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Περιγραφή του Ούζου Μακεδονίας
Το Ούζο Μακεδονίας αποτελεί σύνθετη γεωγραφική ένδειξη που εμπεριέχει την
γεωγραφική ένδειξη «Ούζο». Ως εκ τούτου, πληροί κατά βάσιν τις προδιαγραφές του
Ούζου, όσον αφορά την μέθοδο παραγωγής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, η δε
φήμη του και ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά του συνδέονται με την γεωγραφική
περιοχή που ορίζεται με την ένδειξη «Μακεδονίας».

Φυσικά, χημικά ή/και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
Το Ούζο Μακεδονίας είναι άχρωμο διαφανές υγρό. Το προϊόν κατά κανόνα
εμφανίζει γαλάκτωμα λευκού χρώματος (κοινώς θόλωμα), όταν αναμιγνύεται με νερό
ή/και πάγο. Ο σχηματισμός του θολώματος οφείλεται στην περιεκτικότητά του σε
αρωματικές ενώσεις, των οποίων η διαλυτότητα μειώνεται με την μείωση της
θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης της αιθυλικής αλκοόλης.
Έχει γεύση ιδιαιτέρως απαλή και εκλεπτυσμένα ευχάριστα αρώματα, που
οφείλονται στον μακεδονικό μάραθο.
Τα χαρακτηριστικά του καθορίζονται από το είδος, την ποσότητα και την
αναλογία των χρησιμοποιουμένων αρωματικών υλών, καθώςκαι την παραγωγική
διαδικασία.

Ειδικά χαρακτηριστικά (σε σύγκριση με τα αλκοολούχα ποτά της ίδιας
κατηγορίας)
1. Η βασική αρωματική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την αρωμάτιση του Ούζου
Μακεδονίας είναι οι σπόροι μαράθου (Foeniculum vulgare). Ο μάραθος συγγενεύει με
το γλυκάνισο και οι σπόροι τους μοιάζουν αρκετά. Το σύνολο των αιθερίων ελαίων
τους όμως διαφέρει, καθώς τα εκχυλίσματα μαράθου έχουν πιο γλυκιά γεύση από ότι
αυτά του γλυκάνισου, ενώ ταυτόχρονα έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε ανηθόλη.
Εκτός του μαράθου χρησιμοποιούνται επίσης, σε μικρές όμως ποσότητες, γλυκάνισος
(Pimpinella anisum), αστεροειδής γλυκάνισος (Illicum verum), κορίανδρος (Coriandum
sativum), κάρδαμο (Eletteria cardamomum), αποξηραμένα άνθη φλαμουριάς (Tilia
cordata) και άλλα.
2. Η αρωμάτιση με απόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης λαμβάνει χώρα αποκλειστικά σε
παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες, ασυνεχούς λειτουργίας, χωρητικότητας μέχρι και
1.000 λίτρων και το λαμβανόμενο προϊόν απόσταξης έχει αλκοολικό τίτλο, όχι μικρότερο
του 55% νοl και όχι μεγαλύτερο του 80% νοl.
3. Η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη (προϊόν απόσταξης) αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον το 30% του αλκοολικού τίτλου του προϊόντος.
4. Ο ελάχιστος αλκοολικός τίτλος του είναι 38 % vol.
5. Για την παρασκευή του επιτρέπεται η προσθήκη αρωματικών υλών που λαμβάνονται
αποκλειστικά από την εκχύλιση και απόσταξη των αρωματικών σπόρων, φυτών ή/και
καρπών που χρησιμοποιούνται για την αρωμάτιση της αιθυλικής αλκοόλης με διαβροχή
ή απόσταξη.
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6. Το στερεό υπόλειμμα δεν υπερβαίνει τα 3,5 γραμμάρια ανά λίτρο.

Σχετική Γεωγραφική περιοχή
Το Ούζο Μακεδονίας παράγεται στην Ελλάδα και ειδικότερον εντός των ορίων της
Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες (πρώην νομούς) Γρεβενών,
Δράμας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας,
Σερρών, Φλώρινας και Χαλκιδικής.

Χάρτης της Μακεδονίας
(Η περιοχή της Μακεδονίας εμφανίζεται με φόντο κυανού χρώματος εντός του χάρτη
της Ελλάδας)

Τα στάδια της παραγωγής που πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της οικείας
γεωγραφικής περιοχής περιλαμβάνουν:
-την αρωμάτιση της αιθυλικής αλκοόλης με διαβροχή ή/και απόσταξη, παρουσία των
αρωματικών πρώτων υλών
-την σύμμειξη των αρωματισμένων αλκοολών
-την προσθήκη αρωματικών και γλυκαντικών υλών
-την αραίωση με νερό για την διαμόρφωση του τελικού αλκοολικού τίτλου
-την εμφιάλωση
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Μέθοδος παρασκευής του Ούζου Μακεδονίας
Το Ούζο Μακεδονίας παράγεται με σύμμειξη αλκοολών που έχουν αρωματισθεί με
απόσταξη με σπόρους μαράθου, ανίσου και άλλους αρωματικούς σπόρους, φυτά ή/και
καρπούς.
Η διαδικασία παρασκευής για άμβυκα 1.000 λίτρων έχει ως ακολούθως:
Οι σπόροι του μαράθου, που προέρχονται από καλλιέργειες σε περιοχές της
Μακεδονίας, ελέγχονται ως προς την περιεκτικότητά τους σε αιθέρια έλαια και υγρασία
και αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία. Δύο ημέρες πριν την απόσταξη πλένονται καλά με
νερό, ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα και να διαβραχούν, και αποθηκεύονται σε
ειδικούς σάκους.
Την προηγούμενη ημέρα της απόσταξης τοποθετούνται εντός του άμβυκα: οι σπόροι
μαράθου, τα υπόλοιπα αρωματικά φυτά, καθώς και το υδραλκοολικό διάλυμα, στα 2/3
της συνολικής χωρητικότητας του άμβυκα απόσταξης (750 λίτρα διαλύματος). Η
προσθήκη στο διάλυμα των αρωματικών σπόρων και φυτών συνολικά πρέπει να είναι
σε ποσότητα τουλάχιστον 10 γραμμαρίων ανά λίτρο υδραλκοολικού διαλύματος, από τα
οποία τουλάχιστον το 80% είναι σπόροι μαράθου.
Το υδραλκοολικό διάλυμα μαζί με τους σπόρους παραμένει στον άμβυκα για 18
ώρες, προκειμένου να εκχυλισθούν οι αρωματικές ύλες και εν συνεχεία αποστάζεται με
θέρμανση με ατμό.
Το πρώτο κλάσμα της απόσταξης (κοινώς « κεφαλές ») συλλέγεται χωριστά.
Ακολουθεί η συλλογή σε ξεχωριστό δοχείο του κυρίως κλάσματος της απόσταξης
(κοινώς «καρδιά»), μέσου αλκοολικού τίτλου 60-70% Vol. Η παραλαβή της «καρδιάς»
διακόπτεται με βάση τον αλκοολικό τίτλο ή/και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος απόσταξης.
Η απόσταξη συνεχίζεται, μέχρι να αποσταχθεί το σύνολο της αιθυλικής αλκοόλης.
Το τελευταίο κλάσμα της απόσταξης (κοινώς «ουρές»), συλλέγεται σε ξεχωριστά
δοχεία.
Για την παρασκευή του Ούζου Μακεδονίας χρησιμοποιείται το κυρίως κλάσμα του
προϊόντος απόσταξης (η «καρδιά»), ενώ το πρώτο και τρίτο (τελευταίο) κλάσμα
(«κεφαλές » και «ουρές ») χρησιμοποιούνται στην επόμενη απόσταξη.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόσταξης, το προϊόν απόσταξης
(«καρδιά») μεταφέρεται σε ξεχωριστή δεξαμενή, όπου και ελέγχεται, ως προς τον
αλκοολικό τίτλο και την περιεκτικότητα σε ανηθόλη. Εν συνεχεία αναμιγνύεται με
απιονισμένο νερό και αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, σε τέτοια αναλογία,
ώστε η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν απόσταξης να αντιπροσωπεύει ποσοστό
μεγαλύτερο του 30% του αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος. Στο υδραλκοολικό
μίγμα προστίθενται φυσική ανηθόλη, ώστε η περιεκτικότητα της ανηθόλης στο τελικό
προϊόν να είναι περίπου 0,7 γρ/λίτρο.
Το τελικό προϊόν ελέγχεται ως πρός τον αλκοολικό τίτλο, την πυκνότητα και τον
σχηματισμό θολώματος με προσθήκη νερού. Εν συνεχεία, διηθείται μέσω φίλτρου
πλακών και αποθηκεύεται σε ανοξείδωτη δεξαμενή. Ακολούθως, οδηγείται στη γραμμή
εμφιάλωσης και καταλήγει στο εσωτερικό των φιαλών. Στη συνέχεια της γραμμής
παραγωγής, στις φιάλες επικολλώνται οι ετικέτες, ώστε το προϊόν να αποκτήσει την
επισήμανση ως Ούζο Μακεδονίας (και όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία
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ενδείξεις), και τέλος αναγράφεται επί της φιάλης η ένδειξη παρτίδας.
Τα ως άνω προσυσκευασμένα προϊόντα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια, στα οποία
επίσης αναγράφεται η ένδειξη παρτίδας. Η ανάγκη καταγραφής της ένδειξης παρτίδας
και στα χαρτοκιβώτια, προκύπτει από τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας και
ασφάλειας, όσον αφορά το σύστημα ιχνηλασιμότητας. Ακολουθεί η παλετοποίηση των
χαρτοκιβωτίων και οι παλέτες οδηγούνται στην αποθήκη των έτοιμων προϊόντων, όπου
φυλάσσονται μέχρι την διάθεσή τους σε ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και
θερμοκρασίας, κατάλληλες για τη συντήρηση των προϊόντων του Ούζου Μακεδονίας.

Δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή προέλευση
Η παραγωγή του Ούζου Μακεδονίας σήμερα αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 4 %
της συνολικής παραγωγής Ούζου στην Ελλάδα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από ισχυρό
εξαγωγικό προσανατολισμό, ο οποίος παρουσιάζει σταθερά αυξητική πορεία την
τελευταία τριετία.
Οι ακόλουθοι παράγοντες καταδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ του Ούζου Μακεδονίας
και της γεωγραφικής περιοχής:

Δεσμός της φήμης του Ούζου Μακεδονίας με την γεωγραφική περιοχή
Ιστορικά στοιχεία
Από την εποχή του Ιπποκράτη οι καρποί του μαράθου χρησιμοποιούνται ως
ορεκτικοί, διουρητικοί, αντιπυρετικοί και γενικότερα για την θεραπεία προβλημάτων
που αφορούν στο πεπτικό σύστημα.
Είναι χαρακτηριστικό πως το Δίον, η ιερή πόλη της αρχαίας Μακεδονίας, πήρε
αργότερα το όνομα Μαλαθριά από τη λέξη μάλαθρον (άλλη ονομασία του μαράθου)
λόγω της καλλιέργειας του φυτού αυτού στην περιοχή.
Στη νεώτερη εποχή, οι Έλληνες ποτοποιοί, διωγμένοι από τα παράλια της Μικράς
Ασίας, εγκαθίστανται και σε περιοχές της Μακεδονίας. Για την παραγωγή των ποτών,
έχουν ήδη αντικαταστήσει το τσίπουρο, που αποτελούσε αρχικά την χρησιμοποιούμενη
αλκοολούχο πρώτη ύλη, με καθαρή αιθυλική αλκοόλη. Ερχόμενοι στην περιοχή της
Μακεδονίας, βρήκαν το μάραθο, ένα φυτό με παρόμοια αρωματικά χαρακτηριστικά με
αυτά του γλυκάνισου, που υπήρχε άφθονος στην περιοχή. Έτσι αντικατέστησαν και τον
γλυκάνισο με τον μάραθο, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο μακεδονικό ούζο.
Το Ούζο Μακεδονίας, το κυριότερο αλκοολούχο ποτό που παραγόταν στην περιοχή
της Μακεδονίας, πέρασε από διάφορα στάδια φτάνοντας, στις αρχές του 20 ου αιώνα,
στην τελική του μορφή, αυτή που γνωρίζουμε και σήμερα.
Η παραγωγή του Ούζου στο Μακεδονικό χώρο άρχισε τον 19ο αιώνα και
συνεχίστηκε χωρίς διακοπή σ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Την περίοδο του
μεσοπολέμου (1919-1940) λειτουργούσαν περίπου τριάντα μικρά εργοστάσια στον
κλάδο της ποτοποιίας. Την ίδια εποχή είχε ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη ο «Σύνδεσμος
Ελλήνων Ποτοποιών Μακεδονίας» με 21 ιδρυτικά μέλη, καθώς και ο «Σύνδεσμός
Χαλκέων Θεσσαλονίκης» με 35 ιδρυτικά μέλη. (Χαλκείς ονομάζονταν οι
κατασκευαστές των χάλκινων αμβύκων που χρησιμοποιούνται για την αρωμάτιση της
αιθυλικής αλκοόλης με απόσταξη).

6

Οικονομικά στοιχεία
Σήμερα, στην περιοχή της Μακεδονίας καταγράφονται 27 μονάδες παραγωγής
ούζου, η ίδρυση αρκετών από τις οποίες ανατρέχει στα τέλη του 19ου και στις αρχές του
20ου αιώνα. Οι μονάδες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεγέθους παραγωγής, από
μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής τους εντός
της περιφερειακής ενότητας (ή νομού) που ευρίσκεται η έδρα τους, μέχρι μεγάλες
επιχειρήσεις με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες της Ε.Ε, αλλά και τρίτες
χώρες, όπως Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Ρωσία κ.ά.
Η λειτουργία των μονάδων αυτών, ανάλογα με το μέγεθός τους, συμβάλλει άμεσα
και έμμεσα στην τοπική οικονομία με πολλούς τρόπους, εκ των οποίων αξίζει να
επισημανθεί ιδιαιτέρως η αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, δεδομένου ότι για την
παραγωγή του Ούζου Μακεδονίας, χρησιμοποιείται μάραθος που καλλιεργείται
αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας.
Κοινωνικά στοιχεία
Το ούζο έχει μπεί βαθιά στην καθημερινή ζωή του Μακεδόνα σε κάθε εποχή του
έτους. Το πλούσιο λεξιλόγιο : ούζο, ουζάκι, ουζάδικο, ουζερί, ουζομεζέδες κ.λ.π.
συναντάται σε όλες τις περιοχές της Μακεδονίας σε διάφορες εκδηλώσεις της
καθημερινής ζωής.
Πολυπληθείς επιχειρήσεις προσφέρουν ούζο και το συνοδεύουν με ουζομεζέδες,
κυρίως θαλασσινά. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι εγκατεστημένες, τόσο κατά μήκος των
απέραντων παραλιών της Μακεδονίας, από την Κεραμωτή Καβάλας μέχρι τον
Πλαταμώνα Πιερίας, όσο και στην ενδοχώρα της Μακεδονίας.

Φυσικοί παράγοντες στη γεωγραφική περιοχή
Αρωματικές πρώτες ύλες.
Βασική αρωματική πρώτη ύλη για το Ούζο Μακεδονίας αποτελεί ο μάραθος
(Foeniculum vulgare) που καλλιεργείται στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Ο μάραθος είναι φυτό ποώδες, αρωματικό, φθάνει σε ύψος δύο μέτρων και τα λουλούδια του
μοιάζουν με κίτρινες ομπρέλες. Πατρίδα του είναι η νότια Ευρώπη και η Μέση Ανατολή και ευδοκιμεί σε εύκρατα κλίματα.
Ο μάραθος στην Αρχαία Ελλάδα ήταν σύμβολο νίκης και επιτυχίας. Στη μυθολογία
αναφέρεται σαν το φυτό σύμβολο που χρησιμοποιήθηκε από τους θεούς, για να μεταδώσουν τη γνώση στους ανθρώπους. Στην αρχαιότητα εθεωρείτο ισχυρό αφροδισιακό, ενώ
στην Αίγυπτο εχρησιμοποιείτο κατά των ημικρανιών. Διαδόθηκε στην Ευρώπη την
εποχή του Καρλομάγνου. Είναι συνδεδεμένος με τις πιο αρχαίες ιατρικές συνταγές και
θεωρείται ότι έχει ευεργετική επίδραση στην όραση και κατευναστική δράση στις στομαχικές διαταραχές και στον κοιλόπονο (ιδανικό για τα μωρά).
Πέραν της ανηθόλης, που αποτελεί την κυρίαρχη ποσοτικά αρωματική ένωση,
περιέχει πλήθος αρωματικών ενώσεων : ανισαλδεΰδη (anisaldehyde), ανισοκετόνη
(anisketone), λιμονένιο (limomene), α-πινένιο (α-pinene), φενχόνη (fenchone),
εστραγγόλη (estragol), μεθυλο-καβικόλη (methyl-kavicole), καμφένιo (camphene), βπινένιο (β-pinene) σαμπινένιο (sampinene), μυρκένιο (myrcene), α-φελλανδρένιο (αphellandrene), δ-3-καρένιο (δ-3-carene), γ-τερπινένιο (γ-terpinene), 1,8-κινεόλη (1,8-
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cineole), p-κυμένιο (p-cymene), τερπινολένιο (terpinolene), cis-οκιμένιο (cis-ocimene),
οκτανάλη (octanale), εννεανάλη (nonanale), κιτρονελλάλη (citronellale), δεκανάλη
(decanale), λιναλόλη (linalool), οξική λιναλόλη (linalool acetate), καμφορά (camphor),
α-φενχόλη (α-fenchol), τερπινεν-4-όλη) (terpinen-4-ol), α-τερπινεόλη (α-terpineol),
κιτράλη (citrale), καρβόνη (carvone).
Είναι γνωστό ότι η περιεκτικότητα εν γένει των αιθερίων ελαίων στα διάφορα
συστατικά τους ποικίλλει πολύ και εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία του φυτού, τις
συνθήκες εδάφους και κλίματος, τις συνθήκες καλλιέργειας και τις καλλιεργητικές
πρακτικές, αλλά και τη μετασυλλεκτική επεξεργασία που εφαρμόζεται.
Τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας μαράθου που καλλιεργείται στην Μακεδονία
εξετάζονται λεπτομερώς σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας που
καλλιεργείται στις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, στην μελέτη με θέμα :
«Διερεύνηση των παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα του μαράθου
(Foeniculum Vulgarae Mill.) που καλλιεργείται στο βορειοελλαδικό χώρο», η οποία
εκπονήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας
ΕΠΕΤ ΙΙ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, όπως καταγράφονται στην Τελική
Έκθεση (με αριθ. ΠΑΒΕ 97ΒΕ304, Οκτώβριος 2001), η μακεδονική ποικιλία έχει
μεγαλύτερη απόδοση αιθερίου ελαίου από την τουρκική, ενώ η περιεκτικότητα των
αρωματικών ενώσεων είναι παραπλήσια στις δύο ποικιλίες. Η βουλγαρική ποικιλία έχει
μεγαλύτερη απόδοση σε αιθέριο έλαιο, το οποίο όμως έχει πολύ μικρότερη
περιεκτικότητα σε ανηθόλη, έναντι των άλλων δύο ποικιλιών. Συγκεκριμένα, η
περιεκτικότητα της ανηθόλης στην μακεδονική και τουρκική ποικιλία κυμαίνεται
μεταξύ 82-89 %, ενώ στη βουλγαρική μεταξύ 59-68%.
Τα κύρια συστατικά, πέραν της ανηθόλης, των αιθερίων ελαίων των τριών
ποικιλιών είναι η εστραγκόλη, η φεγχόνη και το β-λιμονένιο. Και σ’ αυτά τα συστατικά
παρατηρούναι διαφορές, όσον αφορά την περιεκτικότητά τους. Συγκεκριμένα, η
περιεκτικότητα της φεγχόνης είναι ιδιαιτέρως υψηλή στη βουλγαρική ποικιλία (20-25
%), εν αντιθέσει με την μακεδονική και τουρκική (0,5-2%). Διαφορές παρατηρούνται
και στην περιεκτικότητα του β-λιμονενίου και της εστραγκόλης (2,5% στην βουλγαρική
και 3,5-4.5% στην μακεδονική και στην τουρκική).

Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικές/περιφερειακές
διατάξεις
Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Ούζο Μακεδονίας αποτελεί γεωγραφική ένδειξη καταχωρισμένη υπέρ της
Ελλάδας για την κατηγορία “αποσταγμένο anis”, της οποίας οι προδιαγραφές ορίζονται
στο σημείο 29 του Παραρτήματος (ΕΚ) 110/2008.
Η παραγωγή και παρουσίασή του διέπεται από την ειδική για τα αλκοολούχα ποτά
ενωσιακή νομοθεσία, δηλαδή, τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 και τον εφαρμοστικό
αυτού κανονισμό (ΕΕ) 716/2013, καθώς και από τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011
«σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές…», με την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων και των εξαιρέσεων για τα αλκοολούχα ποτά που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
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Εθνικές Διατάξεις
Η παραγωγή και παρουσίαση του Ούζου Μακεδονίας διέπεται από την ισχύουσα
εθνική νομοθεσία, όσον αφορά την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών,
καθώς και του Ούζου εν γένει.
Επιπλέον, οι ειδικοί όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης Ούζο Μακεδονίας
καθορίζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/077/1193/18-5-2011 απόφαση Υφυπουργού
Οικονομικών «Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης Ούζο Μακεδονίας» (ΦΕΚ
935/Β’/23-5-2011).
(Το κείμενο της απόφασης αυτής επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι).

Αιτών
Κράτος-Μέλος: Ελλάδα
Στοιχεία αρμόδιας Αρχής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ.Διεύθυνση
: Αν. Τσόχα 16
: Αθήνα 115 21, Ελλάδα
Τηλέφωνο
: 0030-210-6479273, -221
Φαξ
:
0030-210-6468272
e-mail
: alcohol_food@gcsl.gr

και στην αγγλική γλώσσα:

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF FINANCE
GENERAL SECRETARIAT
FOR PUBLIC REVENUE
GENERAL DIRECTORATE
OF GENERAL CHEMICAL STATE LABORATORY
DIRECTORATE OF ALCOHOL & FOODSTUFFS

SECTION A’
Address : Anast. Tsocha 16
Athens 115 21, Greece
Tel
: 0030-210-6479273, -221
Fax
: 0030-210-6468272
e-mail
: alcohol_food@gcsl.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αριθ. 30/077/1193
Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Ούζο Μακεδονίας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

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 κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».
Το σημείο 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου ως άνω κανονισμού, στο οποίο
καταχωρίζεται υπέρ της Ελλάδος η γεωγραφική ένδειξη «ούζο Μακεδονίας» για
την κατηγορία των αλκοολούχων ποτών «αποσταγμένο anis»
Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου
7) περί γεωγραφικών και κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 832/Β/25-6-2003), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3018093/2377/0029/9-8-2007 απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β’/17-8-2007).
Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου 6) της ιδίας ως άνω
απόφασης.
Την υπ’ αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26-10-2010 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (Φ.Ε.Κ. 1725/B’/3-11-2010).
Σχετικό αίτημα ποτοποιών, ως και τα στοιχεία του κατατεθέντος στην Υπηρεσία
φακέλου.
Την από 22/3/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών,
Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό
Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
1.

2.
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Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι παραγωγής και οι
διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου το ούζο να διατίθεται στην κατανάλωση με τη
γεωγραφική ένδειξη «ούζο Μακεδονίας», η οποία έχει ήδη καταχωρισθεί υπέρ
της Ελλάδος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008.
Εναλλακτικώς, μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη «ούζο Μακεδονικό».
Η ένδειξη «Μακεδονίας» ή «Μακεδονικό» θα αναγράφεται επί της συσκευασίας
πλησίον της επωνυμίας πώλησης «ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου
μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.

Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης, πρέπει η
διαδικασία παραγωγής από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της
αιθυλικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού, και η εμφιάλωση να
πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές
εγκαταστάσεις τους εντός των ορίων της Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει τις
περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες
Δράμας και Καβάλας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
2. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της ως άνω γεωγραφικής
ένδειξης στην επισήμανση του ούζου, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της
παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Μακεδονία», λέξεων με τη ρίζα αυτή,
καθώς και σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία
αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1.

2.

3.

Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και διάθεση στην
κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική ένδειξη «Μακεδονίας» ή «Μακεδονικό»
υποβάλλουν στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, όλα τα σχετικά
στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω
γεωγραφικής ένδειξης. Η ως άνω Χημική Υπηρεσία, μετά από εξέταση των
στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν λόγω
γεωγραφικής ένδειξης .
Η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία διενεργεί τον τακτικό έλεγχο των
ποτοποιών που κάνουν χρήση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και προβαίνει
στην ανάκληση της ως άνω έγκρισης σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους
τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν.
2969/2001, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφασή μας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
ισχύει από τη δημοσίευσή της.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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