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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 

 «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ»  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 

   
Ημερομηνία παραλαβής : 

 

Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 

 

Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική 

 

Αριθμός φακέλου: PGI-GR-01941 

 

Καθιερωμένη γεωγραφική ένδειξη: Κίτρο Νάξου 

 
Κατηγορία του αλκοολούχου ποτού: λικέρ (ηδύποτο) 

 
Περιγραφή του αλκοολούχου ποτού 
 
-Φυσικά, χημικά και/ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
 
     Το λικέρ «Κίτρο Νάξου» έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 α) απαντάται σε τρείς τύπους, οι οποίοι διαφοροποιούνται ως προς τον αλκοολικό 

τίτλο και την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και, προκειμένου να διακρίνονται μακρο-

σκοπικά, έχει επικρατήσει ο διαφορετικός χρωματισμός τους:  

- Το πράσινο με αλκοολικό τίτλο 25-30 % vol και ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

16%. 

- Το άχρωμο (ή «λευκό» στην καθομιλουμένη),  με αλκοολικό τίτλο 30-33 % vol και 

ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα 12%. 

- Το κίτρινο με αλκοολικό τίτλο 33-36 % vol και ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

10,5 %. 

β) τα συστατικά του είναι : νερό, αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αιθυλική 

αλκοόλη αρωματισμένη (με διαβροχή και απόσταξη) με φύλλα/βλαστούς/καρπούς  

του εσπεριδοειδούς δένδρου Κιτριά ή Κιτρόδενδρο (Citrus medica), γλυκαντικές ύλες 

και χρωστικές (στην περίπτωση των κεχρωσμένων τύπων του προϊόντος).  

γ)  Ο ελάχιστος αλκοολικός τίτλος του ποτού είναι 25 % vol. 

-Ειδικά χαρακτηριστικά (σε σύγκριση με τα αλκοολούχα ποτά της ίδιας κατηγορίας) 
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     Το λικέρ «Κίτρο Νάξου» χαρακτηρίζεται από τα αρωματικά συστατικά των φύλ-

λων/βλαστών/καρπών του εσπεριδοειδούς δένδρου Κιτριά ή Κιτρόδενδρο (Citrus 

medica). 

     Ο ελάχιστος αλκοολικός τίτλος είναι 25% vol [έναντι του αντίστοιχου κατώτατου 

ορίου 15 % vol που ισχύει γενικά για τα λικέρ, σύμφωνα με το στοιχείο β της κατηγο-

ρίας 32 του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΕ) 110/2008]. 

      Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο, είναι 

105, 120 και 160 γραμμάρια ανά λίτρο αντιστοίχως για τους τρείς τύπους προϊόντος, 

κίτρινο, άχρωμο (λευκό), πράσινο [έναντι του αντίστοιχου κατώτατου ορίου 100 

γραμμαρίων ανά λίτρο που ισχύει γενικά για τα λικέρ, σύμφωνα με την τρίτη παύλα 

της περίπτωσης i του στοιχείου α της κατηγορίας 32 του Παραρτήματος ΙΙ του καν. 

(ΕΕ) 110/2008]. 

Σχετική γεωγραφική περιοχή 
 

      Η γεωγραφική ένδειξη «Κίτρο Νάξου» χρησιμοποιείται για το οικείο λικέρ που 

παράγεται αποκλειστικά στη νήσο Νάξο. 

     Συγκεκριμένα, στην ως άνω γεωγραφική περιοχή, πρέπει να πραγματοποιείται η 

διαδικασία παραγωγής, από του σταδίου της αρωμάτισης, με εκχύλιση, της αιθυλικής 

αλκοόλης  έως την  τελική παρασκευή του ποτού, καθώς και η εμφιάλωση του ποτού. 

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση της εμφιάλωσης γενικά των αλκοολούχων ποτών με 

Γ.Ε. στην οικεία γεωγραφική περιοχή αποτελεί πάγια αντιμετώπιση του θέματος από 

την Ελλάδα και καταγράφεται διαχρονικά σε όλες τις σχετικές εθνικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις. 

     H υποχρέωση αυτή επιβάλλεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία και 

διασφάλιση της ταυτότητας και ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και συνεπώς της 

φήμης  της (οικείας)  γεωγραφικής ένδειξης.  

     Κατ’ αρχήν η εμφιάλωση ενός αλκοολούχου ποτού δεν είναι απλώς η τοποθέτησή 

του σε φιάλες ή γενικότερα περιέκτες, καθόσον προηγούνται διάφορες διεργασίες 

(π.χ. η αραίωση, ψύξη, διήθηση κ.λ.π.), διεργασίες που προϋποθέτουν ιδιαίτερες 

προφυλάξεις και τήρηση των σχετικών κανόνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

υψηλή ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,  στα οποία πρωτίστως οφείλεται 

η φήμη της γεωγραφικής ένδειξης. Για την τήρηση των προφυλάξεων και των κανό-

νων αυτών, απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη γνώση, αλλά και εμπειρία σχετικά 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλκοολούχου ποτού, ιδιότητες που κατέχουν στον 

μεγαλύτερο βαθμό οι ποτοποιοί της οικείας γεωγραφικής περιοχής που παράγουν το 

συγκεκριμένο προϊόν. 
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     Η χύδην μεταφορά μπορεί να θίξει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την ποιότη-

τα εν γένει των αλκοολούχων ποτών, με δεδομένη την ιδιαίτερη φύση τους, δηλαδή 

την υγρή κατάσταση, την υψηλή περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη σε συνδυασμό 

με την πτητικότητα αυτής, και την περιεκτικότητά τους σε αρωματικές ουσίες.  

     Ιδιαιτέρως, όσον αφορά τις αρωματικές ουσίες, οι οποίες είναι καθοριστικές για 

την ταυτότητα του αλκοολούχου ποτού, είναι προφανές ότι κατά τη χύδην μεταφορά, 

παράγοντες, όπως μεταβολές θερμοκρασίας, επίδραση ατμοσφαιρικού οξυγόνου και 

άλλοι απρόβλεπτοι παράγοντες, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις περιιεχόμε-

νες αρωματικές ουσίες προκαλώντας την ουσιαστική αλλοίωση του αρωματικού 

προφίλ του αλκοολούχου ποτού και την ποιοτική του υποβάθμιση. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο παραδοσιακός χαρακτήρας των αλκοολούχων πο-

τών και δή αυτών με γεωγραφική ένδειξη αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ταυτότη-

τάς τους, το οποίο έχει αποτυπωθεί παγίως και στην σχετική νομοθεσία της Ένωσης. 

Ακριβώς δε, στα πλαίσια της παράδοσης, η εμφιάλωση των ποτών αυτών μέσα στην 

οικεία γεωγραφική περιοχή αντιμετωπίζεται ως αυτονόητο στοιχείο από τους κατανα-

λωτές, αλλά και από τις ποτοποιίες, οι οποίες λειτουργώντας ως πιστοί φορείς της 

παράδοσης εμφιαλώνουν οι ίδιες τα αλκοολούχα ποτά που παράγουν, έχοντας πλή-

ρη επίγνωση ότι μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να διασφαλίσουν την τελική 

ταυτότητα του προϊόντος τους.    

 
Μέθοδος παρασκευής του αλκοολούχου ποτού. 
 

     Η μέθοδος παρασκευής του λικέρ «Κίτρο Νάξου» ακολουθεί τους γενικούς όρους 

που προβλέπονται για την κατηγορία «λικέρ» στο Παράρτημα ΙΙ του καν. (ΕΚ) 

110/2008, σε συνδυασμό με ορισμένες ειδικότερες διαδικασίες που συνδέονται με 

την ιδιαίτερη ταυτότητα και ποιότητα του προϊόντος.  

     Τα φύλλα/βλαστοί/καρποί του εσπεριδοειδούς δένδρου Κιτριά ή Κιτρόδενδρο (Ci-

trus medica), που αποτελούν τη βάση για την παραγωγή του λικέρ «Κίτρο Νάξου» 

συλλέγονται τον κατάλληλο μήνα, ώστε να έχουν φθάσει στην μεγίστη περιεκτικότητα 

σε αρώματα.   

     Τα φύλλα, αμέσως μετά τη συλλογή τους (ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες 

των αρωματικών ενώσεων) διαχωρίζονται από τα ξηραμένα και εκείνα που έχουν 

προσβληθεί από ασθένειες. Τα υγιή φύλλα μαζί με μίσχους και φλούδες καρπών εμ-

βαπτίζονται εντός του παραδοσιακού χάλκινου άμβυκα σε μίγμα αιθυλικής αλκοόλης 

γεωργικής προέλευσης και ύδατος, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 40% vol, όπου 

παραμένουν επί τουλάχιστον 12 ώρες. Εν συνεχεία ακολουθεί η απόσταξη, από την 
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οποία λαμβάνεται το «σώμα», αλκοολικού τίτλου 75-80 % vol, ενώ διαχωρίζονται οι 

κεφαλοουρές. 

     Οι καρποί  διαβρέχονται σε μίγμα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και 

ύδατος, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 40% vol, εντός δεξαμενών επί 48 ώρες. Το 

προϊόν εκχύλισης μεταφέρεται στον άμβυκα και ακολουθεί απόσταξη, όπως παρα-

πάνω. Όταν επιδιώκεται εντονότερη γεύση και άρωμα, μπορεί να ακολουθήσει και 

δεύτερη (και τρίτη) απόσταξη παρουσία νέων φύλλων.  

      Στο ως άνω λαμβανόμενο προϊόν απόσταξης προστίθενται : 

-αλκοόλη γεωργικής προέλευσης σε αναλογία,  ώστε η  αλκοόλη που έχει αρωματι-

σθεί με διαβροχή και απόσταξη να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20 % του αλκοο-

λικού τίτλου του ποτού. Όταν το σύνολο της περιεχόμενης αλκοόλης προέρχεται από 

το προϊόν απόσταξης, το προϊόν επισημαίνεται ως «από απόσταξη 100%».  

-διάλυμα γλυκαντικών υλών εκ των οριζομένων στο στοιχείο 3 του παραρτήματος Ι 

του καν. (ΕΚ) 110/2008, ώστε η περιεκτικότης σε σάκχαρα να είναι η καθοριζόμενη 

αναλόγως του τύπου του προϊόντος. 

-νερό, για την επίτευξη του επιθυμητού αλκοολικού τίτλου. 

-χρωστικές, σύμφωνα με το σημείο 10 του παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) 110/2008, 

ώστε το ποτό να καθίσταται κίτρινο ή πράσινο, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης 

απόχρωσης. 

 

Δεσμός με τη γεωγραφικό περιβάλλον ή προέλευση 
 

     Η κιτριά ή κιτρόδενδρο είναι η κοινή ονομασία για το είδος Citrus Medica, το οποίο 

ανήκει στην ομάδα των εσπεριδοειδών. 

     Στην αρχαιότητα τα κίτρα αποκαλούνταν «μηδικά κίτρια», ήσαν σύμβολο της γονι-

μότητας και της αφθονίας και τα χρησιμοποιούσαν για φαρμακευτικούς σκοπούς. Σή-

μερα, ο  καρπός τους χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την παραγωγή κιτρελαίου 

και κιτρικού οξέος,  ενώ τα αρωματικότατα φύλλα τους αποτελούν τη βάση για την 

παρασκευή αρωμάτων.  

     Στη Νάξο η καλλιέργεια του κιτρόδενδρου ανθούσε τουλάχιστον από τον 18ο αιώ-

να, πριν γνωρίσει μια βαθμιαία μείωση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εμπορία 

του καρπού του, που εξαγόταν σε μεγάλες ποσότητες, αποτελούσε σημαντικό κομ-

μάτι της αγροτικής οικονομίας του νησιού.  

     Η πρώτη χρήση των κιτρόφυλλων στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών , ήταν ο 

αρωματισμός του παραγομένου (στα πλαίσια κυρίως της οικοτεχνίας των αμπελο-

καλλιεργητών), από την απόσταξη των στεμφύλων, αποστάγματος [τσίπουρου (κοι-

νώς ονομαζομένου τότε «ρακής»], δεδομένου ότι στη Νάξο ανθούσε η αμπελοκαλ-
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λιέργεια από τα αρχαία χρόνια. Έτσι παραγόταν ένα ποτό που οναμαζόταν «κιτρό-

ρακο», του οποίου η χρήση ήταν πολύ διαδεδομένη στη νήσο ήδη από τις αρχές του 

19ου αιώνα, σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες. 

      Με την πάροδο του χρόνου, η εκχύλιση των αρωμάτων των φύλλων της κιτριάς 

άρχισε να γίνεται με απόσταξη σε «λουτρό οινοπνεύματος» (αιθυλικής αλκοόλης) με 

αποτέλεσμα την παραγωγή του λικέρ που φέρει μέχρι σήμερα την ονομασία «Κίτρο 

Νάξου». Η παραγωγή του ως επώνυμου προϊόντος καταγράφεται ήδη από το 1896, 

όταν δόθηκε η πρώτη άδεια λειτουργίας αποστακτηρίου στη Νάξο. Γρήγορα η φήμη 

του απλώθηκε πέρα από τα όρια του νησιού και άρχισαν οι εξαγωγές. Ήδη, από τις 

αρχές του 20ού αιώνα, απέσπασε πλήθος διακρίσεων και βραβείων σε ελληνικό και 

διεθνές επίπεδο, όπως στις εκθέσεις Μασσαλίας Μπορντώ, Λιέγης και Αθηνών.  

 
Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικές/περιφερειακές διατάξεις: 
 
 Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Κίτρο Νάξου έχει καταχωρισθεί  ως γεωγραφική ένδειξη υπέρ της Ελλάδος για την 

κατηγορία αλκοολούχων ποτών «λικέρ» στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008. 

 

Διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 

α. Ιστορικό 

     Κατ’ αρχάς, το λικέρ «Κίτρον» αναγνωρίστηκε ως ηδύποτο Ελληνικής τοπωνυμίας 

προελεύσεως, ως «παρασκευαζόμενο δια της χρησιμοποιήσεως των εσπεριδοειδών 

κίτρων» σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 

14500/2856/17-7-1976 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Περί των όρων παρα-

σκευής και διαθέσεως των οινοπνευματωδών ποτών εν Ελλάδι, ως και της εισαγωγής 

και διαθέσεως οινοπνευματωδών ποτών αλλοδαπής» (ΦΕΚ 981/Β’/29-7-1976). 

     Η αναγνώριση αυτή διατηρείται και μετά την κατάργηση της εν λόγω απόφασης 

και την αντικατάστασή της με την υπ’ αριθ. 22801/4512/6-11-1986 απόφαση Υπουρ-

γού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 838/Β’/4-12-

1986). Έτσι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 8 παράγραφος 5 εδάφιο β) 

της εν λόγω υπ’ αριθ. 22801/4512/6-11-1986 απόφασης Υπουργού Οικονομικών,  

αναγνωρίζεται ως ηδύποτο (λικέρ)  Ελληνικής ονομασίας προέλευσης το «Κίτρο Νά-

ξου που παρασκευάζεται με την χρησιμοποίηση των εσπεριδοειδών κίτρων». 

     Η  αναγνώριση αυτή επικαιροποιήθηκε και με την υπ’ αριθ. 3010878/1396/2003 

απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 832/Β’/25-6-2003), η οποία 

αντικατέστησε την προαναφερθείσα υπ’ αριθ. 22801/4512/6-11-1986 απόφαση Υ-

πουργού Οικονομικών. Σύμφωνα, λοιπόν, με το εδάφιο β της παραγράφου 5 του άρ-
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θρου 7  της ιδίας εν λόγω απόφασης «οι επωνυμίες «Κίτρο Νάξου», «Κουμ Κουάτ 

Κέρκυρας» και «Μαστίχα Χίου» αναγνωρίζονται και συνιστούν γεωγραφικές επωνυμί-

ες, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καν. (ΕΟΚ) 

1576/89, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα αλκοολούχα ποτά «λικέρ» που παρα-

σκευάζονται και εμφιαλώνονται στην περιοχή που περιλαμβάνεται στις εν λόγω επω-

νυμίες». 

β. Ισχύουσα εθνική νομοθεσία 

     Σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα ελληνική νομοθεσία, με ιδιαίτερη κατά 

περίπτωση απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋπο-

θέσεις για την παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών προκειμένου, μεταξύ των 

άλλων, αυτά να δικαιούνται της χρήσης μιάς εκ των αναγνωρισμένων υπέρ της Ελ-

λάδας γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν καταχωρισθεί στο Παράρτημα IIΙ του καν. 

(ΕΚ) 110/2008. 

Οι όροι, λοιπόν, χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Κίτρο Νάξου» ως συμπλη-

ρωματικής της επωνυμίας πώλησης λικέρ (ηδύποτο), καθορίζονται με την υπ’ αριθ. 

30/003/000/459/8-12-2014 (ΦΕΚ 3411/Β’/19-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών, η οποία περιλαμβάνεται στο συνημμένο Παράρτημα. 

 
 
 
 
 Ο Αιτών 
 
Κράτος-Μέλος: Ελλάδα 
 
Στοιχεία αρμόδιας Αρχής 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
    
Ταχ.Διεύθυνση         : Αν. Τσόχα 16                        
                                 : Αθήνα 115 21, Ελλάδα             
Τηλέφωνο                : 0030-210-6479273                         
Φαξ                    : 0030-210-6468272           
e-mail                       : alcohol_food@gcsl.gr 
 
 
 
και στην αγγλική γλώσσα: 
 
HELLENIC REPUBLIC 
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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           : 0030-210-6479273                                 
Fax          : 0030-210-6468272                                 
e-mail      : alcohol_food@gcsl.gr 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Αριθ. 30/003/000/459 

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Κίτρο Νάξου», ως συμπληρωματικής 
της επωνυμίας πώλησης λικέρ (ηδύποτο). 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Γεωγραφικές ενδείξεις» του καν. (ΕΚ) 110/2008 

σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου». 

2. Το σημείο 32 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου ως άνω κανονισμού, στο οποίο κα-
ταχωρίζεται υπέρ της Ελλάδος η γεωγραφική ένδειξη  «Κίτρο Νάξου» για την κα-
τηγορία των αλκοολούχων ποτών «λικέρ (ηδύποτο)». 

3. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του ν. 2969/2001. 

4. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1, 2 και 4 και εδάφιο α της παραγράφου 3 του Μέρους 
Α του άρθρου 5) περί γεωγραφικών και κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξε-
ων της υπ’ αριθ. 30/077/2131/23-8-2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β/31-8-
2011). 

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014/13-11-2014 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 3059/Β’/13-11-2014). 

6. Τις διατάξεις (περίπτωση iii του υπεδαφίου αα του εδαφίου α της παραγράφου 3 
του άρθρου 92) του υπ’ αριθ. 111/2014 προεδρικού διατάγματος «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α’/29-8-2014).  

7. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών της περιοχής, ως και τα στοιχεία του κατατεθέντος 
στην Υπηρεσία φακέλου. 

8. Την από 10-11-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενι-
κού Χημείου του Κράτους. 

mailto:alcohol_food@gcsl.gr
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9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Άρθρο 1 

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι παραγωγής, οι ποιοτικές 
προδιαγραφές και οι διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου να συμπληρώνεται η 
επωνυμία πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» με τη γεωγραφική ένδειξη  «Κίτρο Νά-
ξου», η οποία έχει ήδη καταχωρισθεί υπέρ της Ελλάδος κατά την έννοια των 
σχετικών διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008.  

2.  Η γεωγραφική ένδειξη «Κίτρο Νάξου» αναγράφεται με ομοιόμορφους χαρακτή-
ρες της ιδίας γραμματοσειράς, διαστάσεων και χρώματος. Δεν διακόπτεται από 
στοιχείο κειμένου ή εικόνων, το οποίο δεν αποτελεί τμήμα του και δεν εμφανίζε-
ται σε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς από εκείνο της επωνυμίας πώλη-
σης.  

 
Άρθρο 2 

1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης, η διαδι-
κασία παραγωγής από το στάδιο της αρωμάτισης της αιθυλικής αλκοόλης με εκ-
χύλιση (σύμφωνα με το εδάφιο α της επομένης παραγράφου) έως την τελική πα-
ρασκευή του ποτού, καθώς και η εμφιάλωση, πρέπει να πραγματοποιούνται εξ 
ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη 
νήσο Νάξο. 

2. Το λικέρ (ηδύποτο) με τη γεωγραφική ένδειξη «Κίτρο Νάξου» πρέπει να πληροί 
τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 

α) Παράγεται με διαβροχή των εσπεριδοειδών καρπών ή/και φύλλων ή/και 
βλαστών, του δένδρου Κιτριά (Citrus medica) σε μίγμα ουδέτερης αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και ύδατος, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 
40 % vol,  και απόσταξη του λαμβανομένου εκχυλίσματος. 

β) Είναι διαφανές και άχρωμο. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι χρώματος κιτρί-
νου ή πρασίνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να προστίθενται οι επι-
τρεπόμενες, σύμφωνα με το στοιχείο 10 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) 
110/2008, χρωστικές που απαιτούνται για την επίτευξη των συγκεκριμένων 
χρωμάτων, αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε άλλης χρωστικής.  

γ) Η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί σύμφωνα με το εδάφιο α της παρούσας 
παραγράφου αντιπροσωπεύει το 20 % τουλάχιστον του αλκοολικού τίτλου 
του ποτού. 

δ) Ο ελάχιστος αλκοολικός τίτλος είναι 25 % vol. 

ε) Επιτρέπεται η προσθήκη φυσικών αρωματικών υλών, όπως ορίζονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το στοιχείο 9 του Παραρτήματος Ι του 
καν. (ΕΚ) 110/2008,  υπό την προϋπόθεση ότι υπερισχύει το άρωμα του κί-
τρου. 

στ) Προστίθενται γλυκαντικές ύλες σύμφωνα με το στοιχείο 3 του Παραρτήμα-
τος Ι του καν. (ΕΚ) 110/2008, ώστε η ελάχιστη περιεκτικότης σε σάκχαρα να 
είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο. 

ζ) Δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλου συστατικού πλην των ανωτέρω.  

3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή των ενδείξεων: «από απόσταξη», «διπλή απόστα-
ξη», «αποσταγμένο», «επαναπόσταξη» και άλλων συναφών. Των διατάξεων αυ-
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τών εξαιρείται η περίπτωση, κατά την οποία ο αλκοολικός τίτλος του ποτού με την 
γεωγραφική ένδειξη «Κίτρο Νάξου» οφείλεται καθ’ ολοκληρίαν στο κατά το εδάφιο 
α της προηγουμένης παραγράφου προϊόν απόσταξης, οπότε επιτρέπεται να ανα-
γράφεται η ένδειξη  «εξ αποστάξεως 100%» ή «από απόσταξη 100%», κατά τρό-
πον ώστε να διαχωρίζεται από την επωνυμία πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» και τη 
γεωγραφική ένδειξη «Κίτρο Νάξου» και με γράμματα μικρότερου μεγέθους από 
αυτές. 

4. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αλκοολούχου ποτού με την γεω-
γραφική ένδειξη «Κίτρο Νάξου», εάν δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.  

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Νάξος», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και 
σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου 
ποτού. 

Άρθρο 3 
1. Οι ποτοποιοί που προτίθενται να παράγουν και να διαθέσουν στην κατανάλωση 

λικέρ (ηδύποτο), με τη γεωγραφική ένδειξη «Κίτρο Νάξου», υποβάλλουν στην κα-
τά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπο-
νται γενικά για τη χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης των αλκοολούχων ποτών 
προς τη νομοθεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 
της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών), και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αποδεικνύουν την συμμόρφωση του 
προϊόντος προς τους όρους της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω Υπηρεσία μετά 
από εξέταση των στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερόμενους τη βεβαίωση συμ-
μόρφωσης προς τη νομοθεσία, η οποία καλύπτει και τη χρήση της γεωγραφικής 
ένδειξης.  

2. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί τον τακτικό έλεγχο των ποτο-
ποιών που κάνουν χρήση της ένδειξης και με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επομένης παραγράφου προβαίνει στην ανάκληση της ως άνω βεβαιώσεως σε 
περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της 
παρούσας. Για τον έλεγχο της αρωμάτισης ως και της χρήσης της αρωματισμένης 
αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 της παρού-
σας, λαμβάνονται υπ’ όψη οι σχετικές ιδιαίτερες εγγραφές στο τηρούμενο βιβλίο 
της ποτοποιίας, σε συνδυασμό και με τα οικεία πρωτόκολλα, καθώς και τα σχετι-
κά στοιχεία και παραστατικά για την προμήθεια των χρησιμοποιουμένων καρ-
πών, τμημάτων κ.λ.π. του δένδρου «Κιτριά». 

3.   Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης αποτελεί 
παράβαση του ν. 2969/2001, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο η του 
άρθρου 12 σε συνδυασμό με το εδάφιο ια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 
προκειμένου για τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας ή σύμφωνα με το ε-
δάφιο ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι εφαρ-
μογής του εδαφίου η του άρθρου 12 του ως άνω νόμου. 

 
          Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφασή μας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ι-
σχύει από τη δημοσίευσή της. 
 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 
 

                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
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