ΣΕΥΝΘΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
ΓΘΑ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΘΚΗ ΕΝΔΕΘΞΗ
ΟΤΖΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
(ηξνπνπνηεκέλνο)
Ηκεξνκελία παξαιαβήο :
Αξηζκόο ζειίδσλ (κε ηελ παξνύζα): 9
Γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ: Δθθδκζηή
Αξηζκόο θαθέινπ: PGI-GR-01840
Καζηεξσκέλε γεσγξαθηθή έλδεημε: Οφγμ Καθαιάηαξ
Καηεγνξία ηνπ αιθννινύρνπ πνηνύ:
Απμζηαβιέκμ anis (υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ Καηδβμνία 29 ημο πανανηήιαημξ ΗΗΗ ημο
ηακμκζζιμφ (ΔΚ) 110/2008.

1

Πενζεπυιεκα
Πενζβναθή ημο Οφγμο Καθαιάηαξ
Φοζζηά, πδιζηά ηαζ/ή μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά

3-4
3

Δζδζηά παναηηδνζζηζηά (ζε ζφβηνζζδ ιε ηα αθημμθμφπα πμηά ηδξ ίδζαξ
ηαηδβμνίαξ

3

Σπεηζηή βεςβναθζηή πενζμπή

4

Μέεμδμξ παναζηεοήξ ημο Οφγμο Καθαιάηαξ

4-5

Γεζιυξ ιε ημ βεςβναθζηυ πενζαάθθμκ ή πνμέθεοζδ

5-6

Γζαηάλεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ή εεκζηέξ/πενζθενεζαηέξ δζαηάλεζξ

6-7

Δκςζζαηέξ Γζαηάλεζξ

6

Δεκζηέξ Γζαηάλεζξ

7

Ο Αζηχκ

7-8

Πανάνηδια

8-9

2

Πεξηγξαθή ηνπ Ούδνπ Καιακάηαο
Τμ Οφγμ Καθαιάηαξ απμηεθεί ζφκεεηδ βεςβναθζηή έκδεζλδ πμο ειπενζέπεζ ηδκ
βεςβναθζηή έκδεζλδ Οφγμ. Ωξ εη ημφημο, πθδνμί ηαηά αάζζκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο
Οφγμο, υζμκ αθμνά ηδκ ιέεμδμ παναβςβήξ ηαζ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο, δ δε
θήιδ ημο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ βεςβναθζηή πενζμπή πμο μνίγεηαζ ιε ηδκ έκδεζλδ
«Καθαιάηαξ».

Φοζζηά, πδιζηά ή/ηαζ μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά
Τμ Οφγμ Καθαιάηαξ είκαζ άπνςιμ δζαθακέξ οβνυ. Τμ πνμσυκ ηαηά ηακυκα ειθακίγεζ
βαθάηηςια θεοημφ πνχιαημξ (ημζκχξ ευθςια), υηακ ακαιζβκφεηαζ ιε κενυ ή/ηαζ πάβμ.
Ο ζπδιαηζζιυξ ημο εμθχιαημξ μθείθεηαζ ζηδκ πενζεηηζηυηδηά ημο ζε ανςιαηζηέξ
εκχζεζξ, ηςκ μπμίςκ δ δζαθοηυηδηα ιεζχκεηαζ ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ
ζοβηέκηνςζδξ ηδξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ.
Τμ άνςια ηαζ δ βεφζδ ημο μθείθμκηαζ ζηδκ ανςιάηζζδ ηδξ αθημυθδξ ιε
απυζηαλδ ή/ηαζ δζαανμπή ιε ζπυνμοξ βθοηακίζμο, ιανάεμο, ιαζηίπα απυ ημ ζεαβεκέξ
ιαζηζπυδεκδνμ ηδξ Φίμο (Pistacia Lentisus Chia ή Latifolia) ηαζ άθθμοξ ανςιαηζημφξ
ζπυνμοξ ηαζ θοηά.
Τα παναηηδνζζηζηά ημο ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ είδμξ, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ
ακαθμβία ηςκ πνδζζιμπμζμοιέκςκ ανςιαηζηχκ οθχκ ζε ζοκδοαιυ ιε ηδκ παναβςβζηή
δζαδζηαζία, ιε ημ άνςια ημο ακίζμο κα παναιέκεζ πάκημηε επζηναηέξ.

Δζδζηά παναηηδνζζηζηά (ζε ζφβηνζζδ ιε ηα αθημμθμφπα πμηά ηδξ ίδζαξ
ηαηδβμνίαξ)
1. Οζ ηφνζεξ ανςιαηζηέξ πνχηεξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ανςιάηζζδ ημο
Οφγμο Καθαιάηαξ είκαζ μζ ζπυνμζ βθοηακίζμο (Pimpinella anisum) ηαζ ιανάεμο
(Foeniculum vulgare). Δπζπθέμκ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ άθθεξ ανςιαηζηέξ φθεξ, υπςξ
ζπυνμζ ημνίακδνμο (Coriandum sativum), βθοηάκζζμο ημο αζηενμεζδμφξ (Illicum
verum), ηάνδαιμο (Elletaria cardamomum), Μαζηίπα Φίμο (Pistacia lentiscus chia), ηαζ
θθμφδεξ θνέζημο θειμκζμφ.
2. Ζ ανςιάηζζδ ιε απυζηαλδ ηδξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ θαιαάκεζ πχνα απμηθεζζηζηά ζε
παναδμζζαημφξ πάθηζκμοξ άιαοηεξ, αζοκεπμφξ θεζημονβίαξ, πςνδηζηυηδηαξ ιέπνζ ηαζ
1.000 θίηνςκ ηαζ ημ θαιαακυιεκμ πνμσυκ απυζηαλδξ έπεζ αθημμθζηυ ηίηθμ, υπζ ιζηνυηενμ
ημο 55% κμΗ ηαζ υπζ ιεβαθφηενμ ημο 80% κμl.
3. Ζ αθημυθδ πμο έπεζ ανςιαηζζεεί ιε απυζηαλδ (πνμσυκ απυζηαλδξ) ακηζπνμζςπεφεζ
ημοθάπζζημκ ημ 20% ημο αθημμθζημφ ηίηθμο ημο πνμσυκημξ.
4. Ο εθάπζζημξ αθημμθζηυξ ηίηθμξ ημο είκαζ 37,5 % vol.
5. Γζα ηδκ παναζηεοή ημο επζηνέπεηαζ δ πνμζεήηδ ανςιαηζηχκ οθχκ πμο θαιαάκμκηαζ
απμηθεζζηζηά απυ ηδκ εηπφθζζδ ηαζ απυζηαλδ ηςκ ανςιαηζηχκ ζπυνςκ, θοηχκ ή/ηαζ
ηανπχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ανςιάηζζδ ηδξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ ιε δζαανμπή
ή απυζηαλδ.
6. Σηζξ πενζπηχζεζξ, υπμο βίκεηαζ πνμζεήηδ βθοηακηζηχκ οθχκ, αοηέξ πνμζηίεεκηαζ ζε
ιζηνέξ πμζυηδηεξ, χζηε ημ δζαηζεέιεκμ ζηδκ ηαηακάθςζδ «Οφγμ Καθαιάηαξ» κα έπεζ
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ζηενευ οπυθεζιια υπζ ιεβαθφηενμ απυ 50 βναιιάνζα ακά θίηνμ.

ρεηηθή Γεσγξαθηθή πεξηνρή
Τμ Οφγμ Καθαιάηαξ πανάβεηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ εζδζηυηενμκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο
Γήιμο Καθαιάηαξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Μεζζδκίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ
Πεθμπμκκήζμο.
Τα ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζμφκηαζ εκηυξ ηδξ μζηείαξ
βεςβναθζηήξ πενζμπήξ πενζθαιαάκμοκ:
-ηδκ ανςιάηζζδ ηδξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ ιε δζαανμπή ή/ηαζ απυζηαλδ, πανμοζία ηςκ
ανςιαηζηχκ πνχηςκ οθχκ (ζπυνςκ, θοηχκ, ηανπχκ)
-ηδκ ζφιιεζλδ ηςκ ανςιαηζζιέκςκ αθημμθχκ
-ηδκ πνμζεήηδ ανςιαηζηχκ ηαζ βθοηακηζηχκ οθχκ
-ηδκ αναίςζδ ιε κενυ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ημο ηεθζημφ αθημμθζημφ ηίηθμο
-ηδκ ειθζάθςζδ

Μέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ Ούδνπ Καιακάηαο
Τμ Οφγμ Καθαιάηαξ πανάβεηαζ ιε ζφιιεζλδ αθημμθχκ πμο έπμοκ ανςιαηζζεεί ιε
απυζηαλδ ή δζαανμπή ιε ζπυνμοξ ακίζμο, ιανάεμο, ιαζηίπα απυ ημ ζεαβεκέξ
ιαζηζπυδεκδνμ ηδξ Φίμο (Pistacia Lentisus Chia ή Latifolia) ηαζ άθθμοξ ανςιαηζημφξ
ζπυνμοξ, θοηά ηαζ ηανπμφξ.
Σε παναδμζζαηυ πάθηζκμ αιαοηα, πςνδηζηυηδηαξ ιέπνζ 1000 θίηνςκ, πνμζηίεεηαζ
οδναθημμθζηυ ιίβια, υβημο πενίπμο 500 θίηνςκ, αθημμθζημφ ηίηθμο 45 % vol.
Δκ ζοκεπεία πνμζηίεεηαζ ζημκ άιαοηα ημ ιίβια ηςκ ανςιαηζηχκ πνχηςκ οθχκ, μζ
μπμίεξ ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζε ακμλείδςημ «ηαθάεζ» ιε δζάηνδηδ θαιανίκα, χζηε κα
απμθεφβεηαζ δ οπενεένιακζδ ηςκ αμηακζηχκ ζημζπείςκ. Τμ ιίβια αοηυ πενζθαιαάκεζ
ηονίςξ βθοηάκζζμ, ιάναεμ, ημνίακδνμ, βθοηάκζζμ αζηενμεζδή, ιζηνή πμζυηδηα
ηάνδαιμο ηαζ ιαζηίπαξ Φίμο, ηαεχξ ηαζ θθμφδεξ θνέζημο θειμκζμφ.
Όθμ ημ ακςηένς ιίβια παναιέκεζ ζημκ άιαοηα επί ηνεζξ διένεξ, χζηε ιε ηδκ
παναηεηαιέκδ δζαανμπή ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ κα θάαεζ πχνα δ εηπφθζζδ ηςκ
ανςιαηζηχκ μοζζχκ ζημ οδναθημμθζηυ ιίβια.
Μεηά ηδκ πάνμδμ ηςκ ηνζχκ διένςκ, ανπίγεζ δ δζαδζηαζία ηδξ απυζηαλδξ, ηαηά ηδκ
μπμία δ πανμπή εενιυηδηαξ ζημκ άιαοηα ηαζ δ ρφλδ ιε κενυ ηςκ αθημμθμφπςκ αηιχκ
νοειίγμκηαζ ηαηά ηνυπμκ, χζηε δ πανμπή ημο πνμσυκημξ απυζηαλδξ κα ιδκ οπενααίκεζ
ηα 20 θίηνα ακά χνα ζηδ εενιμηναζία ηςκ 18μ C.
Τμ πνχημ ηθάζια ηδξ απυζηαλδξ (ημζκχξ « ηεθαθέξ ») ζοθθέβεηαζ πςνζζηά.
Αημθμοεεί δ ζοθθμβή ζε ακμλείδςηδ δελαιεκή ημο ηονίςξ ιένμοξ ημο πνμσυκημξ
απυζηαλδξ (ημζκχξ «ηανδζά»), ημ μπμίμ έπεζ υβημ πενίπμο 240 θίηνα ηαζ αθημμθζηυ
ηίηθμ 74-75 % Vol.
Τέθμξ, ζοθθέβεηαζ ημ ηεθεοηαίμ ηθάζια ηδξ απυζηαλδξ (ημζκχξ «μονέξ»), ημ μπμίμ
έπεζ υβημ πενίπμο 130 θίηνςκ ηαζ αθημμθζηυ ηίηθμ 33-34 % Vol.
Γζα ηδκ παναζηεοή ημο Οφγμο Καθαιάηαξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ηονίςξ ιένμξ ημο
πνμσυκημξ απυζηαλδξ (δ «ηανδζά»), εκχ ημ πνχημ ηαζ ηνίημ ηθάζια («ηεθαθέξ » ηαζ
«μονέξ ») πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ επυιεκδ απυζηαλδ.
Τμ ςξ άκς πνμσυκ απυζηαλδξ ( δ «ηανδζά») είκαζ πθμφζζμ ζε ανςιαηζηέξ εοχδεζξ
εκχζεζξ, μζ μπμίεξ πνμζδίδμοκ ζημ Οφγμ Καθαιάηαξ ημκ ζδζαίηενμ ανςιαηζηυ ημο
παναηηήνα. Οζ ηονζχηενεξ ελ αοηχκ είκαζ ηενπέκζα, υπςξ α ηαζ α πζκέκζμ (α & α-
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pinene), θεθθακδνέκζμ (phellandrene) ηαζ 3-ηανέκζμ (3-carene), θζιμκέκζμ (limonene),
ανςιαηζηέξ αθημυθεξ, υπςξ α-ηενπζκευθδ (α-terpineol) ηαζ θζκαθυθδ (linalool ή
coriandrol), ανςιαηζηέξ ηοηθζηέξ εκχζεζξ, υπςξ δ ακδευθδ (anethol), π-ακζζαθδεΰδδ
(p-anisaldehyde), εζηναβηυθδ (estragol) ζε ίπκδ η.θ.π. Οζ ανςιαηζηέξ πηδηζηέξ εκχζεζξ
ημο πνμσυκημξ απυζηαλδξ εηηζιχκηαζ ιε αενζμπνςιαημβναθζηή ακάθοζδ. Ηδζαίηενδ
ζδιαζία ζημ πνμσυκ απυζηαλδξ έπεζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ακδευθδξ, δ μπμία
πνμζδζμνίγεηαζ πμζμηζηά.
Τμ πνμσυκ απυζηαλδξ μδδβείηαζ ζε ακμλείδςηδ δελαιεκή, υπμο ακαιεζβκφεηαζ ιε
απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ αζεοθζηή αθημυθδ βεςνβζηήξ πνμέθεοζδξ, ζε ηέημζα ακαθμβία,
χζηε δ αθημυθδ πμο πενζέπεηαζ ζημ πνμσυκ απυζηαλδξ κα ακηζπνμζςπεφεζ πμζμζηυ
ιεβαθφηενμ ημο 20% ημο αθημμθζημφ ηίηθμο ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Σημ οδναθημμθζηυ
ιίβια πνμζηίεεηαζ θεοηή ηνοζηαθθζηή γάπανδ ζε πμζυηδηα, χζηε δ ζοβηέκηνςζή ηδξ
κα είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ 50 βν/θίηνμ (ηαηά ηακυκα πενίπμο 15 βν/θίηνμ), ηαζ θοζζηή
ακδευθδ.
Τμ ηεθζηυ πνμσυκ εθέβπεηαζ ςξ πνυξ ημκ αθημμθζηυ ηίηθμ, ηδκ ποηκυηδηα ηαζ ημκ
ζπδιαηζζιυ εμθχιαημξ ιε πνμζεήηδ κενμφ. Δκ ζοκεπεία, δζδεείηαζ ιέζς θίθηνμο
πθαηχκ ηαζ απμεδηεφεηαζ ζε ακμλείδςηδ δελαιεκή. Αημθμφεςξ, μδδβείηαζ ζηδ βναιιή
ειθζάθςζδξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ θζαθχκ. Σηδ ζοκέπεζα ηδξ βναιιήξ
παναβςβήξ, ζηζξ θζάθεξ επζημθθχκηαζ μζ εηζηέηεξ, χζηε ημ πνμσυκ κα απμηηήζεζ ηδκ
επζζήιακζδ ςξ Οφγμ Καθαιάηαξ (ηαζ υθεξ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ απυ ηδ κμιμεεζία
εκδείλεζξ), ηαζ ηέθμξ ακαβνάθεηαζ επί ηδξ θζάθδξ δ έκδεζλδ πανηίδαξ.
Τα ςξ άκς πνμζοζηεοαζιέκα πνμσυκηα ημπμεεημφκηαζ ζε πανημηζαχηζα, ζηα μπμία
επίζδξ ακαβνάθεηαζ δ έκδεζλδ πανηίδαξ. Ζ ακάβηδ ηαηαβναθήξ ηδξ έκδεζλδξ πανηίδαξ
ηαζ ζηα πανημηζαχηζα, πνμηφπηεζ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ ηαζ
αζθάθεζαξ υζμκ αθμνά ημ ζφζηδια ζπκδθαζζιυηδηαξ. Αημθμοεεί δ παθεημπμίδζδ ηςκ
πανημηζαςηίςκ ηαζ μζ παθέηεξ μδδβμφκηαζ ζηδκ απμεήηδ ηςκ έημζιςκ πνμσυκηςκ, υπμο
θοθάζζμκηαζ ιέπνζ ηδκ δζάεεζή ημοξ ζε εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ οβναζίαξ ηαζ
εενιμηναζίαξ, ηαηάθθδθεξ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο Οφγμο Καθαιάηαξ.

Δεζκόο κε ην γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ ή πξνέιεπζε
Ζ παναβςβή αθημμθμφπςκ πμηχκ απυ απυζηαλδ ζηδκ Μεζζδκία πνμκμθμβείηαζ απυ
ηδκ επμπή ηδξ Δκεημηναηίαξ ηαζ ηδξ Φναβημηναηίαξ. Ήδδ ζημ πνμκζηυ ημο Μμνέςξ
(14μξ αζχκαξ) ακαθένεηαζ δ πνχηδ παναβςβή αθημμθμφπςκ πμηχκ απυ απυζηαλδ. Απυ
ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Μεζζδκίαξ παναβυηακ «ζμφια» απυ ζηέιθοθα γοιμφιεκα ζε
θάηημοξ. Με ηδκ επίδναζδ ηςκ Φνάβηςκ άνπζζε κα πνμζηίεεηαζ ζημ πνμξ απυζηαλδ
οβνυ, ιείβια ζπυνςκ βθοηακίζμο ηαζ ιανάεμο..
Ήδδ απυ ημ 1864 θεζημονβμφκ ζηδκ Καθαιάηα «Βζμιδπακζηά Καηαζηήιαηα», ηα
μπμία πανάβμοκ μζκυπκεοια απυ γοιμφιεκα ζηέιθοθα («ζμφιεξ»), πνδζζιμπμζχκηαξ
ςξ ηαφζζιδ φθδ εθαζμπονήκα ή λφθα. Απυ ημ 1884 δ αζμιδπακία μζκμπκεφιαημξ ζηδκ
Καθαιάηα εηζοβπνμκίγεηαζ, ιε ηδ αμήεεζα ηονίςξ Γαθθζηχκ εηαζνεζχκ, ιε ηδκ
εβηαηάζηαζδ «ακαηαεανζζηήνςκ». Ζ πνήζδ ηςκ κέςκ αοηχκ ιδπακδιάηςκ ζηδκ
απυζηαλδ (ιεηά αεααίςξ ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ) ζηαθίδςκ, ζφηςκ ηαζ ζηειθφθςκ,
υθςκ αοηχκ πνμσυκηςκ ηδξ πενζμπήξ, μδδβεί ζηδκ παναβςβή μζκμπκεφιαημξ ηαθήξ
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πμζυηδηαξ. Όθμ ζπεδυκ ημ παναβυιεκμ μζκυπκεοια, υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ ειπμνζημφξ
μδδβμφξ ηδξ επμπήξ, επνδζζιμπμζείημ απυ ηα πμθοάνζεια πμημπμζεία, ηα μπμία
πανήβαβακ ιεβάθδ πμζηζθία αθημμθμφπςκ πμηχκ.
Δηείκδ πενίπμο ηδκ επμπή ανπίγεζ ηαζ δ παναβςβή ημο Οφγμο ζηδκ Καθαιάηα. Σε
επζζημθή ιεηαλφ ιεθχκ πμημπμζίαξ, ιε διενμιδκία 1896, ακαθένμκηαζ εέιαηα ζπεηζηά
ιε παναηηδνζζηζηά ημο παναβυιεκμο μφγμο. Ζ ίδζα αοηή πμημπμζία ζοκεπίγεζ ηδκ
μζημβεκεζαηή πανάδμζδ, αδζάζπαζηδ ιέζα ζημ πνυκμ, ηαζ απμηεθεί ζήιενα ηδκ ααζζηή
επζπείνδζδ παναβςβήξ ημο Οφγμο Καθαιάηαξ.
Απυ πμθφ κςνίξ (1908) εηδίδμκηαζ εβπεζνίδζα παναβςβήξ ηαζ ζοκηαβχκ, υπμο
πενζβνάθεηαζ ημ «πανιάκζ», δδθαδή ημ ιίβια ηςκ ανςιαηζηχκ ζπυνςκ ηαζ θοηχκ, δ
ηεπκζηή ηδξ απυζηαλδξ, μ δζαπςνζζιυξ ηςκ ηθαζιάηςκ ηαζ δ παναζηεοή ημο ηεθζημφ
πνμσυκημξ.
Σφιθςκα ιε ηα εβπεζνίδζα αοηά, βζα ηδκ παναβςβή ημο Οφγμο ημπμεεημφκηαζ ζημκ
άιαοηα (ημζκχξ «ηαγάκζ») ηδξ απυζηαλδξ, πμζυηδξ μζκμπκεφιαημξ 75 μηάδεξ, πμζυηδξ
κενμφ ηαζ ημ «πανιάκζ» απυ ηα ανςιαηζηά οθζηά, πμο ηαηά ηακυκα είκαζ: ιάναεμξ 7
μηάδεξ, ημνίακδνμξ 1,2 μηάδεξ, βαθάβηα 200 δνάιζα, βθοηάκζζμ 3 μηάδεξ ηαζ ιαζηίπδ
200 δνάιζα (δ μηά ηαζ ημ δνάιζ ήζακ μζ ηυηε πνδζζιμπμζμφιεκεξ ιμκάδεξ αάνμοξ).
Οζ πνχημζ άιαοηεξ εζζήπεδζακ ζηδκ Καθαιάηα πνμενπυιεκμζ απυ βαθθζηέξ
εηαζνείεξ ηαζ έπμοκ εθάπζζηεξ δζαθμνέξ απυ ημοξ θεζημονβμφκηεξ ζήιενα. Ζ ααζζηή
δζαθμνά εκημπίγεηαζ ζημ ζφζηδια εένιακζδξ, ηυηε ιε λφθα ηαζ θςηζά, ζήιενα ιε
ηαοζηήνα πεηνεθαίμο ή αενίμο. Ζ βεςιεηνία ημο άιαοηα είκαζ πενίπμο δ ίδζα ζηδ
δζαδνμιή ημο πνυκμο, πάθηζκδ ηαηαζηεοή ηοθζκδνζηή, πςνδηζηυηδηαξ 1000 θίηνςκ. Ζ
δζαθμνά εκημπίγεηαζ ζημ ηάθοιια (chapiteau), ημ μπμίμ ζημοξ βαθθζημφ ηφπμο άιαοηεξ
έπεζ ζπήια ηνειιοδζμφ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ πεπθαηοζιέκμ υβημο 10% ημο
ζοκμθζημφ υβημο ημο άιαοηα επζηνέπμκηαξ ζπεηζηχξ ιεβάθδ ακαννμή. Οζ ζφβπνμκμζ
άιαοηεξ βζα ημ Οφγμ έπμοκ ιζηνυηενμ ηάθοιια ιε ιζηνυηενδ ακαννμή επζηνέπμκηαξ
ηδκ ηαθφηενδ παναθααή ηςκ ηενπεκίςκ, ηα μπμία απμηεθμφκ ααζζηά ανςιαηζηά
ζοζηαηζηά ημο αζεενίμο εθαίμο ηςκ πνδζζιμπμζμοιέκςκ ανςιαηζηχκ ζπυνςκ.
Ζ παναβςβή ημο Οφγμο Καθαιάηαξ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ζήιενα ιε μοζζαζηζηά
αιεηάαθδηδ ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ζηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Σηαιάηδζε ιυκμ ηα
πνυκζα ημο Β’ Παβημζιίμο Πμθέιμο, υηακ ημ 1940 μζ πμημπμζμί δεκ ιπμνμφζακ κα
πνμιδεεφμκηαζ μζκυπκεοια, θυβς ηδξ δέζιεοζήξ ημο απυ ημ Κνάημξ βζα πμθειζημφξ
ζημπμφξ.
Μέζα ζηδκ ιαηνυπνμκδ αοηή πενίμδμ, μζ πμημπμζίεξ ηδξ Καθαιάηαξ απμηημφκ
δζεεκή θήιδ, θυβς ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ηαζ ανααεφμκηαζ ζε δζεεκείξ
εηεέζεζξ. Σήιενα μζ πμημπμζίεξ πμο θεζημονβμφκ ζηδκ Καθαιάηα έπμοκ ηζξ νίγεξ ημοξ
ζηδκ ιαηνυπνμκδ πανάδμζδ ηδξ Καθαιάηαξ ζηδκ πμημπμζία ηαζ ζημ μφγμ, ηαεχξ
απμηεθμφκ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ πμο ηθδνμκμιμφκηαζ απυ βεκζά ζε βεκζά.

Δηαηάμεηο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή εζληθέο/πεξηθεξεηαθέο
δηαηάμεηο
Γζαηάλεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ
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Τμ Οφγμ Καθαιάηαξ απμηεθεί βεςβναθζηή έκδεζλδ ηαηαπςνζζιέκδ οπέν ηδξ
Δθθάδαξ βζα ηδκ ηαηδβμνία “απμζηαβιέκμ anis”, ηδξ μπμίαξ μζ πνμδζαβναθέξ μνίγμκηαζ
ζημ ζδιείμ 29 ημο Πανανηήιαημξ (ΔΚ) 110/2008.
Ζ παναβςβή ηαζ πανμοζίαζή ημο δζέπεηαζ απυ ηδκ εζδζηή βζα ηα αθημμθμφπα πμηά
εκςζζαηή κμιμεεζία, δδθαδή, ημκ ηακμκζζιυ (ΔΚ) 110/2008 ηαζ ημκ εθανιμζηζηυ
αοημφ ηακμκζζιυ (ΔΔ) 716/2013, ηαεχξ ηαζ απυ ημκ ηακμκζζιυ (ΔΔ) 1169/2011
«ζσεηικά με ηην παποσή πληποθοπιών για ηα ηπόθιμα ζηοςρ καηαναλωηέρ…», ιε ηδκ
επζθφθαλδ ηςκ εζδζηχκ δζαηάλεςκ ηαζ ηςκ ελαζνέζεςκ βζα ηα αθημμθμφπα πμηά πμο
πνμαθέπμκηαζ ζημκ εκ θυβς ηακμκζζιυ.

Δεκζηέξ Γζαηάλεζξ
Ζ παναβςβή ηαζ πανμοζίαζδ ημο Οφγμο Καθαιάηαξ δζέπεηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα
εεκζηή κμιμεεζία, υζμκ αθμνά ηδκ παναβςβή ηαζ δζάεεζδ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ,
ηαεχξ ηαζ ημο Οφγμο εκ βέκεζ.
Δπζπθέμκ, μζ εζδζημί υνμζ πνήζδξ ηδξ βεςβναθζηήξ έκδεζλδξ Οφγμ Καθαιάηαξ
ηαεμνίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ ανζε. 3001098/129/12-1-2011 απυθαζδ Υθοπμονβμφ
Οζημκμιζηχκ (ΦΔΚ 76/Β΄/28-1-2011) Όποι σπήζηρ ηηρ γεωγπαθικήρ ένδειξηρ «ούζο
Καλαμάηαρ».
(Τμ ηείιεκμ ηδξ απυθαζδξ αοηήξ επζζοκάπηεηαζ ςξ Πανάνηδια).

Αηηώλ
Κπάηορ-Μέλορ: Ελλάδα
Σηοισεία απμόδιαρ Απσήρ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΥΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α’
Τασ.Διεύθςνζη
: Αν. Τζόσα 16
: Αθήνα 115 21, Ελλάδα
Τηλέθωνο
: 0030-210-6479273, -221
Φαξ
:
0030-210-6468272
e-mail
: alcohol_food@gcsl.gr

και ζηην αγγλική γλώζζα:

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF FINANCE
GENERAL SECRETARIAT
FOR PUBLIC REVENUE
GENERAL DIRECTORATE
OF GENERAL CHEMICAL
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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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ανζε. 3001098/129
Όνμζ πνήζδξ ηδξ βεςβναθζηήξ έκδεζλδξ «μφγμ Καθαιάηαξ».
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έρνληαο ππ’ όςε:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Τζξ δζαηάλεζξ ημο Κεθαθαίμο ΗΗΗ «Γεςβναθζηέξ εκδείλεζξ» ημο ηακ. (ΔΚ)
110/2008 ζπεηζηά ιε ημκ μνζζιυ, ηδκ πανμοζίαζδ, ηδκ επζζήιακζδ ηαζ ηδκ
πνμζηαζία ηςκ βεςβναθζηχκ εκδείλεςκ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ ηαζ ηδκ
ηαηάνβδζδ ημο ηακμκζζιμφ (ΔΟΚ) ανζε. 1576/89 ημο Σοιαμοθίμο».
Τμ ζδιείμ 29 ημο Πανανηήιαημξ ΗΗΗ ημο ζδίμο ςξ άκς ηακμκζζιμφ, ζημ μπμίμ
ηαηαπςνίγεηαζ οπέν ηδξ Δθθάδμξ δ βεςβναθζηή έκδεζλδ «μφγμ Καθαιάηαξ» βζα
ηδκ ηαηδβμνία ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ «απμζηαβιέκμ anis».
Τζξ δζαηάλεζξ (πενίπηςζδ ζη ηδξ παναβνάθμο 4 ημο άνενμο 5) ημο κ. 2969/2001.
Τζξ δζαηάλεζξ (πανάβναθμζ 1 ηαζ 2 ηαζ εδάθζμ α ηδξ παναβνάθμο 5 ημο άνενμο
7) πενί βεςβναθζηχκ ηαζ ηαηά πανάδμζδ επςκοιζχκ ηαζ εκδείλεςκ ηδξ οπ’ ανζε.
3010878/1396/2003 απυθαζδξ Υπμονβμφ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ
«Παναβςβή ηαζ δζάεεζδ αθημμθμφπςκ πμηχκ» (ΦΔΚ 832/Β/25-6-2003), υπςξ
αοηή ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ οπ’ ανζε. 3018093/2377/0029/9-8-2007 απυθαζδ
Υπμονβμφ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ (ΦΔΚ 1634/Β’/17-8-2007).
Τζξ δζαηάλεζξ πενί μφγμο (Κεθάθαζμ Α ημο άνενμο 6) ηδξ ζδίαξ ςξ άκς
απυθαζδξ.
Τδκ οπ’ ανζε. Γ6Α1142500 ΔΞ 2010/26-10-2010 ημζκή απυθαζδ ημο
Πνςεοπμονβμφ ηαζ ημο Υπμονβμφ Οζημκμιζηχκ «Ακάεεζδ ανιμδζμηήηςκ ζημκ
Υθοπμονβυ Οζημκμιζηχκ Γδιήηνζμ Κμοζεθά» (Φ.Δ.Κ. 1725/B’/3-11-2010).
Σπεηζηυ αίηδια πμημπμζχκ, ςξ ηαζ ηα ζημζπεία ημο ηαηαηεεέκημξ ζηδκ Υπδνεζία
θαηέθμο.
Τδκ απυ 24-11-2010 εζζήβδζδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Αθημυθδξ, Αθημμθμφπςκ
Πμηχκ, Οίκμο, Εφεμο ημο Γεκζημφ Φδιείμο ημο Κνάημοξ πνμξ ημκ Υθοπμονβυ
Οζημκμιζηχκ βζα ηδκ έηδμζδ ηδξ ζπεηζηήξ απυθαζδξ.
Τμ βεβμκυξ υηζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζαξ δεκ πνμηαθείηαζ δαπάκδ εζξ
αάνμξ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ, απμθαζίγμοιε :
Άξζξν 1
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1.

2.

Με ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζαξ ηαεμνίγμκηαζ μζ υνμζ παναβςβήξ ηαζ μζ
δζαδζηαζίεξ εθέβπμο, πνμηεζιέκμο ημ μφγμ κα δζαηίεεηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ ιε ηδ
βεςβναθζηή έκδεζλδ «μφγμ Καθαιάηαξ», δ μπμία έπεζ ήδδ ηαηαπςνζζεεί οπέν
ηδξ Δθθάδμξ ηαηά ηδκ έκκμζα ηςκ ζπεηζηχκ δζαηάλεςκ ημο ηακ. (ΔΚ) 110/2008.
Δκαθθαηηζηχξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζείηαζ δ έκδεζλδ «μφγμ Καθαιαηζακυ».
Ζ έκδεζλδ «Καθαιάηαξ» ή «Καθαιαηζακυ» εα ακαβνάθεηαζ επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ
πθδζίμκ ηδξ επςκοιίαξ πχθδζδξ «μφγμ» ηαζ ιε παναηηήνεξ υπζ ιεβαθφηενμο
ιεβέεμοξ απυ ημοξ παναηηήνεξ αοηήξ.
Άξζξν 2
1. Πνμηεζιέκμο κα επζηνέπεηαζ δ πνήζδ ηδξ ςξ άκς βεςβναθζηήξ έκδεζλδξ πνέπεζ δ
δζαδζηαζία παναβςβήξ, απυ ημ ζηάδζμ ηδξ ανςιάηζζδξ ιε απυζηαλδ ηδξ
αζεοθζηήξ αθημυθδξ έςξ ηδκ ηεθζηή παναζηεοή ημο πμημφ, ηαζ δ ειθζάθςζδ κα
πναβιαημπμζμφκηαζ ελ μθμηθήνμο ζε επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ ηζξ παναβςβζηέξ
εβηαηαζηάζεζξ ημοξ εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο Γήιμο Καθαιάηαξ.
2. Γεκ επζηνέπεηαζ δ ηαε’ μζμκδήπμηε ηνυπμ πνήζδ ηδξ ςξ άκς βεςβναθζηήξ
έκδεζλδξ ζηδκ επζζήιακζδ ημο μφγμο, εθυζμκ δεκ πθδνμφκηαζ μζ υνμζ ηδξ
πανμφζαξ.
3. Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνήζδ ηδξ θέλεςξ «Καθαιάηα», θέλεςκ ιε ηδ νίγα αοηή,
ηαεχξ ηαζ ζφκεεηςκ θέλεςκ πμο ηδκ πενζέπμοκ, βζα ηδκ ειπμνζηή επςκοιία
αθημμθμφπμο πμημφ.
Άξζξν 3

1.

2.

3.

Οζ πμημπμζμί πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηαζ δζάεεζδ ζηδκ
ηαηακάθςζδ μφγμο ιε ηδ βεςβναθζηή έκδεζλδ «Καθαιάηαξ» ή «Καθαιαηζακυ»
οπμαάθθμοκ ζηδ Φδιζηή Υπδνεζία Καθαιάηαξ, υθα ηα ζπεηζηά ζημζπεία πμο
απμδεζηκφμοκ ημ δζηαίςια πνήζδξ εη ιένμοξ ημοξ ηδξ εκ θυβς βεςβναθζηήξ
έκδεζλδξ. Ζ Φδιζηή Υπδνεζία Καθαιάηαξ, ιεηά απυ ελέηαζδ ηςκ ζημζπείςκ
πμνδβεί ζημοξ εκδζαθενμιέκμοξ ηδκ έβηνζζδ πνήζδξ ηδξ εκ θυβς βεςβναθζηήξ
έκδεζλδξ.
Ζ Φδιζηή Υπδνεζία Καθαιάηαξ, είκαζ ανιυδζα βζα ημκ ηαηηζηυ έθεβπμ ηςκ
πμημπμζχκ πμο ηάκμοκ πνήζδ ηδξ εκ θυβς βεςβναθζηήξ έκδεζλδξ ηαζ βζα ηδκ
ακάηθδζδ ηδξ ςξ άκς εβηνίζεςξ ζε πενίπηςζδ ηαηαζηναηήβδζδξ εη ιένμοξ
ημοξ ηςκ υνςκ ηςκ άνενςκ 1 ηαζ 2 ηδξ πανμφζαξ.
Ζ ιδ ηήνδζδ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ απυθαζδξ απμηεθεί πανάααζδ ημο κ.
2969/2001, δ μπμία ηζιςνείηαζ ζφιθςκα ιε ημ εδάθζμ ζα ηδξ παναβνάθμο 2 ημο
άνενμο 11 ηαζ ημ εδάθζμ δ ημο άνενμο 12 ημο εκ θυβς κυιμο.
Άξζξν 4
Ζ πανμφζα απυθαζή ιαξ κα δδιμζζεοεεί ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ ηαζ
ζζπφεζ απυ ηδ δδιμζίεοζή ηδξ.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΟΤΕΛΑ
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