνο εθαξκφδεηαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ηνλ Καλ(ΔΚ) 834/2007 ηνπ
πκβνπιίνπ.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή

Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310947/24-12-2010 (ΦΔΚ 2042/Β/29-12-2010) ε νπνία
δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 2674/Β/9-11-2011.
Ο νίλνο κε ΠΓΔ Λέζβνο παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε
Λέζβν ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 50 (πελήληα) κέηξα, ζε θαηάιιεια γηα
ακπεινθαιιηέξγεηα εδάθε θαη ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη νη ζπλήζεηο ζηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
α. Γηα ηνλ ιεπθφ μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: 13000 kg
β. Γηα ηνλ εξπζξφ μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: 12000 kg
γ. Γηα ηνλ εξπζξσπφ, μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: ε κέγηζηε απφδνζε
αλά εθηάξην δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο απνδφζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηηο
ιεπθέο θαη έγρξσκεο πνηθηιίεο απφ ηηο νπνίεο ν νίλνο απηφο παξάγεηαη.

Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 97,5 HL ηειηθνχ πξντφληνο.

Δπιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
α. γηα ηνλ Λεπθφ μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: Αζήξη, Αζχξηηθν,
αββαηηαλφ, Φσθηαλφ θαζψο θαη Υηδεξηψηηθν (Καιινληάηηθν) κε ιεπθή νηλνπνίεζε. Οη
πνηθηιίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
β. γηα ηνλ Δξπζξφ μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: Βάθηξα, Μαλδειαξηά,
Φσθηαλφ θαη Υηδεξηψηηθν (Καιινληάηηθν) ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
γ. γηα ηνλ Δξπζξσπφ, μεξφ, εκίμεξν, εκίγιπθν θαη γιπθφ νίλν: πνηθηιίεο απφ ηηο
νπνίεο παξάγνληαη ν ιεπθφο θαη ν εξπζξφο νίλνο ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.

Γεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Α. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Ο νίλνο ηεο Νήζνπ Λέζβνπ, ζηελ νπνία παξάγνληαη ζήκεξα νίλνη κε
Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Λέζβνο, γλσζηφο απφ ηελ αξραηφηεηα σο
«Λέζβηνο Οίλνο», αλαθέξεηαη ήδε ζηα νκεξηθά έπε θαη ήηαλ ν αθξηβφηεξνο ζηηο
αγνξέο ηεο αξραίαο Αζήλαο θαη ηεο Ρψκεο. Δπίζεο, ιέγεηαη φηη ν αδειθφο ηεο
ιέζβηαο πνηήηξηαο απθνχο ήηαλ έκπνξνο πνπ πνπινχζε Λέζβην Οίλν κέρξη θαη
ζηελ ειιεληθή απνηθία Ναχθξαηη ηεο Αηγχπηνπ. Ζ κεγάιε εθηίκεζε πνπ είραλ νη
αξραίνη ζηνλ Λέζβην Οίλν θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα ηνπ Αζήλαηνπ:
Ξέξσ λα πσ θαη λα επαηλέζσ θαη ην θξαζί
πνπ βγάδνπλ ακπέιηα ζ’ άιιεο πφιεηο.

Καη η’ φλνκά ηνπο δελ μερλψ.
Μα κε ηεο Λέζβνπ ην θξαζί,
θαλέλα δε ζπγθξίλεηαη.
Αζήλαηνο, Δειπνοσουισταί, Α 52 d
Β. 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 θαη ζήκεξα.
Ζ λήζνο Λέζβνο ήηαλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαηάθπηε απφ ακπέιηα.
Μάιηζηα ζηε Λέζβν ππάξρεη ην ρσξηφ «Ακπειηθφ», πνπ πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ
ηα πνιιά ακπέιηα ηεο αγξνηηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο.
Απφ ηα ιηκάληα ηνπ Γαβαζά, ηεο Δξεζνχ, ηεο Μήζπκλαο ηνπ Πισκαξίνπ θαη ηεο
Καιινλήο γηλφηαλ εμαγσγή ζηαθίδαο, θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ πξνο ηηο αγνξέο
ηεο Μεζνγείνπ, απεπζείαο θαη ρσξίο κεζάδνληεο.
Ο ηξχγνο ήηαλ κεγάιε γηνξηή, θαη νη απινί άλζξσπνη πξσηνδνθίκαδαλ ην θξαζί πνπ
είραλ βγάιεη ηνπ Αε-Γεκήηξε, ελψ πεξίκελαλ κε ιαρηάξα ηα Υξηζηνχγελλα γηα λα
πηνπλ πηα θαλνληθά ην πξντφλ ηνπ κφρζνπ ηνπο.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη
γεπζηγλσζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηα επηζθέςηκα νηλνπνηεία ηνπ λεζηνχ, πνπ
πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ νηλνπνηείσλ ηνπ λεζηνχ απνδεηθλχεη φηη
ην πξντφλ έρεη απνθηήζεη θήκε θαη νη νηλφθηινη ην επηιέγνπλ δηφηη πξνέξρεηαη απφ
έλα ηδηάδνλ ακπεινηφπη. Οη βξαβεχζεηο ησλ θξαζηψλ ηεο Λέζβνπ ζε παλειιήληνπο
αιιά θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλσλ έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ απφθηεζε θήκεο ηεο
Π.Γ.Δ. Λέζβνο. Σν ζπλερψο απμαλφκελν κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη αιιά θαη νη
εμαγσγέο απνδεηθλχνπλ φηη ε Π.Γ.Δ. Λέζβνο έρεη θαηαθηήζεη ηελ πξνηίκεζε ησλ
νηλφθηισλ θαηαλαισηψλ.
Γ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη.
Ο ακπειψλαο ηεο δψλεο παξαγσγήο νίλσλ κε Π.Γ.Δ. Λέζβνο απιψλεηαη ζηελ
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (Νήζνο Λέζβνο) θαη ζε πςφκεηξν άλσ απφ
50 κέηξα.
Ζ Λέζβνο έρεη ηδηάδνλ θιίκα, δηαθνξεηηθφ απφ ην θιίκα άιισλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.
πγθεθξηκέλα ην θιίκα ηεο Λέζβνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο
ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ επεηξσηηθνχ ηεο Μηθξάο Αζίαο, πξάγκα πνπ πξνζδίδεη ζχλζεην
ραξαθηήξα ζηα θξαζηά ηεο Λέζβνπ. Δπηπιένλ ε Λέζβνο έρεη πςειά βνπλά γηα λεζί,
πνπ παξάγνπλ νίλνπο κε ραξαθηεξηζηηθά νίλσλ παξαγνκέλσλ ζε νξεηλνχο
ακπειψλεο (πςειφ πνζνζηφ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, απμεκέλε νμχηεηα), θαζψο θαη
εθαηζηηνγελή εδάθε πινχζηα ζε κέηαιια, πνπ δίλνπλ ζηνπο νίλνπο ηεο Λέζβνπ
ηδηάδνπζα νξπθηφηεηα.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Ζ Λέζβνο, α) κε ηα εθαηζηηνγελή ηεο εδάθε, β) κε ην ζπλδπαζκφ κεζνγεηαθνχ θαη
επεηξσηηθνχ θιίκαηνο πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη θαη γ) κε ηελ απνπζία πςειήο πγξαζίαο,
ηδηαίηεξα ζηνπο νξεηλνχο ηεο ακπειψλεο, δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ

ζπκβάιιεη ζηελ θαιή σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζηελ θαιή ζχζηαζε απηψλ ζην
ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο» (νμχηεηα, ρξψκα, αξσκαηηθέο νπζίεο,
ζάθραξα, θ.ι.π.), κε απνηέιεζκα νη νίλνη ηεο λα είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο.
Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ κε ηα εθαηζηεηνγελή
εδάθε ηνπ λεζηνχ, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάιινπλ
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ Λέζβνο.
Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Λέζβνο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (έδαθνο,
θιίκα, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

Άλλερ Πποϋποθέζειρ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Δθνικήρ Νομοθεζίαρ
Δθνική Νομοθεζία
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«Σνπηθφο
Οίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 321813/ 29-082007 ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310947/24-12-2010 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
“Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Λέζβνο”». (ΦΔΚ 2042/Β/29-12-2010) πνπ
δηνξζψζεθε απφ ην ΦΔΚ 2674/Β/9-11-2011.
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ 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/15.06.2005).
- 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. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
512/Β/22.9.1987) 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 4 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
ηελ αξηζκ.392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο
ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ» (ΦΔΚ
1985/Β/8-11-99) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ, ζην
άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ
λνκνχ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο
λνκνχο.»
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Α) Δλδείμεηο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην 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».
Ννκηθφ πιαίζην: 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 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«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) Αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο
Ννκηθφ πιαίζην: 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).
Γ) Παξαδνζηαθέο Δλδείμεηο
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
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Λέζβνο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noirs, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / Kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,
ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ
ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montagneux, ΠΑΛΑΗΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ
ΠΑΛΗΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vieux vignobles ή Vin de vielles vignes, ΑΠΟ
ΝΖΗΩΣΗΚΟ(ΟΤ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de vignoble(s) insulaire(s), ΑΠΟ
ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin de vignoble(s) en terrasses

ΔΛΔΓΥΟΙ
1. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
- 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).

- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«Σνπηθφο
Οίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310947/24-12-2010 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
“Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή ΄Δλδεημε Λέζβνο”». (ΦΔΚ 2042/Β/29-12-2010).
- 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).
2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
νίλν ΠΓΔ δειψλνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, δεθαπέληε κέξεο (15) πξν ηνπ
ηξπγεηνχ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ ζηαθπιέο γηα ην
ζθνπφ απηφ. ηα δπγνιφγηα ή ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο νηλνπαξαγσγνχο
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΓΔ
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ακπεινπξγνχ, ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ, ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ακπεινηεκαρίνπ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ν
δείθηεο δηαζιάζεσο ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ. Σα ζηειέρε ησλ δπγνινγίσλ ή
ηηκνινγίσλ απηψλ θπιάζζνληαη επί πέληε έηε θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε δήηεζε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
3. Οη αλσηέξσ νίλνη πνπ δηαηίζεληαη ζπζθεπαζκέλνη/εκθηαισκέλνη ζηελ θαηαλάισζε,
θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηππσκέλν
επί
ηεο
εηηθέηαο,
κε επζχλε
ηνπ
ζπζθεπαζηή/εκθηαισηή, σο ζηνηρείν ειέγρνπ, εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα ΛΔ, ζηε ζπλέρεηα εμαςήθην αξηζκφ θαη κεηά, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Οη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί ρνξεγνχληαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο (πξψελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο/εκθηάισζεο
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο.
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