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Ι. Πεπιγπαθή ηος «Σζίποςπος Μακεδονίαρ»
Σν πνηό πνπ θέξεη ηε γεσγξαθηθή έλδεημε «Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο» αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία «απόζηαγκα ζηεκθύισλ ζηαθπιήο» θαη πιεξνί ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην ζηνηρείν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ θαλ. (ΔΚ) 110/2008 ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο ελ γέλεη πξνδηαγξαθέο ηνπ Σζίπνπξνπ/Σζηθνπδηάο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθόηεξνλ ζην Μέξνο Β ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ’ αξηζ. 30/077/2131/2011 απόθαζεο Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.

Φςζικά, σημικά ή/και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά
-Δίλαη πγξό δηαθαλέο θαη άρξσκν, κε έληνλα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείινληαη ζηηο πξώηεο ύιεο (ζηέκθπια, ελδερνκέλσο θαη νηλνιάζπεο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, σο θαη ζηνλ ηξόπν ηεο παξαγσγήο ηνπ (ρξεζηκνπνηνύκελα απνζηαθηηθά κεραλήκαηα, αθνινπζνύκελε πξαθηηθή θαηά ηελ απόζηαμε).
Όηαλ αξσκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο, παξνπζία ζπόξσλ καξάζνπ, ην άξσκα θαη ε γεύζε ηνπ δηακνξθώλνληαη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ αξσκαηηθώλ πιώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ κάξαζν κε ηα αξώκαηα ησλ ζηεκθύισλ.
-Έρεη πεξηεθηηθόηεηα ζε πηεηηθέο νπζίεο κεγαιύηεξε ή ίζε κε 300 γξακκάξηα αλά
εθαηόιηηξν αιθνόιεο 100 % vol, θαη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε κεζαλόιε 700
γξακκάξηα αλά εθαηόιηηξν αιθνόιεο 100 % vol.
-Ο ειάρηζηνο θαη’ όγθνλ αιθννιηθόο ηίηινο ηνπ είλαη 38,0 % γηα ην ηζίπνπξν ρσξίο
γιπθάληζν θαη 42% γηα ην ηζίπνπξν κε γιπθάληζν.
-Γελ κπνξεί λα πξνζηίζεηαη αιθνόιε, όπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Ι ζεκείν 5, αξαησκέλε ή κε.

Ειδικά σαπακηηπιζηικά (ζε ζύγκπιζη με ηα αλκοολούσα ποηά ηηρ ίδιαρ καηηγοπίαρ)
Πέξαλ ησλ γεληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ απνζηάγκαηνο ζηεκθύισλ ζηαθπιήο, ην Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο έρεη θαη κηα ζεηξά από εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηακνξθώλνπλ ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα:
-Ο ειάρηζηνο θαη’ όγθνλ αιθννιηθόο ηίηινο ηνπ είλαη 38,0 % γηα ην ηζίπνπξν ρσξίο
γιπθάληζν θαη 42% γηα ην ηζίπνπξν κε γιπθάληζν (έλαληη 37,5% γηα ην απόζηαγκα
ζηεκθύισλ ζηαθπιήο)
-Έρεη πεξηεθηηθόηεηα ζε πηεηηθέο νπζίεο κεγαιύηεξε ή ίζε κε 300 γξακκάξηα αλά
εθαηόιηηξν αιθνόιεο 100 % vol, θαη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε κεζαλόιε 700 γξακΔ/λζε Αιθνόιεο & Τξνθίκωλ
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κάξηα αλά εθαηόιηηξν αιθνόιεο 100 % vol (έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ νξίσλ 140 θαη
1000 γξακκαξίσλ αλά εθαηόιηηξν άλπδξεο αιθνόιεο, πνπ ηζρύνπλ γηα ην απόζηαγκα
ζηεκθύισλ ζηαθπιήο).
-Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαξακεινρξώκαηνο, παξά κόλνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο
παιαίσζεο.
-Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε γιπθαληηθώλ πιώλ εθ ησλ νξηδνκέλσλ ζην ζεκείν 3 ηνπ

Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ θαλ. (ΔΚ) 110/2008 ζην έηνηκν πξνο εκθηάισζε απόζηαγκα
ζηεκθύισλ ζηαθπιήο ζε πνζόηεηα, ώζηε ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαηηζέκελνπ ζηελ
θαηαλάισζε πνηνύ λα κελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) γξακκάξηα αλά ιίηξν, εθθξαζκέλε ζε ηκβεξηνζάθραξν
-Σν Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο παξάγεηαη ζε δύν ηύπνπο:
α) Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο κε γιπθάληζν, ην νπνίν αξσκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα παξαδνζηαθή πξαθηηθή θαηά ηελ απόζηαμε ησλ ζηεκθύισλ παξνπζία ζπόξσλ ηεο πνηθηιίαο Μαξάζνπ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο κε γιπθάληζν
παξάγεηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη απνηειεί ηνλ επηθξαηέζηεξν
ηύπν.
Ο κάξαζνο (Foeniculum vulgare) θαη ν γιπθάληζνο (Pimpinella anisum) απνηεινύλ
ζπγγελή θπηά, θαζώο αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θηαδαλζώλ (Apiaceae), θαη ηα
αξώκαηά ηνπο κνηάδνπλ πνιύ. Παξαδνζηαθά ζηελ Μαθεδνλία ν κάξαζνο νλνκάδεηαη
γιπθάληζνο θαη ζπρλά ζπλνδεύεηαη από ην επίζεην «καθεδνληθόο», όηαλ ρξεηάδεηαη
λα δηαθνξνπνηεζεί από ηνλ γιπθάληζν. Γη’ απηό θαη έρεη επηθξαηήζεη ε νλνκαζία «κε
γιπθάληζν», όηαλ ην ηζίπνπξν Μαθεδνλίαο αξσκαηίδεηαη παξνπζία ησλ ζπόξσλ καξάζνπ.
β) Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο ρσξίο γιπθάληζν, ην νπνίν παξάγεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή
ηνπ Αγίνπ Όξνπο, κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο παξαγσγήο απνζηάγκαηνο
ζηεκθύισλ γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ αλαθνξέο από ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ.

ΙΙ. σεηική Γεωγπαθική πεπιοσή
Η γεσγξαθηθή έλδεημε «Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ηζίπνπξν
πνπ παξάγεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Μαθεδνλίαο, ε νπνία, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο, πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο θαη Κεληξη-

Δ/λζε Αιθνόιεο & Τξνθίκωλ
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θήο Μαθεδνλίαο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Γξάκαο θαη Καβάιαο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.

Υάξηεο ηεο Μαθεδνλίαο
(Η πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο εκθαλίδεηαη κε θόλην θπαλνύ ρξώκαηνο εληόο ηνπ ράξηε
ηεο Διιάδαο)

Σα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηεο Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλνπλ:
-ηελ θαιιηέξγεηα ησλ νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ
-ηελ νηλνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ ζηεκθύισλ θαη ησλ νηλνιαζπώλ
-ηε δύκσζε ησλ ζηεκθύισλ
-ηελ απόζηαμε ησλ δπκσζέλησλ ζηεκθύισλ, ελδερνκέλσο θαη νηλνιαζπώλ, κε ηελ
παξνπζία ή όρη αξσκαηηθώλ πιώλ
-ηελ παιαίσζε
-ηελ πξνζζήθε γιπθαληηθώλ πιώλ
Δ/λζε Αιθνόιεο & Τξνθίκωλ
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- ηελ αξαίσζε κε λεξό γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηειηθνύ αιθννιηθνύ ηίηινπ
-ηελ εκθηάισζε
εκεηώλεηαη όηη ε ππνρξέσζε ηεο εκθηάισζεο γεληθά ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ κε
Γ.Δ. ζηελ νηθεία γεσγξαθηθή πεξηνρή απνηειεί πάγηα αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο από
ηελ Διιάδα θαη θαηαγξάθεηαη δηαρξνληθά ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο εζληθέο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο.
Η αληηκεηώπηζε απηή επηβάιιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από νπζηαζηηθνύο αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο (αλαγνκέλνπο ελ ηέιεη ζηε θύζε ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ) πξνζηαζίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο ηαπηόηεηαο θαη πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ θαη ζπλεπώο
ηεο θήκεο ηεο (νηθείαο) γεσγξαθηθήο έλδεημεο.
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη όηη ν παξαδνζηαθόο ραξαθηήξαο ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ θαη κάιηζηα απηώλ κε γεσγξαθηθή έλδεημε απνηειεί θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ηεο
ηαπηόηεηάο ηνπο, ην νπνίν έρεη απνηππσζεί παγίσο θαη ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο
Έλσζεο. ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο δξαζηεξηνπνηνύληαη κηθξνκεζαίεο νηθνγελεηαθέο
κνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ πνπ σο πηζηνί θνξείο ηεο παξάδνζεο εκθηαιώλνπλ νη ίδηεο ηα αιθννινύρα πνηά πνπ παξάγνπλ, έρνληαο πιήξε επίγλσζε όηη κόλν θαη’ απηόλ ηνλ
ηξόπν κπνξνύλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηειηθή ηαπηόηεηα ηνπ πξντόληνο ηνπο.

ΙΙΙ. Μέθοδορ παπαζκεςήρ ηος Σζίποςπος Μακεδονίαρ.
Η κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ Σζίπνπξνπ Μαθεδνλίαο αθνινπζεί ηνπο γεληθνύο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην απόζηαγκα ζηεκθύισλ ζηαθπιήο ζην Παξάξηεκα ΙΙ
ηνπ θαλ. (ΔΚ) 110/2008, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο εηδηθόηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ
απνζθνπνύλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο.
Σα ρξεζηκνπνηνύκελα ζηέκθπια γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο είλαη πγηή θαη
πξνέξρνληαη από ηελ νηλνπνίεζε ζηαθπιηώλ, ε δε απόδνζή ηνπο ζε άλπδξε αηζπιηθή
αιθνόιε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 7,5 ιίηξα αλά 100 ρηιηόγξακκα θαζαξώλ ζηεκθύισλ.
Σα ρξεζηκνπνηνύκελα ζηέκθπια θαη νη νηλνιάζπεο πξνέξρνληαη από ηελ νηλνπνίεζε ζηαθπιηώλ από ακπειώλεο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο,
κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο νίλσλ ΠΟΠ θα ΠΓΔ ζηελ Διιάδα.
Σα ζηαθύιηα, ηα νπνία έρνπλ ζπιιεγεί ηνλ θαηάιιειν ρξόλν, όζνλ αθνξά ηελ σξίκαλζή ηνπο, κεηαθέξνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην νηλνπνηείν θαη ππνβάιινληαη
ζε απνξξαγηζκό (δειαδή, απνρσξηζκό ηεο ξάγαο από ηα μπιώδε κέξε ηνπ θπηνύ,

Δ/λζε Αιθνόιεο & Τξνθίκωλ
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όπσο θνηζάληα, κίζρνη θ.ι.π.) γηα λα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο γιεπθνπνίεζεο
θαη νηλνπνίεζεο.
ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο ιεπθώλ θαη εξπζξσπώλ νίλσλ, ην ππόιεηκκα
(ζηέκθπια) πνπ απνηειείηαη από ηα γίγαξηα θαη ηνπο θινηνύο ηνπ ζηαθπιηνύ καδί κε
έλα πνζνζηό (αδύκσηνπ) γιεύθνπο, ζύκθσλα κε ην πξνβιεπόκελν από ηελ εζληθή
λνκνζεζία όξην, νδεγείηαη ζε εηδηθέο αλνμείδσηεο δεμακελέο, όπνπ δπκώλεηαη κε
πξνζζήθε επηιεγκέλσλ δπκνκπθήησλ θάησ από ηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο,
ζεξκνθξαζίαο θαη ινηπώλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα εξπζξά νηλνπνίεζε, ν δηαρσξηζκόο θαη ε παξαιαβή ησλ ζηεκθύισλ γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δύκσζεο, νπόηε απηά πεξηέρνπλ πνζόηεηα νίλνπ (αλαιόγσο ηνπ βαζκνύ πίεζεο), ζύκθσλα κε ην πξναλαθεξζέλ πξνβιεπόκελν
από ηελ εζληθή λνκνζεζία όξην.
ηα ζηέκθπια κπνξεί λα πξνζηίζεληαη νηλνιάζπεο, θξέζθεο θαη πγηείο, ζε αλαινγία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 25 kg νηλνιάζπεο αλά 100 kg ρξεζηκνπνηεζέλησλ ζηεκθύισλ ζηαθπιήο. Αθόκε, ε πνζόηεηα ηεο πξνεξρνκέλεο από ηηο νηλνιάζπεο αιθνόιεο
δελ ππεξβαίλεη ην 35% ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο αιθνόιεο πνπ πεξηέρεη ην ηειηθό
πξντόλ.
Η απόζηαμε ζπληειείηαη παξνπζία ησλ ζηεκθύισλ, ζε ιηγόηεξν από 86% vol. Οη
εξγαζίεο ηεο απόζηαμεο δηελεξγνύληαη θαηά ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δύκσζεο. Γηα ηελ απόζηαμε ρξεζηκνπνηνύληαη, θαηά βάζηλ, άκβπθεο
αζπλερνύο ιεηηνπξγίαο, από ραιθό, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ρσξεηηθόηεηαο κέρξη 1000
ιίηξσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηελ απόζηαμε αθνινπζεί επαλαπόζηαμε ζηνλ ίδην
βαζκό, ζηνπο άκβπθεο.
Καηά ηελ απόζηαμε ησλ ζηεκθύισλ ή ηελ επαλαπόζηαμε ηνπ αξρηθώο ιακβαλνκέλνπ απνζηάγκαηνο δηαρσξίδνληαη: ε θεθαιή (πξώην απόζηαγκα), ε θαξδηά (θπξίσο
απόζηαγκα) θαη νη νπξέο (ηειεπηαίν απόζηαγκα), θαηά ηξόπνλ, ώζηε ηειηθά λα ιακβάλεηαη πςειήο πνηόηεηαο απόζηαγκα.
Η απόζηαμε ησλ ζηεκθύισλ ή ε επαλαπόζηαμε κπνξεί λα γίλεηαη παξνπζία ζπόξσλ καξάζνπ. Οη ρξεζηκνπνηνύκελνη ζπόξνη καξάζνπ πξνέξρνληαη από ηελ Μαθεδνληθή πνηθηιία καξάζνπ πνπ θαιιηεξγείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο.
Σν θαηά ηα αλσηέξσ ιεθζέλ απόζηαγκα αξαηώλεηαη ελ ζπλερεία κε λεξό, ώζηε λα
ζρεκαηηζζεί ην ηειηθό πξντόλ.
Οη ηδηαίηεξεο εδαθνινγηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπζήθεο ηεο Μαθεδνλίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πνηθηιίεο ζηαθπιώλ πνπ επδνθηκνύλ ζηελ πεξηνρή, ραξίδνπλ ηδηαίηεξε
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σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξώηε ύιε, ζηελ νπνία, ζε ζπλδπαζκό θαη
κε ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο απόζηαμεο (ρξεζηκνπνηνύκελα απνζηαθηηθά
κεραλήκαηα, εθαξκνδόκελε πξαθηηθή) νθείιεηαη ε ηδηαίηεξε πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο
θαη ν δεζκόο ηνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.

IV. Δεζμόρ με ηο γεωγπαθικό πεπιβάλλον ή πποέλεςζη
Η γεσγξαθηθή πεξηνρή, από ηελ νπνία θαηάγεηαη ην Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο, πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζηελ ελόηεηα «ρεηηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή». Όπσο απαηηείηαη
από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 110/2008, ε γεσγξαθηθή
έλδεημε «Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο» δειώλεη όηη ην πνηό θαηάγεηαη από ηελ πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο, εθόζνλ κηα δεδνκέλε πνηόηεηα, θήκε ή άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κπνξεί λα απνδνζεί θαηά θύξην ιόγν ζηε γεσγξαθηθή ηνπ θαηαγσγή.
Ο δεζκόο ηεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο «Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο» κε ηελ Μαθεδνλία
βαζίδεηαη ηόζν ζε θπζηθνύο παξάγνληεο, όπσο νη πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ, όζν ζε θαη αλζξώπηλνπο παξάγνληεο, όπσο ηα ρξεζηκνπνηνύκελα απνζηαθηηθά κεραλήκαηα, ε αθνινπζνύκελε πξαθηηθή θαηά ηελ απόζηαμε, σο
θαη νη δεμηόηεηεο ησλ παξαγσγώλ, όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ καθξαίσλε ηζηνξία
ηνπ πνηνύ, κε απνηέιεζκα ζηελ επνρή καο ε θήκε ηνπ «Σζίπνπξνπ Μαθεδνλίαο» λα
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ Μαθεδνλία.

Φπζηθνί παξάγνληεο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή
Πξνέιεπζε ησλ ζηεκθύισλ
Η πξνέιεπζε ησλ ζηεκθύισλ από ζηαθύιηα πνπ θαιιηεξγνύληαη ζε ακπειώλεο
ηεο Μαθεδνλίαο εδξαηώλεη ην δεζκό ηνπ Σζίπνπξνπ Μαθεδνλίαο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο παξάγνληαη ζηαθύιηα πςειήο πνηόηεηαο θαη
ζηελ δώλε απηή έρνπλ θαηαρσξηζηεί 5 πεξηνρέο νίλσλ ΠΟΠ, ελώ παξάγνληαη θαη 74
νίλνη ΠΓΔ.
Αξσκαηηθέο ύιεο
Ο δεζκόο απηόο εληζρύεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
Σζίπνπξνπ Μαθεδνλίαο κε γιπθάληζν, ηεο Μαθεδνληθήο πνηθηιίαο καξάζνπ
(Foeniculum vulgare) πνπ παξέρεη πςειή πνηόηεηα αξσκαηηθώλ ελώζεσλ, γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο νπνίαο ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ αλαθνξέο από ηνπο Αξραίνπο ρξόλνπο.
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο καξάζνπ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ Μαθεδνλία εμεηάδνληαη ιεπηνκεξώο ζε ζύγθξηζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο, Σνπξθία θαη Βνπιγαξία, ζηελ κειέηε κε ζέκα : «Δηεξεύλεζε ηωλ παξακέηξωλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ καξάζνπ (Foeniculum Vulgarae
Mill.) πνπ θαιιηεξγείηαη ζην βνξεηνειιαδηθό ρώξν», ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα
ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ΔΠΔΣ ΙΙ.
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, όπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ Σειηθή Έθζεζε (κε αξηζ. ΠΑΒΔ 97ΒΔ304, Οθηώβξηνο 2001), ε καθεδνληθή πνηθηιία
έρεη κεγαιύηεξε απόδνζε αηζεξίνπ ειαίνπ από ηελ ηνπξθηθή, ελώ ε πεξηεθηηθόηεηα
ησλ αξσκαηηθώλ ελώζεσλ είλαη παξαπιήζηα ζηηο δύν πνηθηιίεο. Η βνπιγαξηθή πνηθηιία έρεη κεγαιύηεξε απόδνζε ζε αηζέξην έιαην, ην νπνίν όκσο έρεη πνιύ κηθξόηεξε
πεξηεθηηθόηεηα ζε αλεζόιε, έλαληη ησλ άιισλ δύν πνηθηιηώλ. πγθεθξηκέλα, ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο αλεζόιεο ζηελ καθεδνληθή θαη ηνπξθηθή πνηθηιία θπκαίλεηαη κεηαμύ
82-89 %, ελώ ζηε βνπιγαξηθή κεηαμύ 59-68%.
Σα θύξηα ζπζηαηηθά, πέξαλ ηεο αλεζόιεο, ησλ αηζεξίσλ ειαίσλ ησλ ηξηώλ πνηθηιηώλ είλαη ε εζηξαγθόιε, ε θεγρόλε θαη ην β-ιηκνλέλην. Καη ζ’ απηά ηα ζπζηαηηθά
παξαηεξνύλαη δηαθνξέο, όζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο θεγρόλεο είλαη ηδηαηηέξσο πςειή ζηε βνπιγαξηθή πνηθηιία (20-25 %),
ελ αληηζέζεη κε ηελ καθεδνληθή θαη ηνπξθηθή (0,5-2%). Γηαθνξέο παξαηεξνύληαη
θαη ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ β-ιηκνλελίνπ θαη ηεο εζηξαγθόιεο (2,5% ζηελ βνπιγαξηθή θαη 3,5-4.5% ζηελ καθεδνληθή θαη ζηελ ηνπξθηθή).

Γεζκόο ηεο θήκεο ηνπ Σζίπνπξνπ Μαθεδνλίαο κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή
Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Από ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη ε παξαγσγή απνζηάγκαηνο κε πξώηε ύιε
ζηέκθπια ζηαθπιηώλ, πνπ ρξεζίκεπε σο θάξκαθν (νμππόξηνλ) θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
Βπδαληίνπ, αλαπηύζζεηαη ζε πεξηνρέο, όπνπ θαιιηεξγνύληαη ακπέιηα ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά θπξίσο ζην Αγηνλ Όξνο από Αγηνξείηεο κνλαρνύο, απ’
όπνπ θαίλεηαη λα μεθίλεζε ε απόζηαμε ησλ ζηεκθύισλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ήδε από
ηνλ 14ν αηώλα. ύκθσλα κε ηελ [πεξηιακβαλόκελε ζην βηβιίν «Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ
Κξαζηνύ» (έθδνζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ-Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο ηεο ΔΣΒΑ, 1990)] αλαθνξά ηνπ κovαρνύ Αιέμαvδξoπ Λαπξηώηε: "Μεγάιωο απεζρόιεζε ηov Τόπov - δειαδή
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ηε Δηoίθεζε ηoπ Αγίoπ 'Οξoπο - ηεv Τoπξθηθή Κπβέξvεζηv θαη απηό ηo Οηθoπκεvηθόv
Παηξηαξρείov ε ειεπζέξα ιεηηoπξγία ηωv ακβύθωv εv Αγίω 'Οξεη θαη ε αηέιεηα ηωv
oηvoπvεπκάηωv. 'Αvω ηωv είθoζη θεξκαvίωv επί ηoπ δεηήκαηoο απόθεηvηαη εηο ηo εv ηω
πύξγω αξρείov ηεο Iεξάο Κoηvόηεηoο, από ηoπ 1590 θαη εμήο".
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε ακπεινθαιιηέξγεηα αξρηθά αηνλεί, κε ηνλ
ρξόλν, όκσο, αλαθάκπηεη θαη καδί κε απηήλ θαη ε απόζηαμε ησλ ζηεκθύισλ, ε νπνία
θαηά ηηο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 εκθαλίδεηαη δηαδεδνκέλε θαη ζην ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο, σο νηθνηερλία ησλ ακπεινπξγώλ. Έηζη, πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο
κε παξάδνζε ζηελ ακπεινθαιιηέξγεηα απνθηνύλ θήκε θαη γηα ηελ παξαγσγή απνζηαγκάησλ ζηεκθύισλ (Νάνπζα, Γνπκέληζζα, Καβάια, Γξάκα, Πέιια, Υαιθηδηθή
θ.α.).
Με ηελ εηζαρζείζα ην 1917 θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο αηζπιηθήο
αιθνόιεο δηαηεξείηαη ε δπλαηόηεηα γηα ηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο – θαη κάιηζηα σο
απνθιεηζηηθό πξνλόκην – ηεο απόζηαμεο, αηειώο, από απηνύο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (δύν δηήκεξα κέζα ζην έηνο) ζηνπο παξαδνζηαθνύο ηνπο ράιθηλνπο
άκβπθεο ησλ ζηεκθύισλ πνπ πξνέθππηαλ από ηελ νηλνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπο παξαγσγήο ζηαθπιηώλ. (Δπηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα, θσηνγξαθία πνπ απνηππώλεη ηελ
παξαδνζηαθή παξαγσγή ηνπ Σζίπνπξνπ Μαθεδνλίαο).
ύγρξνλε επνρή
Μεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ηνπ ηζίπνπξνπ από ζπζηεκαηηθέο κνλάδεο απνζηαγκαηνπνηίαο/πνηνπνηίαο (κε ην λ. 1802/1988 θαη ηελ ππ’
αξηζ. 18795/4931/24-10-1988 απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ), ελ όςεη θαη ησλ
ζπδεηήζεσλ ζε θνηλνηηθό επίπεδν πνπ νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε ηνπ θαλνληζκνύ
1576/89 γηα ηα αιθννινύρα πνηά, ζηελ Μαθεδνλία ηδξύνληαη επάξηζκεο επηρεηξήζεηο
κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή θαη εκθηάισζε ηζίπνπξνπ. Μέρξη ζήκεξα, νη πεξηζζόηεξεο απ’ απηέο ηηο κνλάδεο είλαη ζπλέρεηα κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο θαη ε ηέρλε ηεο παξαγσγήο ηνπ ηζίπνπξνπ απνηειεί ζέκα νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηζίπνπξνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηνρέο
παξαγσγήο νίλσλ κε «Πξνζηαηεπόκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο» ή «Πξνζηαηεπόκελε
Γεσγξαθηθή Έλδεημε» έρνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ζηεκθύισλ από
ηελ νηλνπνίεζε εθιεθηώλ πνηθηιηώλ ακπέινπ.
Σν ηζίπνπξν είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ θνηλσληθή δσή ηεο Μαθεδνλίαο. Σν πινύζην ιεμηιόγην: ηζίπνπξν, ηζηπνπξάθη, ηζηπνπξάδηθν, ηζηπνπξνκεδέο, ηζηπνπξνθαηάλπμε θ.ι.π. ζπλαληάηαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο
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ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο απνηειεί ζεζκό ε δηνξγάλσζε ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ κε παξαδνζηαθή κνπζηθή (κε δνπξλάδεο θαη ληανύιηα) θαη ρνξνύο, κε επίθεληξν ην ηζίπνπξν (γηνξηή Σζίπνπξνπ), όπνπ πξνζθέξνληαη ηνπηθά εδέζκαηα (Θεζζαινλίθε, Υαιθηδηθή, Πέιια, Ηκαζία θ.ι.π.)
παλίδνπλ ζηελ Μαθεδνλία νη ρώξνη εζηίαζεο, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ηνπο,
πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ζηνπο θαηαιόγνπο ηνπο ην ηζίπνπξν κε ηνπο αλάινγνπο κεδέδεο πνπ ην ζπλνδεύνπλ. Σν ηζίπνπξν, σζηόζν, θαηαλαιώλεηαη θπξίσο ζε εηδηθά θαηαζηήκαηα, ηα ηζηπνπξάδηθα, θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηζίπνπξν κε ζπλνδεία
κεδέδσλ, θπξίσο ζαιαζζηλώλ. (πρλά ηα ηζηπνπξάδηθα ζπλππάξρνπλ κε ηα νπδάδηθα
ή νπδεξί). Οη απέξαληεο αθηέο ηεο Μαθεδνλίαο, από ηελ Κεξακσηή Καβάιαο κέρξη
ηηο παξαιίεο ηνπ Πιαηακώλα Πηεξίαο, πξνζθέξνληαη ηδηαηηέξσο γηα επηρεηξήζεηο απηήο ηεο κνξθήο, ρσξίο λα πζηεξεί θαη ε ελδνρώξα.

V. Διαηάξειρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ
κέρ/πεπιθεπειακέρ διαηάξειρ

Ένωζηρ

ή

εθνι-

Διαηάξειρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
Σν Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο θαηαρσξίζηεθε θαη’ αξράο σο γεσγξαθηθή επσλπκία ππέξ
ηεο Διιάδνο γηα ηελ θαηεγνξία «απόζηαγκα ζηεκθύισλ ζηαθπιήο» ζην Παξάξηεκα
ΙΙ ηνπ θαλ. (ΔΟΚ) 1576/89 θαη ελ ζπλερεία σο γεσγξαθηθή έλδεημε ππέξ ηεο Διιάδνο
γηα ηελ απηή θαηεγνξία αιθννινύρσλ πνηώλ ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ θαλ. (ΔΚ)
110/2008, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ θαλ. (ΔΟΚ) 1576/89.
Διαηάξειρ ηηρ Ελληνικήρ Νομοθεζίαρ
Η παξαγσγή θαη επηζήκαλζε ηνπ Σζίπνπξνπ Μαθεδνλίαο πέξαλ ησλ ελσζηαθώλ δηαηάμεσλ δηέπνληαη θαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηεο Διιάδνο γηα ην
ηζίπνπξν/ηζηθνπδηά, όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηηο θαησηέξσ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο:
-Νόκνο 2969/2001 «Αηζπιηθή αιθνόιε θαη αιθννινύρα πξντόληα (ΦΔΚ 281/Α’/1812-2001).
-Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3002475/383/0029/02-02-2010 «Λεηηνπξγία απνζηαγκαηνπνηείσλ» (ΦΔΚ 162/Β’/19-02-2010), όπνπ θαηά βάζηλ πεξηιακβάλνληαη νη
ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν δηαδηθαζίεο θαη δηαηππώζεηο.
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-Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 30/077/2131/2011 «Παξαγσγή θαη δηάζεζε αιθννινύρσλ πνηώλ» (ΦΔΚ1946/Β’/31-8-2011), όπνπ θαηαγξάθνληαη ηα εηδηθά εζληθά
κέηξα γηα ηηο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο ελ γέλεη (άξζξν 5, Μέξνο Α), θαζώο θαη νη ηδηαίηεξεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζίπνπξνπ/ηζηθνπδηάο (άξζξν 4, Μέξνο Β’)

VI. Ο Αιηών
Κξάηνο-Μέινο: Διιάδα
ηνηρεία αξκόδηαο Αξρήο
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΥΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Σαρ.Γηεύζπλζε
: Αλ. Σζόρα 16
: Αζήλα 115 21, Διιάδα
Σειέθσλν
: ++302106479273
Φαμ
:
++30-210-6468272
e-mail
: alcohol_food@gcsl.gr
θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα:
HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF FINANCE
GENERAL SECRETARIAT
FOR PUBLIC REVENUE
GENERAL DIRECTORATE OF GENERAL CHEMICAL STATE LABORATORY
DIRECTORATE OF ALCOHOL & FOODSTUFFS
Address : Anast. Tsocha 16
Athens 115 21, Greece
Tel
: ++302106479273
Fax
: ++30-210-6468272
e-mail
: alcohol_food@gcsl.gr

VII. ςμπληπωμαηικά ζηοισεία ππορ ηη γεωγπαθική ένδειξη
Σν Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο, εθόζνλ παιαησζεί επί εμάκελν ηνπιάρηζηνλ, ζε δξύηλα
βαξέιηα ρσξεηηθόηεηαο κέρξη 1000 ιίηξσλ, κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «παιαηό» ή «παιαησζέλ» ή «παιαησκέλν». Η έλδεημε απηή κπνξεί λα ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ αθξηβή δηάξθεηα ηεο παιαίσζεο εθθξαζκέλεο ζε έηε, εθόζνλ απηή ππεξβαίλεη ην εμάκελν.

Δ/λζε Αιθνόιεο & Τξνθίκωλ
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Ειδικοί κανόνερ για ηην επιζήμανζη
ύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία:
Η γεσγξαθηθή έλδεημε «Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά
παξάδνζε, αληηθαζηζηά ηελ επσλπκία πώιεζεο «απόζηαγκα ζηεκθύισλ ζηαθπιήο».
Καη’ εμαίξεζηλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο επσλπκίαο πώιεζεο «απόζηαγκα ζηεκθύισλ ζηαθπιήο» ζηελ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνύκελε μέλε γιώζζα, γηα πξντόληα πνπ
πξννξίδνληαη είηε γηα απνζηνιή ζηα ινηπά Κξάηε-Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε γηα εμαγσγή ζε ηξίηεο ρώξεο, ζηηο νπνίεο ε αλαγξαθή απηή βνεζά ηελ ελεκέξσζε
ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ θύζε ηνπ πξντόληνο.
-Σα αιθννινύρα πνηά, ηα νπνία θέξνπλ γεσγξαθηθή έλδεημε πνπ αθνξά ηελ Δι-

ιάδα σο ζύλνινλ ή επί κέξνπο πεξηνρέο ηεο, επηηξέπεηαη λα παξάγνληαη γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο. ’ απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο, επηηξέπεηαη ε ππνδήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνηνπνηνύ πνπ παξαζθεπάδεη θαη εκθηαιώλεη απηά κε εηδηθό θσδηθό αξηζκό, πνπ παξέρεηαη από ηε Γηεύζπλζε Αιθνόιεο & Σξνθίκσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Όηαλ ηα πνηά
παξαζθεπάδνληαη γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, ν νπνίνο εδξεύεη εθηόο Διιάδνο, ε ρξήζε
ηνπ σο άλσ θσδηθνύ επηηξέπεηαη ππό ηνλ όξν ηεο αλαγξαθήο ηεο θξάζεο «παξαζθεπάδεηαη θαη εκθηαιώλεηαη ζηελ Διιάδα» ζε όιεο ηηο γιώζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηζήκαλζε ηνπ πνηνύ.
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