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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3023220/3726/Δ29
(1)
Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας ή Λικέρ Μήλο Ναού−
σης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου
9) 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 Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμ−
βουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του
ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις (παράγραφος 2 και εδάφιο α΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 7) της υπ’ αρ. 3010878/1396/2003
(ΦΕΚ 832 Β΄) απόφασής μας «Παραγωγή και διάθεση

αλκοολούχων ποτών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αρ. 3018093/2377/2007 (ΦΕΚ 1634 Β΄)
απόφασή μας.
4. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών, ως και τα σχετικά
στοιχεία των κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
5. Την από 16.10.2009 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδι−
κασίες ελέγχου για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας ή Λικέρ Μήλο Ναούσης»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 7 της αρ. 3010878/1396/20 (ΦΕΚ 832/Β΄) απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παραγωγή
και διάθεση αλκοολούχων ποτών», όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
2. Η ένδειξη «Μήλο Νάουσας ή Μήλο Ναούσης» θα
αναγράφεται πλησίον της επωνυμίας πώλησης «λικέρ»
στην ετικέτα με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ιδίας
γραμματοσειράς και του ιδίου χρώματος με την επω−
νυμία πώλησης.
Άρθρο 2
1. Για να επιτραπεί η αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας ή Λικέρ Μήλο Ναούσης»
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το παραγόμενο ποτό πρέπει να λαμβάνεται με
ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
και ενός σιροπιού που θα προκύπτει από την ανάμιξη
Μήλων Νάουσας και ζάχαρης.
β) Τα μήλα που θα χρησιμοποιούνται για την παρα−
σκευή του ανωτέρω λικέρ θα προέρχονται αποκλειστικά
από την επαρχία της Νάουσας. Τα μήλα Ροδοχωρίου
έχουν αναγνωριστεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονο−
μασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), σύμφωνα με την Υπουργική
απόφαση 317728/12−0102004 (ΦΕΚ 213/Β΄/18−01−1994). Τα
μήλα Νάουσας έχουν αναγνωριστεί ως προϊόν Προστα−
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), σύμφωνα
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με την Υπουργική απόφαση 317731/12−0102004 (ΦΕΚ
214/Β΄/18−01−1994).
γ) Τα μήλα πρέπει να είναι υγιή απαλλαγμένα από
επιβλαβείς μικροοργανισμούς, ελεύθερα προσβολών
και ασθενειών. Πριν τη χρήση τους θα πλένονται με
κρύο τρεχούμενο νερό για την απομάκρυνση σκόνης ή
άλλων ακαθαρσιών, αποκλειομένης της χρήσης απορ−
ρυπαντικών ή σαπουνιών.
δ) Αρχικά, σε ανοξείδωτες δεξαμενές, θα πραγματο−
ποιείται ανάμιξη των φρούτων με ίση ποσότητα ζάχαρης
(αναλογία βάρους 1/1) και το μίγμα θα παραμένει ως έχει
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
ε) Μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστή−
ματος το μίγμα θα διηθείται και στο παραγόμενο σιρόπι
θα υπολογίζεται ο αλκοολικός τίτλος. Εν συνεχεία το
σιρόπι θα αναμιγνύεται με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός αλκοολικός
τίτλος του λικέρ. Η μέτρηση του αλκοολικού τίτλου του
σιροπίου και η ανάμιξη αυτού με την κατάλληλη ποσό−
τητα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
θα γίνεται παρουσία χημικού της χημικής υπηρεσίας
Βέροιας συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου
ανάμιξης.
στ) Το παραγόμενο μίγμα θα αναμιγνύεται και θα
διατηρείται εν ηρεμία για χρονικό διάστημα ενός μηνός
τουλάχιστον. Πριν τη δημιουργία του τελικού μίγματος
θα πραγματοποιείται εκ νέου μέτρηση του αλκοολικού
τίτλου και των ζαχάρων και ανάλογα θα διορθώνεται ο
αλκοολικός τίτλος (προσθήκη νερού ή αιθυλικής αλκο−
όλης γεωργικής προέλευσης) ή τα ζάχαρα (προσθήκη
ζάχαρης) για να επιτευχθούν τα επιθυμητά χαρακτηρι−
στικά του προϊόντος.
ζ) Για τη διόρθωση του χρώματος και των αρωματικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων επιτρέπεται επίσης
να προστίθενται:
− Συμπυκνωμένος χυμός μήλου
− Καραμελόχρωμα για την προσαρμογή του χρώμα−
τος
η) Το παραγόμενο λικέρ πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
− Ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 16% vol
− Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη εκφρασμένη σε
ιμβερτοσάκχαρο 150 gr/lt
θ) Η παραγωγή, η παρασκευή και η εμφιάλωση του
ανωτέρω παραγόμενου ποτού μπορεί να πραγματο−
ποιείται μόνο στην διοικητική περιοχή του Νομού Ημα−
θίας.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αλ−
κοολούχου ποτού με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη
εάν δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται στην εμπορική επωνυμία άλλου
ποτού η χρήση το συνδυασμού των λέξεων «μήλο Νά−
ουσας ή μήλο Ναούσης» καθ’ οιονδήποτε τρόπο που
ενδέχεται να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή για
την αληθινή φύση του ποτού.

γεωγραφική ένδειξη και υπόδειγμα επισήμανσης αυτού.
Η χημική υπηρεσία μετά την εξέταση των στοιχείων θα
χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση για την χρήση
της ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η ανωτέρω Χημική Υπηρεσία θα προβαίνει σε τα−
κτικό έλεγχο των ποτοποιείων που έχουν λάβει έγκριση
για τη χρήση της παραπάνω γεωγραφικής ένδειξης και
σε περίπτωση καταστρατήγησης των άρθρων 1 και 2
της παρούσας, δύναται να προβεί και σε ανάκληση της
ανωτέρω έγκρισης.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν.2969/2001
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ΄ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11.

Άρθρο 3

΄Αρθρο 1

1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση του λικέρ με την γεω−
γραφική ένδειξη «Λικέρ Μήλο Νάουσας ή Λικέρ Μήλο
Ναούσης» πρέπει να υποβάλλουν στην Χημική Υπηρεσία
Βέροιας, σχετικό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα
τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω
αλκοολούχο ποτό μπορεί να αναγράφει την παραπάνω

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι
όροι παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι δια−
δικασίες ελέγχου προκειμένου να μπορεί να συμπλη−
ρώνεται η επωνυμία πώλησης Α) «λικέρ (ηδύποτο)» ή
Β) «αλκοολούχο ποτό» με την ένδειξη «ρακόμελο».
2. Η ένδειξη «ρακόμελο» θα αναγράφεται στην ετικέτα
πλησίον της επωνυμίας πώλησης Α) «λικέρ (ηδύποτο)»

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 3001712/237/Δ29
(2)
Όροι και προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης «ρα−
κόμελο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλη−
σης A) «λικέρ (ηδύποτο)» ή B) «αλκοολούχο ποτό».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 5) του Ν.2969/01 «Αιθυλική Αλκοόλη και αλκοο−
λούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).
2. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τον
ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προ−
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συμβουλίου».
3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου
2000 «για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών−
μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και
την διαφήμιση των τροφίμων».
4. Σχετικά αιτήματα ποτοποιών της Ελλάδας.
5. Την από 16.10.2009 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ή Β) «αλκοολούχο ποτό» με ομοιόμορφους χαρακτήρες
της ιδίας γραμματοσειράς και του ιδίου χρώματος.
΄Αρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
συμπληρωματικής ένδειξης στην επωνυμία πώλησης
Α) «λικέρ (ηδύποτο)» ή Β) «αλκοολούχο ποτό» πρέπει:
α) Η αλκοόλη να προέρχεται αποκλειστικά από «τσί−
πουρο−τσικουδιά» όπως ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ/
φου 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 3010878/1396/0029/
11−6−2003 (ΦΕΚ 832/Β΄/25−6−2003) όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 3018093/2377/0029/9−8−2007(ΦΕΚ 1634/
Β΄/17−8−2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
β) Η γλύκανση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μέλι
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 67 (παράρτημα Ι και ΙΙ) του
Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρή−
σης έτσι ώστε η ελάχιστη περιεκτικότητα του εν λόγω
σε σάκχαρα να είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού
προϊόντος εκφρασμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το λικέρ
και 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εκφρα−
σμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το αλκοολούχο ποτό.
γ) Το εν λόγω ποτό «λικέρ−ρακόμελο » ή «αλκοολούχο
ποτό–ρακόμελο» πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστι−
κά:
Εμφάνιση: Διαυγές με χρώμα ανοικτό έως σκούρο
καφέ. Για το χρωματισμό αυτού μπορεί να χρησιμοποι−
είται μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσον προ−
σαρμογής του χρώματος.
Άρωμα: Άρωμα μελιού το οποίο μπορεί να εμπλουτί−
ζεται με αρτύματα κανέλλας, γαρύφαλου, γλυκάνισου
κ.λ.π. ή φυσικά εκχυλίσματα αυτών.
Για την εκχύλιση των αρτυμάτων, ανάλογα με την
μέθοδο παρασκευής του ποτού, δύνανται να χρησιμο−
ποιούνται μόνο νερό ή τσίπουρο/τσικουδιά.
Αλκοολικό Τίτλο: Ο ελάχιστος κατ΄ όγκο αλκοολικός
τίτλος του τελικού προϊόντος είναι 20,0% vol.
2. Επιπλέον για να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
συμπληρωματικής ένδειξης πρέπει, η παρασκευή και η
εμφιάλωση των προϊόντων να πραγματοποιούνται εξ
ολοκλήρου εντός της Ελλάδας.
3. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση Α) «λι−
κέρ» ή Β) «αλκοολούχου ποτού» με την συμπληρωματική
ένδειξη «ρακόμελο» στον χαρακτηρισμό, την περιγραφή,
την παρουσίαση και την επισήμανση αυτών, εάν δεν
τηρούνται οι όροι της παρούσας.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγω−
γή και διάθεση στην κατανάλωση «λικέρ (ηδύποτου)»
ή «αλκοολούχου ποτού» με την συμπληρωματική έν−
δειξη «ρακόμελο» πρέπει να υποβάλλουν στην Χημική
Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που είναι κατά τόπον αρμόδια για
την εποπτεία και τον έλεγχο του ποτοποιείου τους,
σχετικό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει την ποιοτική
σύνθεση του εν λόγω Α) «λικέρ (ηδύποτο)» ή Β) «αλκο−
ολούχου ποτού» και υπόδειγμα επισήμανσης αυτού. Η
χημική υπηρεσία μετά την εξέταση των στοιχείων θα
χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση για την χρή−
ση της ανωτέρω ένδειξης συμπληρωματικά προς την
επωνυμία πώλησης αυτών.
2. Η Χημική Υπηρεσία θα προβαίνει σε τακτικό έλεγχο
των ποτοποιών που έχουν λάβει έγκριση για την χρήση
της ανωτέρω συμπληρωματικής ένδειξης και σε περί−
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πτωση καταστρατήγησης των άρθρων 1 και 2 της πα−
ρούσας, εκτός της εφαρμογής σε βάρος του ποτοποιού
των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, δύναται να
προβεί και σε ανάκληση της ανωτέρω έγκρισης.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν.2969/2001
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ΄ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 αυτού.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 3023221/3727/Δ29
(3)
Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας ή Λικέρ Ροδάκι−
νο Ναούσης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9)
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 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμ−
βουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του
ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις (παράγραφος 2 και εδάφιο α΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 7) της υπ’ αρ. 3010878/1396/2003
(ΦΕΚ 832 Β΄) απόφασής μας «Παραγωγή και διάθεση
αλκοολούχων ποτών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αρ. 3018093/2377/2007 (ΦΕΚ 1634 Β΄)
απόφασή μας.
4. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών του Ν.Ημαθίας, ως
και τα σχετικά στοιχεία των κατατεθέντων στην Υπη−
ρεσία φακέλων.
5. Την από 16.10.2009 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδι−
κασίες ελέγχου για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας ή Λικέρ Ροδάκινο
Ναούσης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 7 της αρ. 3010878/1396/20 (ΦΕΚ 832/Β΄)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών», όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η ένδειξη «Ροδάκινο Νάουσας ή Ροδάκινο Ναούσης»
θα αναγράφεται πλησίον της επωνυμίας πώλησης «λι−
κέρ» στην ετικέτα με ομοιόμορφους χαρακτήρες της
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ιδίας γραμματοσειράς και του ιδίου χρώματος με την
επωνυμία πώλησης.
Άρθρο 2
1. Για να επιτραπεί η αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας ή Λικέρ Ροδάκινο
Ναούσης» πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋπο−
θέσεις:
α) Το παραγόμενο ποτό πρέπει να λαμβάνεται με
ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
και ενός σιροπιού που θα προκύπτει από την ανάμιξη
ροδάκινων Νάουσας και ζάχαρης.
β) Τα ροδάκινα που θα χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή του ανωτέρω λικέρ θα προέρχονται απο−
κλειστικά από την επαρχία της Νάουσας. Τα ροδάκινα
Νάουσας έχουν αναγνωριστεί ως προϊόν Προστατευό−
μενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), σύμφωνα με τον
Κανονισμό 1107/96 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996
«σχετικά με τη καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξε−
ων και των ονομασιών προέλευσης».
γ) Τα ροδάκινα πρέπει να είναι υγιή απαλλαγμένα από
επιβλαβείς μικροοργανισμούς, ελεύθερα προσβολών και
ασθενειών. Πριν τη χρήση τους θα πλένονται με κρύο
τρεχούμενο νερό για την απομάκρυνση σκόνης ή άλλων
ακαθαρσιών, αποκλειομένης της χρήσης απορρυπαντι−
κών ή σαπουνιών.
δ) Αρχικά, σε ανοξείδωτες δεξαμενές, θα πραγματο−
ποιείται ανάμιξη των φρούτων με ίση ποσότητα ζάχαρης
(αναλογία βάρους 1/1) και το μίγμα θα παραμένει ως έχει
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
ε) Μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστή−
ματος το μίγμα θα διηθείται και στο παραγόμενο σιρόπι
θα υπολογίζεται ο αλκοολικός τίτλος. Εν συνεχεία το
σιρόπι θα αναμιγνύεται με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός αλκοολικός
τίτλος του λικέρ. Η μέτρηση του αλκοολικού τίτλου του
σιροπίου και η ανάμιξη αυτού με την κατάλληλη ποσότη−
τα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης θα γί−
νεται παρουσία χημικού της χημικής υπηρεσίας Βέροιας
συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου ανάμιξης.
στ) Το παραγόμενο μίγμα θα αναμιγνύεται και θα
διατηρείται εν ηρεμία για χρονικό διάστημα ενός μηνός
τουλάχιστον. Πριν τη δημιουργία του τελικού μίγματος
θα πραγματοποιείται εκ νέου μέτρηση του αλκοολικού
τίτλου και των ζαχάρων και ανάλογα θα διορθώνεται ο
αλκοολικός τίτλος (προσθήκη νερού ή αιθυλικής αλκο−
όλης γεωργικής προέλευσης) ή τα ζάχαρα (προσθήκη
ζάχαρης) για να επιτευχθούν τα επιθυμητά χαρακτηρι−
στικά του προϊόντος.
ζ) Για τη διόρθωση του χρώματος και των αρωματικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων επιτρέπεται επίσης
να προστίθενται:
− Συμπυκνωμένος χυμός ροδάκινου.
− Καραμελόχρωμα για την προσαρμογή του χρώμα−
τος.
η) Το παραγόμενο λικέρ πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
− Ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 16% vol.
− Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη εκφρασμένη σε
ιμβερτοσάκχαρο 150 gr/lt.
θ) Η παραγωγή, η παρασκευή και η εμφιάλωση του
ανωτέρω παραγόμενου ποτού μπορεί να πραγματοποιεί−
ται μόνο στην διοικητική περιοχή του Νομού Ημαθίας.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αλ−
κοολούχου ποτού με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη
εάν δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας.

3. Δεν επιτρέπεται στην εμπορική επωνυμία άλλου
ποτού η χρήση το συνδυασμού των λέξεων «ροδάκινο
Νάουσας ή ροδάκινο Ναούσης» καθ’ οιονδήποτε τρόπο
που ενδέχεται να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή
για την αληθινή φύση του ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση του τσίπουρου με την
γεωγραφική ένδειξη «Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας ή Λικέρ
Ροδάκινο Ναούσης» πρέπει να υποβάλλουν στην Χημική
Υπηρεσία Βέροιας, σχετικό φάκελο ο οποίος θα περι−
λαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
το εν λόγω αλκοολούχο ποτό μπορεί να αναγράφει την
παραπάνω γεωγραφική ένδειξη και υπόδειγμα επισήμαν−
σης αυτού. Η χημική υπηρεσία μετά την εξέταση των
στοιχείων θα χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση
για την χρήση της ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η ανωτέρω Χημική Υπηρεσία θα προβαίνει σε τα−
κτικό έλεγχο των ποτοποιείων που έχουν λάβει έγκριση
για τη χρήση της παραπάνω γεωγραφικής ένδειξης και
σε περίπτωση καταστρατήγησης των άρθρων 1 και 2
της παρούσας, δύναται να προβεί και σε ανάκληση της
ανωτέρω έγκρισης.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν.2969/2001
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ΄ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 3023012/3696/Δ29
(4)
Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδει−
ξης «Λικέρ Κράνο Νάουσας ή Λικέρ Κράνο Ναούσης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9) του
Καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την παρουσί−
αση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφι−
κών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάρ−
γηση του Καν.(ΕΟΚ) αριθ.1576/89 του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του
ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις (παράγραφος 2 και εδάφιο α΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 7) της υπ’ αρ. 3010878/1396/2003
(ΦΕΚ 832 Β΄) απόφασής μας «Παραγωγή και διάθεση
αλκοολούχων ποτών» όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αρ. 3018093/2377/2007 (ΦΕΚ 1634 Β΄)
απόφασή μας.
4. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών, ως και τα σχετικά
στοιχεία των κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
5. Την από 16.10.2009 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδι−
κασίες ελέγχου για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Κράνο Νάουσας ή Λικέρ Κράνο Να−
ούσης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 7 της αρ.3010878/1396/20 (ΦΕΚ 832/Β΄/1396/
26−2−2003) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η ένδειξη «Κράνο Νάουσας ή Κράνο Ναούσης» θα
αναγράφεται πλησίον της επωνυμίας πώλησης «λικέρ»
στην ετικέτα με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ιδίας
γραμματοσειράς και του ιδίου χρώματος με την επω−
νυμία πώλησης.
Άρθρο 2
1. Για να επιτραπεί η αναγνώριση της γεωγραφικής έν−
δειξης «Λικέρ Κράνο Νάουσας ή Λικέρ Κράνο Ναούσης»
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το παραγόμενο ποτό πρέπει να λαμβάνεται με
ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
και ενός σιροπιού που θα προκύπτει από την ανάμιξη
κράνων του Ν. Ημαθίας και ζάχαρης.
β) Τα κράνα που θα χρησιμοποιούνται για την παρα−
σκευή του ανωτέρω λικέρ θα προέρχονται από την
επαρχία της Νάουσας. Το κράνο είναι ο καρπός του
αυτοφυούς θάμνου της κρανιάς, ο οποίος δεν καλλιερ−
γείται αλλά φυτρώνει άγριος στις βουνοπλαγιές του
Νομού Ημαθίας.
γ) Τα κράνα πρέπει να είναι υγιή απαλλαγμένα από
επιβλαβείς μικροοργανισμούς, ελεύθερα προσβολών
και ασθενειών. Πριν τη χρήση τους θα πλένονται με
κρύο τρεχούμενο νερό για την απομάκρυνση σκόνης ή
άλλων ακαθαρσιών, αποκλειομένης της χρήσης απορρυ−
παντικών ή σαπουνιών.
δ) Αρχικά, σε ανοξείδωτες δεξαμενές, θα πραγματο−
ποιείται ανάμιξη των φρούτων με ίση ποσότητα ζάχαρης
(αναλογία βάρους 1/1) και το μίγμα θα παραμένει ως έχει
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
ε) Μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστή−
ματος το μίγμα θα διηθείται και στο παραγόμενο σιρόπι
θα υπολογίζεται ο αλκοολικός τίτλος. Εν συνεχεία το
σιρόπι θα αναμιγνύεται με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός αλκοολικός
τίτλος του λικέρ. Η μέτρηση του αλκοολικού τίτλου του
σιροπίου και η ανάμιξη αυτού με την κατάλληλη ποσότη−
τα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης θα γί−
νεται παρουσία χημικού της χημικής υπηρεσίας Βέροιας
συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου ανάμιξης.
στ) Το παραγόμενο μίγμα θα αναμιγνύεται και θα δι−
ατηρείται εν ηρεμία για χρονικό διάστημα ενός μηνός
τουλάχιστον. Πριν τη δημιουργία του τελικού μίγματος θα
πραγματοποιείται εκ νέου μέτρηση του αλκοολικού τίτλου
και των ζαχάρων και ανάλογα θα διορθώνεται ο αλκοολι−
κός τίτλος (προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης ή νερού) ή τα
ζάχαρα (προσθήκη ζάχαρης ή γλυκόζης) για να επιτευ−
χθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
ζ) Για την διόρθωση του χρώματος και των αρωματι−
κών χαρακτηριστικών των προϊόντων επιτρέπεται επί−
σης να προστίθενται.
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− Συμπυκνωμένος χυμός βύσσινου και συμπυκνωμένος
χυμός κόκκινης σταφίδας μόνα τους ή σε συνδυασμό.
− Καραμελόχρωμα για την προσαρμογή του χρώμα−
τος.
η) Το παραγόμενο λικέρ πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
− Ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 16% vol.
− Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη εκφρασμένη σε
ιμβερτο−σάκχαρο 150 gr/lt.
θ) Η παραγωγή, η παρασκευή και η εμφιάλωση του
ανωτέρω παραγόμενου ποτού μπορεί να πραγματοποιεί−
ται μόνο στην διοικητική περιοχή του Νομού Ημαθίας.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αλ−
κοολούχου ποτού με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη
εάν δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται στην εμπορική επωνυμία άλλου
ποτού η χρήση το συνδυασμού των λέξεων «κράνο Νά−
ουσας ή κράνο Ναούσης» καθ’ οιονδήποτε τρόπο που
ενδέχεται να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή για
την αληθινή φύση του ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση του λικέρ με την γεω−
γραφική ένδειξη «Λικέρ Κράνο Νάουσας ή Λικέρ Κράνο
Ναούσης» πρέπει να υποβάλλουν στην Χημική Υπηρεσία
Βέροιας, σχετικό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα
τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω
αλκοολούχο ποτό μπορεί να αναγράφει την παραπάνω
γεωγραφική ένδειξη και υπόδειγμα επισήμανσης αυτού.
Η χημική υπηρεσία μετά την εξέταση των στοιχείων θα
χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση για την χρήση
της ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η ανωτέρω Χημική Υπηρεσία θα προβαίνει σε τα−
κτικό έλεγχο των ποτοποιείων που έχουν λάβει έγκριση
για τη χρήση της παραπάνω γεωγραφικής ένδειξης και
σε περίπτωση καταστρατήγησης των άρθρων 1 και 2
της παρούσας, δύναται να προβεί και σε ανάκληση της
ανωτέρω έγκρισης.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν.2969/2001
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ΄ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 3023219/3725/Δ29
(5)
Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Κεράσι Νάουσας ή Λικέρ Κεράσι Να−
ούσης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου
9) του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
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γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και
την κατάργηση του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμ−
βουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του
ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις (παράγραφος 2 και εδάφιο α΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 7) της υπ’ αρ. 3010878/1396/2003
(ΦΕΚ 832 Β΄) απόφασής μας «Παραγωγή και διάθεση
αλκοολούχων ποτών» όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αρ. 3018093/2377/2007 (ΦΕΚ 1634 Β΄)
απόφασή μας.
4. Σχετικό αίτημα των ποτοποιών, ως και τα σχετικά
στοιχεία των κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
5. Την από 16.10.2009 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδι−
κασίες ελέγχου για την αναγνώριση της γεωγραφικής
ένδειξης «Λικέρ Κεράσι Νάουσας ή Λικέρ Κεράσι Να−
ούσης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 7 της αρ. 3010878/1396/20 (ΦΕΚ 832/Β΄/1396/
26−2−2003) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η ένδειξη «Κεράσι Νάουσας ή Κεράσι Ναούσης» θα
αναγράφεται πλησίον της επωνυμίας πώλησης «λικέρ»
στην ετικέτα με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ιδίας
γραμματοσειράς και του ιδίου χρώματος με την επω−
νυμία πώλησης.
Άρθρο 2
1. Για να επιτραπεί η αναγνώριση της γεωγραφικής έν−
δειξης «Λικέρ Κεράσι Νάουσας ή Λικέρ Κεράσι Ναούσης»
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το παραγόμενο ποτό πρέπει να λαμβάνεται με
ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
και ενός σιροπιού που θα προκύπτει από την ανάμιξη
Κερασιών Νάουσας και ζάχαρης.
β) Τα κεράσια που θα χρησιμοποιούνται για την παρα−
σκευή του ανωτέρω λικέρ θα προέρχονται αποκλειστικά
από την επαρχία της Νάουσας. Τα κεράσια Ροδοχωρίου
Νάουσας έχουν αναγνωριστεί ως προϊόν Προστατευό−
μενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), σύμφωνα με τον
Κανονισμό 1107/96 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996
«σχετικά με τη καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξε−
ων και των ονομασιών προέλευσης»
γ) Τα κεράσια πρέπει να είναι υγιή απαλλαγμένα από
επιβλαβείς μικροοργανισμούς, ελεύθερα προσβολών και
ασθενειών. Πριν τη χρήση τους θα πλένονται με κρύο
τρεχούμενο νερό για την απομάκρυνση σκόνης ή άλλων
ακαθαρσιών, αποκλειομένης της χρήσης απορρυπαντι−
κών ή σαπουνιών.
δ) Αρχικά, σε ανοξείδωτες δεξαμενές, θα πραγματο−
ποιείται ανάμιξη των φρούτων με ίση ποσότητα ζάχαρης
(αναλογία βάρους 1/1) και το μίγμα θα παραμένει ως έχει
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

ε) Μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστή−
ματος το μίγμα θα διηθείται και στο παραγόμενο σιρόπι
θα υπολογίζεται ο αλκοολικός τίτλος. Εν συνεχεία το
σιρόπι θα αναμιγνύεται με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός αλκοολικός
τίτλος του λικέρ. Η μέτρηση του αλκοολικού τίτλου του
σιροπίου και η ανάμιξη αυτού με την κατάλληλη ποσό−
τητα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
θα γίνεται παρουσία χημικού της χημικής υπηρεσίας
Βέροιας συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου
ανάμιξης.
στ) Το παραγόμενο μίγμα θα αναμιγνύεται και θα
διατηρείται εν ηρεμία για χρονικό διάστημα ενός μηνός
τουλάχιστον. Πριν τη δημιουργία του τελικού μίγματος
θα πραγματοποιείται εκ νέου μέτρηση του αλκοολικού
τίτλου και των ζαχάρων και ανάλογα θα διορθώνεται ο
αλκοολικός τίτλος (προσθήκη νερού ή αιθυλικής αλκο−
όλης γεωργικής προέλευσης) ή τα ζάχαρα (προσθήκη
ζάχαρης) για να επιτευχθούν τα επιθυμητά χαρακτηρι−
στικά του προϊόντος.
ζ) Για τη διόρθωση του χρώματος και των αρωματικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων επιτρέπεται επίσης
να προστίθενται
− Συμπυκνωμένος χυμός κεράσι και συμπυκνωμένος
χυμός βύσσινου μόνα τους ή σε συνδυασμό.
− Καραμελόχρωμα για την προσαρμογή του χρώμα−
τος.
η) Το παραγόμενο λικέρ πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
− Ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 16% vol.
− Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη εκφρασμένη σε
ιμβερτοσάκχαρο 150 gr/lt.
θ) Η παραγωγή, η παρασκευή και η εμφιάλωση του
ανωτέρω παραγόμενου ποτού μπορεί να πραγματο−
ποιείται μόνο στην διοικητική περιοχή του Νομού Ημα−
θίας.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αλ−
κοολούχου ποτού με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη
εάν δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται στην εμπορική επωνυμία άλλου
ποτού η χρήση το συνδυασμού των λέξεων «Κεράσι
Νάουσας Κεράσι Ναούσης» καθ’ οιονδήποτε τρόπο που
ενδέχεται να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή για
την αληθινή φύση του ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση του λικέρ με την γεω−
γραφική ένδειξη «Λικέρ Κεράσι Νάουσας ή Λικέρ Κεράσι
Ναούσης» πρέπει να υποβάλλουν στην Χημική Υπηρεσία
Βέροιας, σχετικό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα
τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω
αλκοολούχο ποτό μπορεί να αναγράφει την παραπάνω
γεωγραφική ένδειξη και υπόδειγμα επισήμανσης αυτού.
Η χημική υπηρεσία μετά την εξέταση των στοιχείων θα
χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση για την χρήση
της ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η ανωτέρω Χημική Υπηρεσία θα προβαίνει σε τα−
κτικό έλεγχο των ποτοποιείων που έχουν λάβει έγκριση
για τη χρήση της παραπάνω γεωγραφικής ένδειξης και
σε περίπτωση καταστρατήγησης των άρθρων 1 και 2
της παρούσας, δύναται να προβεί και σε ανάκληση της
ανωτέρω έγκρισης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν.2969/2001
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 3001794/261/0029
(6)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «GREEK ANIS»
ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «li−
queur».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου
9) 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».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο β της
παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών και
κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασής μας «Παραγωγή και διά−
θεση αλκοολούχων ποτών (ΦΕΚ 832/Β΄/25−6−2004)».
4. Σχετικό αίτημα ποτοποιίας, ως και τα στοιχεία του
κατατεθέντος στην Υπηρεσία φακέλου.
5. Την από 16.10.2009 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής, οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι διαδικα−
σίες ελέγχου προκειμένου να μπορεί να συμπληρώνεται
η επωνυμία πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» ή “liqueur” με την
γεωγραφική ένδειξη “Greek anis”.
2. H ένδειξη “Greek anis” θα αναγράφεται πλησίον της
επωνυμίας πώλησης “liqueur” και με χαρακτήρες όχι με−
γαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.
3. Για τη διάθεση του ποτού στην εγχώρια αγορά
συμπληρωματικώς ή εναλλακτικώς προς την ως άνω
ένδειξη πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Ελληνικό
ανισούχο λικέρ».
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης, η διαδικασία παραγωγής, από
του σταδίου της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλι−
κής αλκοόλης, έως της τελικής παρασκευής του ποτού,
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όσον και η εμφιάλωση, πρέπει να πραγματοποιούνται
εξ ολοκλήρου εντός της Ελλάδας.
2. Το ποτό πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Είναι διαφανές και άχρωμο.
β) Ο ελάχιστος κατ’ όγκον αλκοολικός του τίτλος
είναι 36,0 % vol.
γ) Τα συστατικά του είναι: νερό, αιθυλική αλκοόλη
γεωργικής προέλευσης, αρωματισμένη δι’ αποστάξε−
ως αιθυλική αλκοόλη με σπόρους κυρίως μαράθου και
γλυκάνισου, φυσικό εκχύλισμα ανηθόλης και ζάχαρη.
Απαγορεύεται η προσθήκη οποιουδήποτε άλλου συ−
στατικού πλην των ανωτέρω.
δ) Έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα 200
γραμμάρια ανά λίτρο εκπεφρασμένη σε ιμβερτοσάκ−
χαρο.
ε) έχει περιεκτικότητα σε ανηθόλη όχι κατώτερη των
0,20 γραμμαρίων ανά λίτρο και όχι ανώτερη του 1,00
γραμμαρίου ανά λίτρο.
3. Η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη (προϊ−
όν απόσταξης) πρέπει:
− να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20 % του αλκο−
ολικού τίτλου, και
− να λαμβάνεται με διπλή απόσταξη σε παραδοσια−
κούς χάλκινους άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας χωρη−
τικότητας μέχρι και 1.000 λίτρων και να έχει αλκοολικό
τίτλο όχι μικρότερο του 55% vol και όχι μεγαλύτερο
του 80% vol.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση λικέρ
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση λικέρ με τη γεωγραφική
ένδειξη “GREEK ANIS” ή/και «Ελληνικό Ανισούχο» υπο−
βάλλουν στην Χημική Υπηρεσία που είναι κατά τόπον
αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκα−
ταστάσεων παραγωγής του εν λόγω ποτού, όλα τα
σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης
εκ μέρους τους της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
Η Χημική Υπηρεσία μετά από εξέταση των στοιχείων
χορηγεί στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η εκάστοτε ως άνω αρμόδια Χημική Υπηρεσία προ−
βαίνει σε τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν
χρήση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την
ανάκληση της εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατή−
γησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2
της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ΄ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η΄ του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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