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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Το τσίπουρο, η τσικουδιά, η ρακί, η σούμα και η γκράππα είναι η εξέλιξη της 
οικιακής οικονομίας. 

Από το αμπέλι τα προϊόντα που παράγονται είναι τα παρακάτω : 

 

Το κλάδεμα μας δίνει κληματόβεργες που χρησιμοποιούνται στο ψήσιμο 
του κατσικιού ή του αρνιού (στον φούρνο ή στην σούβλα ή αντικρυστό).  

Το βλαστοκόπημα αποτελεί βασική τροφή στην 
κτηνοτροφία, οι μικροί βλαστοί γίνονται τουρσί.  

Το αργολόημα μας χαρίζει τα φύλλα για ντολμαδάκια και για 
σανό στην κτηνοτροφία. 

Το κόψιμο των άγριων χόρτων γίνεται φυσική λίπανση. 

Ο τρύγος παράγει τα σταφύλια που μας δίνουν τον μούστο (κρασί, πετιμέζι, 
μουστοκούλουρα, μουσταλευριά) 

Συνήθως υπάρχουν και κλήματα με μη οινοποιήσιμα σταφύλια και κάνουμε 
σταφίδες και γλυκό του κουταλιού. 

Παράγουμε κρασί (ξηρό, ημίξηρο, γλυκό, ημιαφρώδες, αφρώδες…) 

Η πρώτη απολάσπωση καθώς και η τελική από τον καθαρισμό των δεξαμενών 
(οινολάσπες χρησιμοποιούνται στην απόσταξη ή στην παρασκευή κρασότυρου 
(Λέρος)) 

Τα υπόλοιπα γίνονται τροφή για την κτηνοτροφία ή τα ζυμώνουμε (τσιπουρόβραση) 
ώστε να τα αποστάξουμε. Τα υπολείμματα της απόσταξης προσφέρονται επίσης για 
λίπανση. 

Τα παλαιά κρασιά αν έχουν πρόβλημα σταθερότητας γίνονται ξύδι, βερμούτ, λικέρ 
κ.α. 

 

Στο ΑΜΠΕΛΙ γίνεται η πραγματική οικονομία αν ένας τα κάνει όλα. 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 

Σούμα ΣΑΜΟΥ : "Προϊόν αποστάξεως στεμφύλων"  

 

 
 
Απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Ιωάννη Κόκκα : Λαογραφικά στοιχεία της Λέκκας 
Σάμου 
 
Το κορυφαίο όμως γεγονός αυτήν την εποχή, ήταν τα "καζάνια", η σούμα. Σωστό 
πανηγύρι και που κράταγε μερόνυχτα. 
Στα χρόνια πριν από την Ιταλική κατοχή, λειτουργούσαν αρκετά "καζαναριά", που 
έβγαζαν την μυρωδάτη σούμα. 
Θυμάμαι να δουλεύει ένα καζαναριό στην πέρα γειτονιά, πιο κάτω απ’ την πέρα 
βρύση, του Γιώργου Αντωνακάκη (Γιουρέλ’) που τον βοηθούσε η γυναίκα του 
Αρχοντού και ο γυιός του Κυριάκος, άλλο ένα "στ’ βασ’λιά του ρέμα" του Μανώλη 
Καλογήρου (Καλουέρ) που το δούλευε μαζί με τα παιδιά του Γιώρη και Νικόλα και 
άλλα πέντε (5) στη "Φλέβα".  
Αυτά ήταν κατά σειρά, αρχίζοντας απ’ τη Φλέβα : 
1ο του Τιμολ. Βαλή (Μπάρμπα -Τιμουλέου), αλλά το δούλευε ο γυιός του Γιώρης, 
2ο του Μιχάλη Ποθητού, 
3ο του Σταμάτη Φωτεινού.[Και οι τρεις είχαν καφενεία και μάλλον για τις ανάγκες 
των καφενείων των έβγαζαν σούμα]. 
4ο του Γιάννη Μουρούλη (Γαμπρουγιάνν’), αλλά τις περισσότερες φορές το 
δούλευαν οι γυιοί του Γιώρης και Μανώλης. 
Το 5ο και πιο συστηματικό ήταν απέναντι του Δημήτρη Κούκουρα, που το δούλευε 
μαζί με τον γιό του Νικόλα. 

https://youtu.be/UfywmgOHbWc
https://2.bp.blogspot.com/-3EVHr6ejBK0/Ul5sadQ-QeI/AAAAAAAAM5Y/hfA1iCC7MHI/s1600/kazani2.jpg
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Δούλευε και ένα άλλο στην τοποθεσία "Νικολαίοι". 
Το είχαν οι Καπώληδες [Γιάννης, Κώστας και Κομνηνός] καθώς και ο γαμπρός τους, 
"ου Γιώρς ου Μουρούλς". Έβγαζαν τα δικά τους, αλλά ήταν αρκετά, γιατί εκεί πάνω 
είχαν πατητήρια και βαρέλια για μοσχάτο κρασί και μεταφέρανε σταφύλια για 
πάτημα, από μακρινές περιοχές, όπως απ’ τα Ζαχαρέικα και ίσως απ’ του 
Κουτσουρέλη. 
Παλαιότερα υπήρχαν και άλλα καζαναριά. Έβλεπα τις γκρεμισμένες εγκαταστάσεις. 
Άδεια αποστάξεως στεμφύλων!!!!! 
 
 
"Για να δουλέψει η "Βιομηχανία" αυτή, χρειάζονταν άδεια. Η άδεια αυτή λέγονταν 
"Άδεια αποστάξεως στεμφύλων" (όπως π.χ) . Οι άδειες δεν δίνονταν στον 
ιδιοκτήτη, αλλά στο καζάνι (Άμβυκα), σαν τις άδειες που δίνονται σήμερα στα ταξί 
και όχι στον ταξιτζή. 
Έπρεπε από την Κοινότητα να συγκεντρωθούν οι δηλώσεις των παραγωγών, να πάνε 
στην Εφορία και αναλόγως την ποσότητα που δήλωναν, έδιναν και άδεια ένα ή δύο 
εικοσιτετράωρα. 
Έρχονταν ο Εφοριακός με τον Αγροφύλακα, τον Δάσκαλο ή τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας να ξεσφραγίσει το καζάνι και μόλις τελείωνε η άδεια, το ξανασφράγιζε. 
Το σφράγισμα ήταν μια ταινία από ύφασμα στο στενό μέρος του "καβουκιού", στον 
λαιμό, εκεί που ενώνεται με τον λουλά (λ’λά), που στις άκρες έλειωνε βουλοκέρι, 
Ισπανικό κηρό στην καθαρεύουσα και στην συνέχεια, πριν κρυώσει καλά, έβαζε την 
σφραγίδα (βούλα). Αλλοίμονο σ’ αυτόν που δεν πρόσεχε και ξεκολλούσε η 
ταινία...... 
 
Καζαναριό ή Κακάβι 

 
Όταν λέμε καζαναριό, εννοούμε ένα μεγάλο χαρανί, που σ’ αυτό το μέγεθος λέγεται 
καζάνι ή "κακάβι". Αυτό στερεώνεται σε μεγάλες πέτρες, ψηλά απ’ το έδαφος για να 
χωράνε κούτσουρα χοντρά. Το μέρος αυτό λέγονταν "κακαβουμάχ’", μάχη με τη 
φωτιά, ίσως. Το καζάνι γεμίζονταν με τσίπουρα (στέμφυλα), λίγο ζεστό νερό και από 

http://www.dimosmylopotamou.gr/news/announcements/apostaxistemfilon2013.html
https://1.bp.blogspot.com/-OXxpKPHFj2Q/Ul5d3FXiF-I/AAAAAAAAM4w/NCNRc7wIh90/s1600/KazaniSumas.jpg
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πάνω σκεπάζονταν με το καπάκι, που μοιάζει με χελώνα και που το λέγανε 
"καβούκ’". Στον λαιμό του (ρύγχος), εφάρμοζαν τον λουλά (λ’λα). Και στις δυό 
ενώσεις, έβαζαν λειωμένο χώμα, απ’ αυτό που κάνουν τα τούβλα, για να μην 
βγαίνουν οι ατμοί. Ο λουλάς, περνάει μέσα από στέρνα με κρύο νερό για να 
υγροποιούνται οι ατμοί που έρχονται απ’ το καζάνι που με τις χοντρές κουτσούρες 
(κτσούρις), βράζει πολύ και απ’ την άλλη άκρη του λουλά, τρέχει η σούμα μέσα στο 
δοχείο [φτήνα]. 
Εννοείται ότι καζαναριά στήνονταν κοντά σε μέρος που είχε νερό και να πηγαίνει 
συνέχεια με αυλάκι ή με ξύλινα "προυκαλάνια". Αν πάλι δεν είχε τίποτε από όλα 
αυτά, έπρεπε νά’ χει πολύ κοντά ξέβαθο πηγάδι να γεμίζει τη στέρνα με νερό. 
Όσο πιο κρύο νερό και πιο μακρύς ο λουλάς, τόσο καλύτερα για τον παραγωγό που 
έβγαζε περισσότερη και καλύτερη σούμα. Δεν χάνονταν δηλαδή με την εξάτμιση. 
 
"Μπας" - "Απόρακο" και συνοδευτικά μεζεδάκια 
 (ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΣ : ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΛΕΚΚΑΣ ΣΑΜΟΥ) 
Η καλύτερη, η πιο δυνατή σούμα, είναι στην αρχή. Αυτή που την έλεγαν "μπας" Την 
έβαζαν χωριστά σε γαλόνια και την είχαν για εντριβές, φάρμακο δηλαδή, αντί να 
αγοράζουν απ’ το φαρμακείο οινόπνευμα. 
Όσο περνούσε η ώρα, τόσο χειροτέρευε η ποιότητα. Γι’ αυτό κάθε τόσο τη 
δοκίμαζαν. Σε κάποια στιγμή τη σταματούσανε, το "κόβανε", για να μην 
καταντήσει…νεράκι, "απόρακο", όπως το έλεγαν. 
Η ποσότητα, εξαρτιόνταν και από την ποιότητα που είχαν τα τσίπουρα. Αν κατά το 
στύψιμο άφηναν μέσα μούστο, θα έβγαζε και περισσότερη σούμα. 
Πολλές φορές μερικοί νοικοκυραίοι, ήθελαν να βγάλουν καλύτερη σούμα, έκαναν 
και δεύτερη απόσταξη, "λαπκάρισμα", όπως το έλεγαν. Έβαζαν στο καζάνι σούμα, 
πρόσθεταν γλυκάνισο, πολλές φορές κλαδιά από σκοίνο και γίνονταν ούζο καλής 
ποιότητας. 
Στα καζαναριά εκείνες τις μέρες συγκεντρώνονταν παρέες- παρέες για να 
δοκιμάσουν την αχνιστή σούμα. Αν δεν έβγαζαν…διάγνωση με την πρώτη, έπιναν 
και δεύτερο και τρίτο "αγκ’λάκ’". Είχαν μαζί τους και έψηναν κανένα μελιτζανάκι, 
μανίτα ή σάλιακα. 
Οι ιστορίες, τα πειράγματα, τα τραγούδια, ΄"έπαιρναν και έδιναν". 
Τα μικρά παιδιά προσπαθούσαν να οικονομήσουν κανένα κυδώνι και να βρουν στις 
"καλές" του τον καζανιάτορα, να το βάλει πάνω στα τσίπουρα που "καζάνιαζε" 
Έκαναν βόλτες ή άκουγαν τις ιστορίες των μεγάλων μέχρι να ξεκαζανιάσει, να 
πάρουν και να φάνε με λαιμαργία το νοστιμότατο και με άρωμα σούμας, κυδώνι. 
Οι υποχρεώσεις του παραγωγού ήταν να έχει δικά του καλά ξύλα, να πληρώσει τον 
φόρο που του αναλογούσε σύμφωνα με την ώρα που είχε απασχολήσει το καζάνι 
και να δώσει το συμφωνημένο "αξάι" στον καζανιάτορα. 
Η δουλειά στο καζάνι είναι πολύ κουραστική και ανθυγιεινή. Είναι και η νύχτα που 
"σκοτώνει", ενώ η μέρα με τα καλαμπούρια περνάει εύκολα. 
Πολλές φορές, μια και είναι φθινοπωρινή εποχή, κάνει κρύο ή και βρέχει. Για το 
λόγο αυτό είχαν φροντίσει να έχουν στέγαστρο. Όσοι δεν ήταν μέσα σε καλύβι, 
είχαν μερικούς τσίγκους για σκεπή και πλάγια και διορθώνονταν η κατάσταση. 

http://mpalos.blogspot.gr/2011/10/blog-post_17.html
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 Το κείμενο από το βιβλίο του κ. Ι. Κόκκα, προέρχεται από 4 αναρτήσεις της 
ομάδας  SlowFood Samos 

 Η 1η φωτογραφία προέρχεται από τη σελίδα σαμιακή λαογραφία 

 Η 2η φωτογραφία προέρχεται από τη σελίδα samosin.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/slowfood.samosgreece?hc_location=timeline
http://culture.samos.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.2
http://samosin.gr/


 

 

 

 

6 

 

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 

Ο κλάδος της Ποτοποιίας υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες και 
συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Στον κλάδο παραγωγής 
οινοπνευματωδών ποτών δραστηριοποιούνται -με βάση στοιχεία του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)- περίπου 240 ποτοποιίες. Από αυτές, οι 60 αφορούν 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ενώ οι υπόλοιπες αφορούν βιοτεχνίες με νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε. ή 
ατομικής επιχείρησης, καθώς και συνεταιρισμούς. Βασικό χαρακτηριστικό των 
εγχώριων ποτοποιείων αποτελεί ο οικογενειακός χαρακτήρας αυτών, ακόμα και των 
μεγαλύτερων. 

Υψηλή συγκέντρωση παρατηρείται στους Νομούς Αττικής (27 ποτοποιεία, τα 
περισσότερα σε επίπεδο Νομών), Αχαΐας (22), Λέσβου (17), όπου παράγεται κυρίως 
ούζο, Έβρου (11), Λάρισας (11), όπου παράγεται κυρίως τσίπουρο και Σερρών (11). 

Τα κυριότερα ποτά που παράγονται εγχώρια είναι το ούζο, το τσίπουρο, το μπράντι 
και το λικέρ. Επιπλέον, παράγονται μικρές ποσότητες, μεγαλύτερου αλκοολικού 
βαθμού, οινοπνευματωδών ποτών (π.χ. ουίσκι, βότκα, τζιν), οι οποίες ωστόσο είναι 
αμελητέες στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία καλύπτεται από 
εισαγωγές. 

Στην Ελλάδα παράγονται συνολικά 3.114 εμπορικά σήματα. Από αυτά, περίπου 
1.500 είναι λικέρ, 650 ούζο και 270 τσίπουρο. 

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί η απόσταξη για προσωπική 
κατανάλωση, καθώς και η παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών χωρίς ετικέτα, 
φαινόμενο το οποίο αφορά κυρίως στο τσίπουρο και το ούζο. Μέρος αυτής της 
παραγωγής διατίθεται σε καταναλωτές είτε ως δώρο (π.χ. σε συγγενείς και φίλους), 
είτε σε χώρους εστίασης και λιανικής κυρίως στην επαρχία (σε καφενεία, 
εστιατόρια, μπακάλικα). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οργανωμένες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ υπάρχει και απώλεια κρατικών εσόδων 
εφόσον δεν αποδίδεται ο Ε.Φ.Κ. 

Η παραγωγή εμφιαλωμένου τσίπουρου πραγματοποιείται κυρίως από μικρές 
ποτοποιίες, οι οποίες διακινούν το προϊόν τους στις τοπικές αγορές. Στον κλάδο 
λειτουργούν 85 επίσημοι αποσταγματοποιοί, από τους οποίους σε μόνιμη βάση 
λειτουργούν οι 67. Η εμφιάλωση τσίπουρου –υποχρεωτικά σε γυάλινη φιάλη- έχει 
αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα και το γεγονός αυτό συνέβαλε στους υψηλούς 
ρυθμούς της εγχώριας κατανάλωσης, αλλά και στην προώθησή του στο εξωτερικό 
(πιο εύκολη διακίνηση σε μεγάλες ποσότητες, υιοθέτηση στρατηγικών marketing, 
ανάπτυξη ενεργειών προβολής και προώθησης, βραβεύσεις κ.λπ.). 

Επιπλέον, δραστηριότητα εμφανίζουν και πολυάριθμοι διήμεροι αποσταγματοποιοί 
(ο αριθμός των αδειών ανέρχεται σε 30.000, ενώ ο αριθμός των αμβύκων σε 5.000-
6.000), οι οποίοι παράγουν χύμα, μη τυποποιημένο τσίπουρο, καθώς αποτελεί 
στοιχείο παράδοσης σε αρκετές περιοχές. Οι τελευταίοι είναι παραγωγοί μικρού 
μεγέθους, καθώς οι άμβυκές τους δεν ξεπερνούν τα 130 λίτρα και δεν ελέγχονται 
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από το Γ.Χ.Κ., ενώ υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (€0,59 / κιλό), 
συνήθως ανεφάρμοστο. Οι ποσότητες που παράγουν αποτελούν είτε αντικείμενο 
ιδίας κατανάλωσης, είτε διοχετεύονται σε δίκτυα διανομής.Τσίπουρο , Ούζο και 
άλλα συναφή. 
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Και λίγο από παραμύθι για απλούστερη κατανόηση 

 

Η ιστορία του τσίπουρου και της τσικουδιάς είναι ένα παραμύθι που τα έχει όλα. 
Μία καλοκάγαθη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της (η γη με τα αμπέλια της που 
παράγει τα σταφύλια) πολλές κακές μάγισσες (οι αρρώστιες στα σταφύλια και ο 
κακός καιρός) τον καλό και κακό Δία (πολύ ή λίγος ήλιος) που τα ωριμάζει.  

Καλές νεράιδες (ζύμωση μετατροπή των σακχάρων σε οινόπνευμα –κρασί) και 
κακούς μάγους (ξίνισμα) που παλεύουν ποιος θα κυριαρχήσει. 

Μαγεία και ξωτικά (μετατροπή του μούστου σε κρασί). 

Δράκους που βγάζουν φωτιές και αχνούς (καζάνι απόσταξης) και στο τέλος, η 
λύτρωση, το θαύμα, το δάκρυ της Παναγιάς (το καθαρό απόσταγμα που ρέει από 
τον άμβυκα). 

Τα τελευταία είναι στημένα σ΄ένα καπνισμένο σκηνικό με χαμηλό φωτισμό, σε μια 
πρόχειρη αποθήκη στην άκρη της αυλής, τις κρύες νύχτες της αρχής του χειμώνα, 
συντροφιά με γέλια και τραγούδια… 

Καλωσορίσατε στον κόσμο των ελληνικών αποσταγμάτων !!! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krasiagr.com/wp-content/uploads/2012/03/kazani_tsipouro23.jpg


 

 

 

 

9 

 

Βασικές κατηγορίες αποσταγμάτων 

Σε πολλούς καταναλωτές υπάρχει μια σύγχυση. Δεν μπορούν να διακρίνουν το ούζο 
από το τσίπουρο. Κι αυτό γιατί και στα δύο (τουλάχιστον στην Θεσσαλία και 
Μακεδονία ) υπάρχει ο γλυκάνισος. Όποιες διαφορές όμως και να έχουν και τα δύο 
αποτελούν ιδανική παρέα που οι περισσότεροι την έχουμε συνδυάσει με διακοπές, 
ανεμελιά και λαχταριστούς μεζέδες. 

 

Τσίπουρο 

Το τσίπουρο προέρχεται από το σταφύλι και παράγεται με απόσταξη των 
στέμφυλων σταφυλιού, μετά τη διαδικασία οινοποίησης του σταφυλιού. 

Τσίπουρο, ρακή ή τσικουδιά είναι το ένα και το αυτό. Οι διαφορές στην ονομασία 
προέρχονται από την ντοπιολαλιά: ρακή από το αρχαίο «ραξ-ραγός» ή ρώγα, 
τσικουδιά από τα «τσίκουδα» ή αλλιώς τα τσάμπουρα τα υπολείμματα δηλαδή από 
το πάτημα των σταφυλιών. Όπως και να έχει, πρόκειται για το ίδιο απόσταγμα που 
πίνετε σκέτο, σε χαμηλή θερμοκρασία γύρω στους 10 βαθμούς, κρύο από το ψυγείο 
ή με την προσθήκη πάγου. Συνοδεύει όλο το μενού των Ελληνικών μεζέδων και 
μπορούμε να το βρούμε συνήθως σε δύο εκδοχές : με γλυκάνισο ή χωρίς. Από εκεί 
και πέρα ξεκινά η φαντασία των ανά την Ελλάδα πανάξιων αποσταγματοποιών που 
δημιουργούν κάθε εποχή νέες γεύσεις, αρώματα, εμπειρίες. 

Ούζο 

Το ούζο, σε αντίθεση με το τσίπουρο, είναι συνήθως μόνο σε μικρό ποσοστό προϊόν 
απόσταξης σταφυλιών. Παράγεται από αναγνωρισμένους και ελεγχόμενους 
ποτοποιούς με καθαρή αλκοόλη 96% vol γεωργικής προέλευσης και γλυκάνισο ή 
καθαρή ανηθόλη. Σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει τουλάχιστον το 20% να 
προέρχεται από την επαναπόσταξη αλκοόλης από σταφύλια . Ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια έχει προκύψει μία premium κατηγορία ούζων που είναι προϊόντα 100% 
απόσταξης από σταφύλια. Το ούζο προέκυψε σαν ανάγκη των βιοτεχνών ποτοποιών 
να καλύψουν την μεγάλη ζήτηση σε τσίπουρο στη περίοδο του μεσοπολέμου που 
και η παραγωγή σταφυλιών είχε μειωθεί ( πόλεμοι, φυλλοξήρα) . 

Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην ελληνική κοινωνία το ούζο και το 
τσίπουρο εξακολουθούν να παραμένουν προϊόντα που διατηρούν το λαϊκό τους 
προφίλ. 
Το ούζο, το τσίπουρο και η τσικουδιά, αλλά και η κυπριακή Ζιβανία είναι 
προστατευόμενα προϊόντα εντός της ΕΕ, αλλά και έναντι των τρίτων χωρών, 
σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ. 

 

 

http://www.diaitologia.gr/paxisarkia/
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Το ούζο ανήκει στην ομάδα αποσταγμάτων με βάση το γλυκάνισο. Τα εκχυλίσματα 
με γλυκάνισο χρησιμοποιούνταν αρχικά για την αντιμετώπιση του στομαχόπονου 
και των κυκλοφορικών προβλημάτων. 

Σε κάθε γνήσιο προϊόν που περιέχει γλυκάνισο, δημιουργείται γαλάκτωμα(ασπρίζει) 
όταν προστεθεί νερό, αν ξαναπροσθέσουμε αλκοολούχο διάλυμα γίνεται πάλι 
διαυγές (διαλύεται η ανηθόλη). Τα αιθέρια έλαια των βοτάνων που 
χρησιμοποιούνται είναι αδιάλυτα στο νερό. Το αιθέριο έλαιο του γλυκάνισου είναι 
η «ανηθόλη». 

Θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση πάγου στο ούζο, διότι ο πάγος 
δεσμεύει μεγάλο μέρος των αρωματικών χαρακτηριστικών και κρυσταλλώνει την 
ανηθόλη (πονοκέφαλοι). 

Επίσης πρέπει να αποφεύγεται το ψυγείο και η έκθεση στον ήλιο. 

Σε αντίθεση με το ούζο, το τσίπουρο (χωρίς γλυκάνισο) μπορεί να καταναλωθεί και 
μετά το γεύμα, ως χωνευτικό. 

Τσίπουρο, ρακή και τσικουδιά παράγονται όλα με απόσταξη της φλούδας του 
σταφυλιού. Παραδοσιακά στη χωρική παραγωγή, το τσίπουρο παράγονταν με διπλή 
απόσταξη ενώ η τσικουδιά και η ρακή με μονή απόσταξη. 

Grappa 

H Ιταλική Grappa, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, παράγεται από την 
απόσταξη υπολειμμάτων σταφυλιού(vinaccia) , που απομένουν μετά την παραγωγή 
οίνου. Στη διαδικασία απόσταξης απαγορεύεται η χρήση ζυμωμένου χυμού 
σταφυλιών, γιατί αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στην παραγωγή μπράντι. 
Η τελική ποιότητα του προϊόντος εξαρτάται από την ποιότητα και την ποικιλία της 
πρώτης ύλης. 
Στην Ιταλία η Grappa, χρησιμοποιείται κυρίως σαν digestivo η προστιθέμενη στον 
εσπρέσο για τη δημιουργία ενός caffè corretto . 

Ανάλογα αποστάγματα στέμφυλων είναι τα Ισπανικά orujo, στη Σερβία Komovica η 
lozovača , στη Γαλλία είναι γνωστά ως marc και στην Πορτογαλία bagaceira. 
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Φτιάχνω το δικό μου τσίπουρο  

Προετοιμασία 
Η προετοιμασία είναι ο κρισιμότερος παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του 
τελικού προϊόντος. Αν θέλουμε το τσίπουρό μας να είναι «καθαρό» πρέπει η πρώτη 
ύλη να είναι χωρίς σάπια σταφύλια, σωστής ωρίμανσης (ιδανικής για το κάθε 
απόσταγμα), όχι πιεσμένα και καλό θα είναι να μην έχουν προστεθεί θειώδη. 

Προσοχή στη χρήση του διοξειδίου του θείου, είτε στην αρχή της ζύμωσης, είτε στη 
συνέχεια για συντήρηση μέχρι την απόσταξη. Μεταφέρεται με την απόσταξη και 
επηρεάζει το απόσταγμα.. Είναι δυνατόν επίσης να οξειδώσει υποδοχείς από 
σίδηρο, αντλίες, σωληνώσεις. Σε δείγμα τσίπουρου που παρουσίασε 
γαλαζοπράσινο ίζημα, ανιχνεύθηκε θειικός χαλκός. Η παρουσία του ερμηνεύεται ότι 
προέρχεται είτε από πολύ ψεκασμένα σταφύλια και παρασύρθηκε κατά την 
απόσταξη λόγω έντονου βρασμού, είτε ότι ο μούστος ήταν πολύ θειωμένος, το 
διοξείδιο του θείου οξειδώθηκε και διάβρωσε το χαλκό του άμβυκα δημιουργώντας 
θειικό χαλκό. 

• Προσοχή στη χρήση σκόνης θείου (θειάφισμα) λίγο πριν την συγκομιδή. Μπορεί 
να ακούγεται υπερβολικό αλλά έχουμε δει σταφύλια κακών παραγωγών 
φορτωμένα με θειάφι. Κατά την απόσταξη το θειάφι αποστάζει και διαλυμένο δίνει 
ένα κίτρινο χρώμα στο τσίπουρο. Μάλιστα καζανιέρηδες μας έχουν αναφέρει ότι 
κατά την εκροή του αποστάγματος έχουν δει θειάφι να συγκεντρώνεται στο 
τουλπάνι (φίλτρο) σα σκόνη. 

Όταν βεβαιωθούμε ότι πληρούνται τα παραπάνω, αρχίζουμε με την δημιουργία της 
πρώτης ύλης που θα καταλήξει στο αποστακτήριο. Αυτή πρέπει να υποστεί τη 
διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης κάποιο διάστημα πριν αποσταχθεί. Αξίζει εδώ 
να σημειώσουμε ότι αποστάζετε όχι μόνο το σταφύλι, αλλά οτιδήποτε περιέχει 
σάκχαρα, από μέλι και ζάχαρη μέχρι φρούτα και πατάτες. 

Όμως, απ’ όλα αυτά, μόνο το σταφύλι περιέχει το ίδιο στη φλούδα του καρπού τους 
ζυμομύκητες που απαιτούνται για να γίνει η αλκοολική ζύμωση. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις ο μύκητας πρέπει να προστεθεί τεχνητά με τη μορφή μαγιάς. Αυτός 
είναι ο βασικός λόγος που αποστάζονται κυρίως σταφύλια. 

  (α). Απομακρύνουμε τα κοτσάνια βγάζοντας τις ρώγες από κάθε τσαμπί. 
Αυτό γίνεται με το χέρι, αλλά και με κάποιο ειδικό μηχάνημα που λέγεται 
εκραγιστήριο. Ταυτόχρονα, απομακρύνουμε τυχόν χαλασμένες και σάπιες 
ρώγες, κάνοντας έτσι την πρώτη ύλη μας να πληροί τις προδιαγραφές  

 (β) και (γ). Στη συνέχεια «πατάμε» τα σταφύλια (δηλ. τις ρώγες, μιας και τα 
κοτσάνια απομακρύνθηκαν πριν) είτε με τα πόδια «α λα παλαιά» είτε τα 
περνάμε μια φορά από τη μηχανή σύνθλιψης (πιεστήριο ή θλιπτήριο).  

Μετά βάζουμε τον μούστο σε βαρέλια ανοιχτά στον αέρα και το φυλάσσουμε σε 
δροσερό και σκοτεινό μέρος όσο γίνεται πιο χαμηλή θερμοκρασία (όχι πάνω από 20 
βαθμούς).  
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Παραδοσιακά στην Σάμο τα τοποθετούσαν στα πολύμια ειδική κατασκευή με 
πέτρες ή μεγάλο πιθάρι εντός της γης σε σκεπασμένο χώρο και κοντά στην θάλασσα 
για λόγους θερμοκρασίας (γεωθερμία – σε θερμοκρασία μικρότερη των 20 oC). 

Επίσης γίνονταν και προσθήκη θαλασσινού νερού (νόμιζαν ότι το αλάτι συντηρεί τα 
τσίπουρα και αποφεύγονταν η ξίνιση. Στην Κίνα θεωρούν ότι το αλάτι εκ διώχνει τα 
<<κακά πνεύματα>>. Στην πραγματικότητα το αλατισμένο διάλυμα λειτουργούσε 
λόγω ωσμωτικής πίεσης να βγουν τα αρωματικά συστατικά του μοσχάτου και 
παράλληλα την ώρα της απόσταξης (λόγω προσθετικών ιδιοτήτων) είχαμε αύξηση 
του σημείου βρασμού. (Διαδικασία που γίνεται σήμερα στην Θεσσαλία με την 
προσθήκη αλατιού στο καζάνι) Στην Σάμο χρησιμοποιούσαν δύο αρχές της Χημείας 
την ωσμωτική πίεση και τις προσθετικές ιδιότητες). 

Μια δυο φορές την ημέρα, αναδεύουμε αργά, προσέχοντας με σχολαστικότητα οι 
φλούδες που επιπλέουν σχηματίζοντας το λεγόμενο «καπέλο» να είναι πάντα 
βυθισμένες στο υγρό. Η επαφή με το οξυγόνο θα ξεκινήσει την διαδικασία 
«ξινίσματος» του μούστου και το μίγμα μας θα είναι άχρηστο για απόσταξη. Από τη 
στιγμή που μπαίνει ο μούστος στο βαρέλι, αρχίζει η αλκοολική ζύμωση, η οποία 
διαρκεί επτά με είκοσι ημέρες μέρες, ανάλογα με τον καιρό, δηλ. τη θερμοκρασία 
και την υγρασία. Καλό είναι από καιρό σε καιρό να μετράμε τους βαθμούς Μπωμέ 
με το μουστόμετρο. Αυτό είναι μια συσκευή η οποία δείχνει το ποσοστό ζάχαρης 
που περιέχεται στο μούστο ή -ακριβέστερα- τα κιλά ζάχαρης που περιέχονται σε 
100 κιλά μούστου. Η περιεκτικότητα αυτή είναι στην πραγματικότητα ο βαθμός 
ωρίμανσης του γλεύκους. Γενικά, στο τέλος της ζύμωσης μια τιμή στο 0,998 μας λέει 
ότι ήρθε η ώρα να πάμε για απόσταξη και κλείνουμε καλά το βαρέλι. Η απόσταξη 
πρέπει να γίνει σύντομα, όχι παραπάνω από 10 το πολύ ημέρες από το τέλος της 
ζύμωσης, γιατί το κρασί μας δεν έχει θειώδες να το προστατεύει από τους μύκητες 
του ξινίσματος. 

Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται η πλήρη αποζύμωση των σακχάρων 
κατά την αλκοολική ζύμωση, διότι τα αζύμωτα σάκχαρα που βρίσκονται στα 
κοτσάνια και στους φλοιούς, με υπερθέρμανση σε όξινο περιβάλλον 
αφυδατώνονται και δίνουν φουρφουράλη (οσμή πικραμύγδαλου) Δηλαδή πρέπει 
να απομακρυνθούν τα κοτσάνια και να μην πατηθούν πολύ τα φλούδια. Έτσι 
περιορίζεται το κίνδυνος της φουρφουράλης, η οποία είναι επιβλαβής για την υγεία 
(ήπαρ και νεφροί), κατά την απόσταξη. 

Η φουρφουράλη αποστάζει το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της απόσταξης για αυτό το 
λόγο θέλει προσοχή στα αζύμωτα ζάχαρα. 

Εάν έχουμε ήδη αφαιρέσει τον μούστο για την οινοποίηση, τότε η πρώτη ύλη για 
την απόσταξη είναι η μάζα των στυμμένων τσίπουρων, δηλαδή οι φλούδες με 
σάρκα των σταφυλιών η οποία έμεινε από την ήπια πίεση. Είναι επιθυμητό να 
υπάρχει και λίγος μούστος στο μίγμα. Σε αυτή την περίπτωση και αφού τελειώσει η 
αλκοολική ζύμωση, προχωράμε στην περιγραφή της απόσταξης. 
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Σχηματική αναπαράσταση της απόσταξης 
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Η Απόσταξη 

Κατά την διάρκεια της απόσταξης: 

 Το μίγμα που ρίχνεται στο καζάνι πρέπει να είναι αρκετά αραιό γιατί 
υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν τα στέμφυλα στο καζάνι, να τσικνίσει, 
μυρωδιά που καταστρέφει το απόσταγμα. Το αραίωμα γίνεται με νερό.  

 Να μην γεμίζει πολύ το καζάνι γιατί υπάρχει ο κίνδυνος γίνει υπερχείλιση 
(ιδιαίτερα όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η ζύμωση και υπάρχει ακόμη διοξείδιο 
του άνθρακα) και ακόμη χειρότερα να περάσει το μίγμα στο απόσταγμα 
(ξέρασμα). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα παλιά καζάνια με λουλά όπου 
η απόσταση ανάμεσα στο καζάνι και στον σωλήνα που φεύγει ο ατμός 
(μανίκι) είναι πολύ κοντά. Στα καινούργια καζάνια με τόξο ο κίνδυνος είναι 
μικρότερος. 

 Ο ρυθμός της απόσταξης έχει σχέση με την ένταση της θέρμανσης. Εκτός 
από την πιθανότητα ξεράσματος ή τσικνίσματος από την κακή διαχείριση της 
θέρμανσης, έχει και μεγάλη επίδραση στην ποιότητα του αποστάγματος. Η 
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ήπια θέρμανση έχει καλύτερα αποτελέσματα γιατί γίνεται πιο αρμονικά η 
εξάτμιση των πτητικών ουσιών και αποφεύγονται οι δυσάρεστες μυρωδιές. 
Μόλις πέσουν οι πρώτες σταγόνες από το ψυγείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
για να κρατήσουμε σταθερή την θερμοκρασία που δείχνει εκείνη την στιγμή 
το θερμόμετρο του καπακιού.  

 

 Αλκοολικοί βαθμοί στους 20 oC /Βαθμοί Cartier στους 15 oC 
37,13................ 16 

39,43.................16,5 
41,67.................17 

43,68.................17,5 
45,68.................18 

47,48.................18,5 
49,18.................19 

51,18.................19,5 
52,89.................20 

54,20.................20,5 
55,93.................21 

57,47.................21,5 
59,19.................22 

60,18.................22,5 
Προσοχή στις κεφαλοουρές 

 Το απόσταγμα που αρχίζει να τρέχει από το ψυκτήρα δεν έχει την ίδια 
σύνθεση ούτε φυσικά και τον ίδιο αλκοολικό βαθμό σε όλη την διάρκεια της 
απόσταξης. Ένα μέσο κανονικό απόσταγμα ξεκινάει (κτυπάει) γύρω στα 25 
γράδα (67 βαθμοί) και θεωρητικά μπορεί να σταματήσει όταν μηδενίζεται το 
οινόπνευμα , που ποτέ δεν συμβαίνει στην πράξη γιατί δεν συμφέρει. 
Συνήθως σταματούν την απόσταξη (κόβουν) όταν το απόσταγμα είναι 15-17 
γράδα (33-40 βαθμοί περίπου). 

 Κεφαλές ή κεφαλή (baş στους παλιούς καζανιέρηδες της Σάμου από την 
τούρκικη λέξη που σημαίνει κεφάλι) 25 γράδα (67 βαθμοί). 

Έτσι ονομάζεται το πρώτο κλάσμα που βγαίνει από τον ψυκτήρα, έχει τους 
υψηλότερους βαθμούς αλλά συνοδεύεται και από ουσίες που δεν είναι 
ευχάριστες στην ποιότητα. Τέτοιες είναι κυρίως ο οξικός αιθυλεστέρας, η 
ακεταλδεϋδη κα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε την συγκέντρωση του χωριστά 
και την απόρριψη του. (Κάνει ΜΟΝΟ για εντριβές!). Ο διαχωρισμός (το κόψιμο) 
των κεφαλών δεν γίνεται παρά μόνο από συνειδητοποιημένους παραγωγούς 
που προτιμούν την ποιότητα από το κέρδος. Έχοντας πάντα υπόψη τη σχέση 
απόδοσης και ποιότητας, προτείνουμε να ξεχωρίζεται τουλάχιστον ένα λίτρο 
στην αρχή. Ενδεικτικά, στα 100 λίτρα γλεύκους, τα πρώτα 150 ml αποστάγματος 
είναι πλήρη μεθανόλης, αλλά για να είμαστε σίγουροι καλό είναι να πετάξουμε 
μεγαλύτερη ποσότητα, ας πούμε 850 ή 1000 ml. Πρακτικά υπολογίζουμε μια 
ποσότητα 1% που πρέπει να αφαιρεθεί στην αρχή της απόσταξης. 
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 Η καρδιά. Συνήθως από 60,18 γράδα 22,5% έως 39,43 γράδα  16,5 % 

 Η μεσαία και μεγαλύτερη χρονικά και ποσοτικά φάση της απόσταξης. Το 
κλάσμα όπου βγαίνει η καλύτερη ποιότητα. Αυτό που χρησιμοποιείται για 
κατανάλωση στην απλή απόσταξη. Η περιεκτικότητα σε αλκοόλη ελαττώνεται 
αλλά με αργό ρυθμό και συνοδεύεται από ουσίες που αρχίζουν να αποστάζουν 
αργότερα.  

 Οι ουρές. Το τελευταίο κλάσμα της απόσταξης. Μπορούμε να το ελέγξουμε 
με το γραδόμετρο και να το απορρίψουμε. Περιέχει την επικίνδυνη 
μεθανόλη και έλαια με πολύ δυσάρεστες μυρωδιές. Ανάλογα και πάλι με τη 
σχέση ποιότητας και οικονομίας οι καζανιέρηδες το κόβουν όταν στο 
απόσταγμα η περιεκτικότητα σε αλκοόλ αρχίζει να πέφτει αργά από τα 15-17 
γράδα ( 33-40 βαθμοί περίπου).  

Απλή περιγραφή της χημικής διεργασίας της απόσταξης 

Με την εφαρμογή της φωτιάς, η θερμοκρασία κατά την απόσταξη αυξάνεται σιγά-
σιγά, από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέχρι και περίπου τους 100 οC το 
πολύ. Ενδιαμέσως των θερμοκρασιών αυτών, θεωρητικά σε συγκεκριμένες τιμές 
θερμοκρασίας (θερμοκρασία βρασμού/ζέσεως), θα έπρεπε να αποστάζονται και να 
λαμβάνονται οι διάφορες πτητικές ενώσεις που περιέχονται στην πρώτη ύλη 
(μούστο). Ποιο συγκεκριμένα, αν η κάθε μια από τις πτητικές αυτές ενώσεις θα 
αποσταζότανε μόνη της στον αποστακτήρα, αυτό θα συνέβαινε στη θερμοκρασία 
ζέσεως/βρασμού αυτής, που είναι εντελώς καθορισμένη για την κάθε μια πτητική 
ουσία. Η θερμοκρασία αυτή, για τις σημαντικότερες χημικές ενώσεις του 
τσίπουρου, έχει ως εξής:  

Πτητική Χημική ένωση  
Θερμοκρασία βρασμού 

(σημείο ζέσεως) 

Ακεταλδεϋδη 21,00 C 

Ακετόνη 56,46 C 

Μεθυλική αλκοόλη 64,50 C 

Οξικός αιθυλεστέρας 77,10 C  

*Αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη)  
78,32 C  
(κατ’ άλλους 78,4 ή και 78,5 C)  

Ανώτερες αλκοόλες ->Ισοπροπυλική (2-προπανόλη) 82,00 C  

Ανώτερες αλκοόλες ->Προπυλική (1-προπανόλη) 97,00 C  

Νερό 100,00 C 

* Το αλκοόλ που μας ενδιαφέρει 

Στην πράξη όμως δεν συμβαίνει αυτό, γιατί κάθε μια ουσία δεν αποστάζετε μόνη 
της αλλά ως μίγμα με το νερό, στο οποίο η κάθε μια εμφανίζει διαφορετική 
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διαλυτότητα. Έτσι, για κάθε μία απ’ αυτές υπάρχει μια σχετική ζώνη διακύμανσης 
της θερμοκρασίας, εντός της οποίας αποστάζετε. Αν και το σημείο βρασμού της 
αιθανόλης (78.32 οC) είναι αρκετά χαμηλότερο από του νερού (100 οC), τα δυο 
αυτά υλικά δεν μπορούν να διαχωριστούν τελείως με απόσταξη. Αυτό συμβαίνει 

γιατί δημιουργείται ένα δυαδικό αζεοτροπικό μίγμα (95% αιθανόλης και 5% νερού), 
το σημείο βρασμού του οποίου είναι 78.15 oC. Ένα υγρό μίγμα ονομάζεται 

αζεοτροπικό όταν έχει την ιδιότητα να παράγει ατμούς της ίδιας με αυτό σύστασης 
(και όχι μίγμα ατμών των συστατικών του). 

 

Αζεότροπο : α (στερητικό) και Ζήειν (ζέω, βράζω) και τρόπος, δηλαδή 
βράζει χωρίς να αλλάζει μορφή. 

Η απόσταξη αρχίζει σε θερμοκρασία 65-70 οC. Για να απορρίψουμε την κεφαλή 
(κορυφές), πετούμε το πρώτο 1 λίτρο ανά 100λιτρο πρώτης ύλης. Ο διαχωρισμός 
μεταξύ κεφαλής και καρδιάς γίνεται μεταξύ 70%-80% οινοπνευματικών βαθμών. 
Μετά τη συλλογή της κεφαλής, η θερμοκρασία αυξάνεται σημαντικά μέχρι περίπου 
τους 78 °C. Τότε αρχίζει η απόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης. Στην απόσταξη 
τσίπουρου (ή γράππας) η αιθυλική αλκοόλη παίρνεται τελικά σε μια ευρύτερη 
περιοχή θερμοκρασιών, ήτοι στους 78-82 °C. Η επικίνδυνη μεθανόλη αποστάζετε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσταξης και έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει 
υψηλότερες συγκεντρώσεις στα κλάσματα των ουρών. Έτσι, παρότι έχει σημείο 
ζέσεως μικρότερο της αιθυλικής, λόγω της μεγάλης διαλυτότητάς της στο νερό 
δύσκολα διαχωρίζεται από αυτό οπότε αποστάζετε με αυτό μετά την αιθυλική, γι’ 
αυτό και θεωρείται προϊόν ουράς. Όσο στενεύουμε τη ζώνη της καρδιάς, τόσο 
περισσότερο ελαττώνεται η περιεκτικότητα της Μεθυλική στο κλάσμα της 
καρδιάς, και αντιθέτως. 

Με την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ατμών που οδεύουν στον ψύκτη 
προς συμπύκνωση, μπορούμε να γνωρίζουμε πότε αποστάζετε η κάθε ουσία, 
δεδομένου ότι κάθε μία εξουσιάζει την απόσταξη στην περιοχή θερμοκρασιών γύρω 
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από το σημείο ζέσεως αυτής, ενώ ιδιαίτερα μπορούμε να γνωρίζουμε πότε 
αποστάζετε η αιθυλική αλκοόλη που μας ενδιαφέρει περισσότερο και πως 
προχωρά η καθαρότητα του αποστάγματος. Όταν η θερμοκρασία αυτή δεν 
επιτυγχάνεται αυξάνουμε την ένταση της φωτιάς. Στην περιοχή αυτή της 
θερμοκρασίας των 78-82 °C ενδείκνυται να χαμηλώσουμε τη φωτιά, ώστε να 
πάρουμε ομαλά όσο γίνεται περισσότερη από την περιεχόμενη αλκοόλη, πριν 
αρχίσουν άλλες ουσίες να αποστάζονται.  

Για το διαχωρισμό της καρδιάς από τις ουρές, σταματούμε την απόσταξη στους 92-
94 °C, δηλ. όταν οι οινοπνευματικοί βαθμοί του αποστάγματος πέσουν μεταξύ 35% 
& 50%. Περαιτέρω διεύρυνση της καρδιάς προς τα κάτω, εμπλουτίζει το απόσταγμα 
με «ζυμέλαια» (δεν είναι ούτε τοξικά ούτε επικίνδυνα, έχουν απλώς βαριά μυρωδιά 
και δυσάρεστη γεύση). Τα ζυμέλαια είναι πολύ αρωματικές ενώσεις, μάλλον 
άσχημης γεύσης που γίνεται αντιληπτή όταν το επίπεδο του αλκοόλ μειώνεται κάτω 
από το 40% vol. Οι ουρές περιέχουν το 10% περίπου της συνολικής αιθανόλης της 
πρώτης ύλης, και είναι απόφαση του καζανιέρη, αν θα κρατιούνται για να 
ανακυκλωθούν σε μια επόμενη απόσταξη. 

Υπάρχουν δύο τρόποι απόσταξης τσίπουρου: η απλή απόσταξη και η διπλή 
απόσταξη. 

Απλή απόσταξη ονομάζεται αυτή όπου στο μίγμα των στέμφυλών μπαίνει και ο 
γλυκάνισος ή ο μάραθος. Στην απλή απόσταξη το τσίπουρο που οδηγείται για 
κατανάλωση είναι η καρδιά, δηλαδή το μεσαίο κλάσμα της απόσταξης, το οποίο 
είναι ποιοτικά το καλύτερο και υγιεινότερο. Συνήθως οι κεφαλοουρές 
απορρίπτονται. Ο αλκοολικός βαθμός κυμαίνεται από 45% vol έως 55% vol (18-21 
γράδα περίπου) 

Στους διήμερους αποσταγματοποιούς επιτρέπεται η μονή απόσταξη εκτός 
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Λήμνου. 

Διπλή απόσταξη, η οποία συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση του τσίπουρου. 

Υπάρχουν δύο τρόποι διπλής απόσταξης. 

• Η πιο γνωστή είναι η δεύτερη απόσταξη ή μετάβραση, όπου τα αποστάγματα 
καρδιάς μιας απλής απόσταξης (συνήθως χωρίς γλυκάνισο) μαζί με το πρώτο 
απόσταγμα κεφαλές (15 με 20% του αρχικού όγκου), το οποίο συνήθως 
χρησιμοποιείται κατά 80-90% συγκεντρώνονται και ξαναποστάζονται. Με το τρόπο 
αυτό αυξάνεται ο αλκοολικός βαθμός και εφόσον πάντα κόβονται μέρος ή 
ολόκληρο το πρώτο απόσταγμα και το τελευταίο κλάσμα της απόσταξης το 
υπόλειμμα, περιορίζεται η περιεκτικότητα του αποστάγματος σε αρνητικές ουσίες. 

Στη δεύτερη απόσταξη είναι δυνατόν να προσθέσουμε αρωματικές πρώτες ύλες 
όπως γλυκάνισο, μάραθο, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο και μαστίχα. Μετά τη δεύτερη 
απόσταξη αφαιρούμε το πρώτο 0,5 με 1 λίτρο, διότι έχει μεγάλο αλκοολικό βαθμό 
και αποτελεί την «κεφαλή». 
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Κατόπιν συλλέγουμε την «καρδιά» η οποία αντιπροσωπεύει το 50% του αρχικού 
όγκου του αποστάγματος. Είναι το κλάσμα που περιέχει τα επιθυμητά συστατικά 
και το οποίο, αφού αραιωθεί για να επιτύχουμε τους επιθυμητούς αλκοολικούς 
βαθμούς, θα δοθεί στην κατανάλωση ως τσίπουρο. Το υπόλοιπο, την «ουρά», το 
συλλέγουμε και το τοποθετούμε στα στέμφυλα ή στη σούμα για να γίνει νέα 
απόσταξη. Καλός αλκοολικός βαθμός θεωρείται αυτός των 38-45% κατ' όγκο (%vol), 
ή 16-18 γράδα 

Βαθμός Απόδοσης Απόσταξης :  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο βαθμός απόδοσης της απόσταξης είναι περίπου 10% 

του αρχικού όγκου των στέμφυλων, εφόσον αποστάζετε το 15 με 20 % και τελικά με 

επαναπόσταξη των κεφαλών, συλλέγουμε μόνο την καρδιά, δηλαδή το μεσαίο 

κλάσμα, που είναι το 50% όλου του αποστάγματος και τις ουρές , το τελευταίο 

απόσταγμα το πετάμε. 

Κυριαρχεί η αντίληψη ότι όσο πιο δυνατό (με μεγαλύτερο βαθμό) είναι ένα 

τσίπουρο, τόσο το καλύτερο και συμφωνούμε, αρκεί το τελικό προϊόν να διατηρεί 

τον χαρακτήρα του τσίπουρου και να μην είναι σκέτο οινόπνευμα.. 

• Ο άλλος τρόπος διπλής απόσταξης είναι αυτός που ονομάζεται «το ένα μέσα στο 

άλλο». Χρησιμοποιείται σαν έμμεσος τρόπος δεύτερης απόσταξης. Κυρίως από 

μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούν να συμπληρώσουν ποσότητα για 

μετάβραση. Όπως λέει και η λέξη το απόσταγμα της πρώτης καζανιάς μπαίνει στη 

δεύτερη, της δεύτερης στην τρίτη Κ.Ο.Κ. όχι βέβαια για περισσότερα από τρία - 

τέσσερα καζάνια. Στο τέλος κρατείται μόνο το μεσαίο κλάσμα, η καρδιά της 

τελευταίας καζανιάς. 

Κατά την απόσταξη, λοιπόν. γίνεται θα λέγαμε μια συμπύκνωση σε αλκοόλη. 

Συνήθως το τσίπουρο που παίρνουμε από τον αποστακτήρα 130 λίτρων είναι 

περίπου 20 λίτρα 18-19 γράδων (45- 50 βαθμών περίπου). 

Ο σύγχρονος τρόπος παρασκευής τσίπουρου από βιομηχανικές μονάδες γίνεται 

με τη μέθοδο της κλασματικής απόσταξης -ασυνεχούς απόσταξης κυρίως-, όπου 

χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας κατασκευής ατμοκάζανα, πλήρως ηλεκτρονικά 

ρυθμιζόμενα και ελεγχόμενα. Αυτό επιτρέπει την παρασκευή ενός πολλαπλά 

αποσταγμένου προϊόντος υψηλής ποιότητας, μειώνοντας τις ανεπιθύμητες ουσίες 

της απόσταξης στο ελάχιστο και επιτρέποντας στον παραγωγό να κάνει την 

επιθυμητή ανάμειξη μεταξύ κεφαλών, καρδιάς και ουρών. 
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Νομοθεσία για μεγάλους αποσταγματοποιούς τσίπουρου 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι η ίδια με τους μικρούς παραγωγούς, αλλά 

ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, όπως χρονική διάρκεια αποστάξεων, άμβυκες 

μεγαλύτεροι, φορολογία υψηλή και τυποποίηση. Το τσίπουρο αυτό έχει πιο 

σταθερή ποιότητα, ελέγχεται από το Τελωνείο και το Γενικό Χημείο του Κράτους και 

ακολουθεί τους κανόνες μιας βιομηχανίας. 

O υπουργός οικονομίας και οικονομικών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σχετικά 

αιτήματα των ποτοποιών Ελλάδος καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, εξέδωσε την ακόλουθη υπουργική απόφαση: 

ΥΑ 3010878/1396/0029/2003 ΦΕΚ 832/25.6.2003. 

H ανωτέρω απόφαση αφορά την παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, 

ισχύει από τη δημοσίευσή της 25/6/2003 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και 

καταργεί προηγούμενους νόμους σύμφωνα με το άρθρο της 23 ως εξής” 

<< Άρθρο 23 >> 

Κατάργηση αποφάσεων 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και με την επιφύλαξη της τήρησης 

των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 21 της παρούσας καταργείται: 

α) η απόφαση μας 2280114512/86 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με μεταγενέστερες αποφάσεις μας, πλην των διατάξεων του άρθρου 6 αυτής οι 

οποίες εξακολουθούν να ισχύουν 

β) η απόφαση μας αριθμό. 3016915/2381/0029/5.9.1997.». 

Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αποτελείται από 23 άρθρα, από τα οποία θα 

αναφερθούν τα σημαντικότερα σημεία περιληπτικά, καθώς και μερικά άρθρα 

αυτούσια για την ακρίβεια της πληροφόρησης 

Ο υπουργός έλαβε επίσης υπ’ όψη του και την ισχύουσα νομοθεσία του κλάδου 

που αφορά τις εξής διατάξεις και αποφάσεις: 

 Διατάξεις του Ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» 

(Φ.Ε.Κ. 218/A/18.12.01) 

 Διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 

«για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το 

χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών». 

 Διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 

«περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό 

και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών». 

 Διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994«για την τροποποίηση του Καν. (ΕΟΚ) 
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1576/89 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το 

χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών και του Καν. 

(ΕΟΚ) 1601/91 για τη θέσπιση γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το 

χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των 

αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ 

αμπελοοινικών προϊόντων κατόπιν των αποτελεσμάτων των πολυμερών 

εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης». 

 Διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 24 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, που κυρώθηκε με το 

ν.2290/95 «Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 

των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του Γύρου 

Ουρουγουάης (Φ.Ε.Κ. 28/A/9.2.95). 

 Διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1267/94 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 1994 «για 

την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων 

αλκοολούχων ποτών». 

 Διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1434/97 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1997 «για 

την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1267/94». 

 Διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2870/00 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2000 

«για τον καθορισμό των κοινοτικών μεθόδων αναφοράς που εφαρμόζονται 

στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών», ως και τις διατάξεις 

του Καν. (ΕΚ) 2091/02 της Επιτροπής της 26 ης Νοεμβρίου 2002 «για την 

τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 2870/00». 

 Διατάξεις της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 

διαφήμιση των τροφίμων». 

 Διατάξεις της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 

«για την υγιεινή των τροφίμων», προς την οποία εναρμονίσθηκε η εθνική 

νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 487/21.9.00 (Φ.Ε.Κ. 1219/Β/4.10.00). 

 Διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 396/76 «Περί οινολογικών κατεργασιών και 

εμπορίας των οίνων» (Φ.Ε.Κ. 198/Α/31.7.76). 

 Διατάξεις του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 

(Φ.Ε.Κ. 128/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με τα Π .Δ. 543/89 (Φ. Ε. Κ. 

229/Α/10.10.89) και 91/99 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/19.5.99). 

 Διατάξεις του Ν. 301/76 «περί της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

δημοσιευόμενης ύλης κ.λπ.». 

 Απόφαση 22801 /4512/6.11.86 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων 

ποτών» (Φ.Ε.Κ. 838/Β/4.12.86) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, ως και τις αποφάσεις μας 3010994/2985/0029/15.6.93 

«Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 464/B/29.6.93) και 

3016915/2381 /0029/5.9.97 «Μέτρα για την προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 828/Β/15.9.97). 
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 Απόφαση 1100383/1330/Α0006/31.10.01 του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 

Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1485/Β/31.10.01). 

Αναλυτικότερα στα άρθρα αναφέρονται τα εξής σημαντικά σημεία: 

 Στο Άρθρο 1 «Σκοπός - Ορισμοί προκαταρκτικοί» αναφέρεται ο σκοπός της 

απόφασης, ο οποίος είναι να καθορίσει τους όρους παραγωγής και διάθεσης 

των πάσης φύσεως αλκοολούχων ποτών σύμφωνα και με τις σχετικές 

διατάξεις του Κανονισμού της ΕΟΚ 1576/89, καθώς και τους όρους που 

πρέπει να πληρούν τα ειδικά εργοστάσια ποτοποιίας. 

 Στο Άρθρο 2 «Ορισμός - διάκριση και δικαίωμα παρασκευής των 

αλκοολούχων ποτών» δίνεται μεταξύ άλλων α) ο ορισμός του Αλκοολούχου 

ποτού με βασικό χαρακτηριστικό την αιθυλική αλκοόλη, β) οι κατηγορίες 

τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΚ 1574/89, 1576/89 

και 1014/90 και γ) η διάκριση και δικαίωμα παρασκευής των αλκοολούχων 

ποτών ως εξής στην παράγραφο 2: 

«2. α. Το δικαίωμα της παρασκευής των αλκοολούχων ποτών έχουν 

αποκλειστικά και μόνον οι ποτοποιοί, οι οποίοι κατέχουν ειδικά 

εργοστάσια ποτοποιίας (ποτοποιεία) σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και τα οποία λειτουργούν δυνάμει αδείας ασκήσεως 

επαγγέλματος που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Ν. 2969/01. 

β. Επιτρέπεται η παρασκευή αλκοολούχων ποτών από τους κατά τα 

ανωτέρω και δυνάμει της κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01 

αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λειτουργούν τες ποτοποιούς για 

λογαριασμό τρίτου προσώπου, είτε ποτοποιού, είτε μη έχοντος την 

ιδιότητα του ποτοποιού, αλλά ασκούντος νόμιμη εμπορική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 

διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας.» 

 Στο άρθρο 3 «Αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας», η οποία αναφέρεται στις 

αποφάσεις απλά ως «αλκοόλη», είναι αποκλειστικά και μόνο γεωργικής 

προέλευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 

2969/01 και στην παράγραφο η του άρθρου 1 του κανονισμό της ΕΟΚ 

1576/89. Επίσης πρέπει να είναι διαυγής και χωρίς χρώμα και οι 

οργανοληπτικοί χαρακτήρες της να είναι οι χαρακτηριστικοί της αιθυλικής 

αλκοόλης. 

 Στο άρθρο 4 «Ύλες ποτοποιίας» υπάρχουν δύο μέρη . Το πρώτο αφορά τις 

γενικές διατάξεις και το δεύτερο τις ειδικές διατάξεις. 
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Στις γενικές διατάξεις γίνεται αναφορά στις ύλες που επιτρέπονται κατά την 

παραγωγή, παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών, οι οποίες 

πρέπει να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία των αλκοολούχων ποτών αλλά και του 

Κώδικα Τροφίμων Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης. 

Για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της 

παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', τα οποία 

αναφέρονται στη συνέχεια ακριβώς : 

«3. α. Τα αλκοολούχα ποτά διακρίνονται σε κατηγορίες, ως εξής: 

α) Ρούμι, β) Whisky/Whiskey, γ) αλκοολούχο ποτό σιτηρών, δ) 

απόσταγμα οίνου, ε) Brandy ή Weinbrand, στ) απόσταγμα 

στεμφύλων σταφυλής, ζ) απόσταγμα στεμφύλων φρούτων, η) 

απόσταγμα σταφίδας ή raisin Brandy, θ) απόσταγμα φρούτων, ι) 

απόσταγμα μηλίτη ή απίτη, ία) απόσταγμα γεντιανής,» 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον οι εξής οι πρώτες ύλες 

ποτοποιίας ανά κατηγορία αλκοολούχων ποτών: 

 ο χυμός και η μελάσα σακχαροκαλάμου 

 τα δημητριακά 

 οι οίνοι και οι αλκοολωμένοι οίνοι 

 τα στέμφυλα 

 οι σταφίδες 

 οι νωπές και ξηρές οπώρες 

 ο μηλίτης και ο απίτης 

 οι ρίζες της γεντιανής» 

και δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης, προϊόντος απόσταξης 

γεωργικής προέλευσης, σακχάρων, καθώς και κάθε άλλης αλκοολογόνου ύλης. 

Εξαιρούνται το απόσταγμα οίνου και η περίπτωση των αποσταγμάτων φρούτων του 

δευτέρου υπεδαφίου του εδαφίου θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. 

(ΕΟΚ) 1576/89 που λαμβάνονται με απόσταξη ύστερα από διαβροχή των φρούτων 

με αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. 

Επίσης, για όλες τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται η χρήση νερού 

από απόσταξη ή απιονισμό όπου απαιτείται, σύμφωνα με τους όρους της Κ.Υ.Α. 

Υ2/2600/01 (Φ.Ε.Κ. 892/ΒΥ11.7.01) που θεσπίσθηκε σε εναρμόνιση με την Οδηγία 

98/83 (ΕΚ) «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και του 

Π.Δ. 433/83 (Φ.Ε.Κ. 163/Α/9.11.83) 

Για τη διάλυση ή/και την αραίωση των χρησιμοποιουμένων, κατά την παρασκευή 

των αλκοολούχων ποτών, υλών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 

αποκλειστικά και μόνο το νερό και η αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας στις αναγκαίες 

για το σκοπό αυτό ποσότητες. 
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Στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 4 αναφέρεται η κατάσταση στην οποία πρέπει να 

βρίσκονται τα προς απόσταξη στέμφυλα βάσει της παρ. 5 του άρθρου 42 του 

ευρωπαϊκού κοινοτικού κανονισμού 1439/99 , καθώς επίσης και την κατάσταση τις 

προς απόσταξη α ύλες για την παραγωγή αποσταγμάτων φρούτων. 

 Στο Άρθρο 5 «Κατεργασίες παρασκευής αλκοολούχων ποτών» αναφέρονται 

οι επεξεργασίες που επιτρέπονται , δηλαδή οι φυσικές και φυσικοχημικές 

επεξεργασίες όπως η θερμική επεξεργασία, η φυγοκέντρηση, η διήθηση και 

η απόσταξη. Επίσης, η διαύγαση, η ελαφρά απόσμηξη και αποχρωματισμός, 

η σύμμειξη ποτών της ίδιας κατηγορίας χωρίς ουσιώδεις διαφορές, η 

προσθήκη αλκοόλης κ.α., σύμφωνα πάντα με τον Ν 2969/01. 

 Στο Άρθρο 7 «Γεωγραφικές και κατά παράδοση επωνυμίες και ενδείξεις.» 

«Ως γεωγραφική επωνυμία αλκοολούχου ποτού, η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιείται συμπληρωματικά προς τις επωνυμίες της παρ. 1 του 

άρθρου 5 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, νοείται η γεωγραφική ονομασία 

(τοπωνυμία) περιφέρειας ή περιορισμένης περιοχής στην οποία 

λαμβάνει χώρα το στάδιο εκείνο της παρασκευής του αλκοολούχου 

ποτού στο οποίο οφείλεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και οι οριστικές 

του ιδιότητες.» 

 

 Στο Άρθρο 8 «Ειδικοί όροι διάθεσης - Αποστολές στα άλλα Κράτη-Μέλη και 

Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών» στο οποίο διευκρινίζεται εντόνως ότι τα 

αλκοολούχα ποτά προς διάθεση εγχώρια αλλά και σε Κράτη-Μέλη πρέπει να 

είναι διαυγή και να μην εμφανίζουν ιζήματα, αιωρήματα ή επιπλέοντα 

σώματα. Εξαιρούνται λικέρ, λοιπά αλκοολούχα ποτά περιέχοντα χυμούς 

φρούτων, γάλα, οίνους κ.λπ. 

 Στο Άρθρο 12 «Κωδικοί αριθμοί ποτοποιείων» , αναφέρεται στην διαδικασία 

εμφιάλωσης, όπου εκεί υποδηλώνεται ο ειδικός κωδικός του 

παρασκευαστή, στην επισήμανση του προϊόντος και είναι μοναδικός και 

ατομικός για κάθε ποτοποιείο . Ο κωδικός αυτός αριθμός είναι συνδυασμός 

γραμμάτων και αριθμών και αποτελείται κατά σειρά από τα τρία 

πρωτογράμματα (κεφαλαία) του ονόματος του νομού στον οποίο ευρίσκεται 

το ποτοποιείο, ένα χαρακτηριστικό του ποτοποιείου πενταψήφιο αριθμό, 

που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του 

Γ.Χ.Κ. και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε ο 

αριθμός 

Τα ποτοποιεία στα οποία έχουν χορηγηθεί κωδικοί αριθμοί περιλαμβάνονται σε 

κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Το Άρθρο 17 «Εργοστάσια ποτοποιίας» αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει 

να υπάρχουν ώστε να δοθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ποτοποιίας, οι 
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οποίες είναι έξι με τις υποπεριπτώσεις τους η κάθε μία και είναι οι εξής 

περιληπτικά: 

1. Ποτοποιείο (εργοστάσιο ποτοποιίας) 

2. Χώροι ποτοποιείων και κανόνες υγιεινής 

3. Άμβυκας απόσταξης 

4. Μηχανικές εγκαταστάσεις ποτοποιείου. 

5. Σκεύη και λοιπά είδη ποτοποιείου 

6. Μέσα ελέγχου αλκοόλης και ποτών 

Επειδή είναι πολύ σημαντικό άρθρο για έναν ποτοποιό, θα αναφερθούν κάποια 

σημαντικά μέρη αυτού του άρθρου με ακρίβεια. 

 «1.α. Ποτοποιείο (εργοστάσιο ποτοποιίας) είναι μόνιμο κτίσμα, ειδικά 

διαρρυθμισμένο και με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου για την παραγωγή ή 

παρασκευή αλκοολούχων ποτών. 

β. Οι ποτοποιοί, προκειμένου να λάβουν την κατά την παράγραφο 2 του 

άρθρου 6 του Ν. 2969/01 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πρέπει να 

κατέχουν ειδικό εργοστάσιο ποτοποιίας (ποτοποιείο), το οποίο να πληροί 

τους όρους του παρόντος άρθρου, ως και του Ν. 2969/01.» 

«2. Χώροι ποτοποιείων και κανόνες υγιεινής 

Α. Απαιτήσεις για τους χώρους και τον εξοπλισμό 

 

1 Τα ποτοποιεία αποτελούνται από κύριους και βοηθητικούς χώρους και 

εγκαθίστανται σε ισόγειους ή / και ανώγειους χώρους. Κύριοι χώροι των 

ποτοποιείων είναι το διαμέρισμα παρασκευής, εμφιάλωσης και συσκευασίας των 

αλκοολούχων ποτών και το διαμέρισμα πλύσης και καθαρισμού φιαλών και 

σκευών. 

Βοηθητικοί χώροι των ποτοποιείων είναι οι αποθήκες των πρώτων υλών και των 

ετοίμων προϊόντων, το διαμέρισμα πωλήσεως των αλκοολούχων ποτών 

(πρατήριο) και γραφείου, οι κοινόχρηστοι χώροι, ως και κάθε άλλο διαμέρισμα 

υποβοηθητικό της ομαλής λειτουργίας του ποτοποιείου. 

2. Το συνολικό εμβαδά των κυρίων και βοηθητικών χώρων των ποτοποιείων δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 120 τετρ. μέτρων. 

3.0ι κύριοι χώροι, στις περιπτώσεις που αυτοί έχουν συνολικό εμβαδόν 

μεγαλύτερο των 200 τετρ.μέτρων, μπορούν να συστεγάζονται σε ενιαίο 

διαμέρισμα χωρίς διαχωρίσματα, ενώ οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να είναι 
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χωρισμένοι, τόσο μεταξύ τους, όσο και από τους κύριους χώρους του 

ποτοποιείου. 

4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπογείου χώρου αποκλειστικά και μόνον για την 

εναποθήκευση αποσταγμάτων ή αλκοολούχων ποτών εν γένει στους 

κατάλληλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και 

εθνικής νομοθεσίας, υποδοχείς, προς παλαίωση και ωρίμανση. 

5. Όλοι οι χώροι και τα διαμερίσματα των ποτοποιείων, ως και οι αυλές, 

διάδρομοι και λοιπά παραρτήματα πρέπει να διατηρούνται απολύτως καθαρά 

και σε καλή κατάσταση. Οι δε κύριοι χώροι των ποτοποιείων πρέπει μετά από το 

τέλος της καθημερινής εργασίας να πλένονται με άφθονο νερό. 

6. Όλοι οι χώροι και τα διαμερίσματα των ποτοποιείων πρέπει να φωτίζονται και 

να αερίζονται επαρκώς, σε αντίθετη δε περίπτωση είναι υποχρεωτική η 

εγκατάσταση (επαρκούς) τεχνητού φωτισμού και εξαερισμού. 

7. Το ύψος των διαμερισμάτων που συνιστούν τους κυρίους χώρους ως και των 

διαμερισμάτων της αποθήκης και του πρατηρίου και γραφείου πρέπει να είναι 

τουλάχιστον δύο μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (2,70μ.). 

8. Οι τοίχοι των κυρίων χώρων του ποτοποιείου πρέπει να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση και να φέρουν επίστρωση μέχρι του ύψους του ενός και ογδόντα 

εκατοστών του μέτρου (1,80μ.) με πλακάκια ή ελαιόχρωμα ή άλλο αδιαπότιστο 

υλικό, ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Οι οροφές τους πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και 

να αποφεύγεται η ανάπτυξη υγρασίας, ως και η απόπτωση σωματιδίων. 

9. Τα δάπεδα σε όλους τους χώρους του ποτοποιείου πρέπει να είναι από 

αδιαπότιστο στο νερό υλικό, όχι ολισθηρό, και να έχει την αναγκαία κλίση καθώς 

και τα απαιτούμενα αυλάκια αποχέτευσης καλυμμένα με σχάρες για την ευχερή 

απομάκρυνση των υγρών (νερού κ.λπ.) που χύνονται. 

10. Τα παράθυρα και τα τυχόν άλλα ανοίγματα των χώρων του ποτοποιείου 

πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η σώρευση ρύπων, 

εκείνα δε που ανοίγουν προς το ύπαιθρο πρέπει να φέρουν δικτυωτά πλέγματα 

για προστασία από τυχόν έντομα. 

 

11. Απαγορεύεται η παρουσία και η αποθήκευση κάθε αντικειμένου ή υλικού 

ξένου προς την παρασκευή και εμπορία των αλκ. ποτών στους κύριους χώρους 

του ποτοποιείου, ως και στο διαμέρισμα της αποθήκης πρώτων υλών και ετοίμων 

προϊόντων». 
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Β. Φιάλες προ συσκευασίας - Δοχεία - Βαρέλια. 

1. Οι χρησιμοποιούμενες για την προ συσκευασία των αλκοολούχων ποτών φιάλες 

και δοχεία πριν από τη χρησιμοποίηση τους, πρέπει να πλένονται στα ειδικά 

πλυντήρια της παραγράφου 4. 

Για την πλύση θα χρησιμοποιούνται αλκαλικά διαλύματα (σαπούνι - σόδα - 

απορρυπαντικά) ή υδατικά διαλύματα αλκοόλης ή άλλο κατάλληλο μέσο. 

Στη συνέχεια οι φιάλες και δοχεία θα ξεπλένονται επαρκώς με νερό για την 

ολοκληρωτική απομάκρυνση των αλκαλικών διαλυμάτων και θα τοποθετούνται, για 

αποστράγγιση σε ειδικά στραγγιστήρια, ανάποδα. 

Πριν από την τέλεια στράγγιση οι φιάλες και δοχεία δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ποτοποιείου. 

2. Ανάλογες διαδικασίες προς εκείνες του προηγουμένου εδαφίου τηρούνται και 

προκειμένου για τα κάθε είδους δοχεία, βαρέλια ή άλλα δοχεία που 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της λειτουργίας του ποτοποιείου.» 

Ε. Νερό. 

Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για την καθαριότητα, το οποίο πρέπει να 

προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και να πληροί οπωσδήποτε τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 «περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης» που θεσπίσθηκε σε εναρμόνιση προς την οδηγία 98/83 (ΕΚ),» 

3. Άμβυκας απόσταξης. 

α. Ο Άμβυκας απόσταξης, εφόσον διαθέτει τέτοιον το ποτοποιείο, πρέπει να είναι 

εγκατεστημένος σε ιδιαίτερο διαμέρισμα και κατά τρόπο διασφαλίζοντα τις λοιπές 

εγκαταστάσεις του ποτοποιείου από την άμεση μετάδοση του πυρός σε περίπτωση 

πυρκαγιάς. Είναι δυνατή η εγκατάσταση του άμβυκα απόσταξης στο πρώτο 

διαμέρισμα του εδαφίου αυτής παραγράφου 2του παρόντος, εφ' όσον τούτο 

διασκευασθεί κατάλληλα με την ύψωση τοίχου από πυρίμαχο υλικό, ώστε να 

διαχωρίζεται πλήρως από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του διαμερίσματος. 

β. Η καπνοδόχος του άμβυκα απόσταξης, πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά 

τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαφυγή καπνού προς τους γειτονικούς χώρους και να 

φέρει καπνοσυλλέκτη, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο είτε από την εποπτεύουσα 

το ποτοποιείο Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. είτε από άλλη αρμόδια αρχή. 

γ. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του άμβυκα, λόγω έλλειψης χώρου ή από 

οποιονδήποτε άλλο λόγο, είναι αδύνατη, στους χώρους του ποτοποιείου, ύστερα 

από έγκριση τη εποπτεύουσας το ποτοποιείο Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του 

Κράτους, μπορεί να γίνει εγκατάσταση του άμβυκα σε άλλο οίκημα κατάλληλο για 

το σκοπό της απόσταξης, μακριά από το ποτοποιείο, με την προϋπόθεση ότι το 

οίκημα τούτο θα βρίσκεται μέσα στην ίδια περιοχή της παραπάνω Υπηρεσίας και θα 



 

 

 

 

28 

 

διαθέτει και κατάλληλα και επαρκή πυροσβεστικά μέσα, τούτου πιστοποιουμένου 

από σχετική βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικά θα παρέχει 

κάθε εγγύηση για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.» 

4. Μηχανικές εγκαταστάσεις ποτοποιείου. 

α. Κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής εγκαταστάσεις: 

1. Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα πλύσης των φιαλών (πλυντήριο) ή άλλο 

σύστημα καθαρισμού προηγμένης τεχνολογίας. 

2. Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα γεμίσματος φιαλών (εμφιαλωτήριο). 

3. Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα τοποθέτησης πωμάτων. 

4. Συσκευή ή εγκατάσταση ζεστού νερού (θερμοσίφωνα κ.λπ.) 

β. Όλες οι παραπάνω μηχανικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι της κατάλληλης 

δυναμικότητας, ώστε να επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών και της 

παραγωγικότητας του ποτοποιείου». 

5. Σκεύη και λοιπά είδη ποτοποιείου. 

α. Τα απαραίτητα για τη λειτουργία των ποτοποιείων σκεύη, λοιπά είδη και 

εργαλεία, είναι τα εξής: 

1. Κάδοι αραίωσης της αλκοόλης από ανοξείδωτο μέταλλο. 

2. Δοχεία παρασκευής ποτών από ανοξείδωτο μέταλλο. 

3. Βαρέλια ή δοχεία αποθήκευσης των ποτών, τα οποία πρέπει να είναι από ξύλο ή 

ανοξείδωτο μέταλλο. 

4. Μέσα μετάγγισης ή επεξεργασίας (σωλήνες, φίλτρα, αντλίες κ.λπ.). 

β. Όλα τα παραπάνω σκεύη και είδη πρέπει να είναι ανάλογα με την έκταση των 

εργασιών του ποτοποιείου, ώστε να επαρκούν γι αυτές. 

γ. Όλα τα παραπάνω σκεύη είδη και εργαλεία, πρέπει να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, καθαρά και να πλένονται με καθαρό νερό μετά τη χρησιμοποίηση τους, 

να είναι δε εγκατεστημένα κατά τρόπο που να επιτρέπει τον ευχερή και επαρκή 

καθαρισμό των γύρω από αυτά χώρων.». 

6. Μέσα ελέγχου αλκοόλης και ποτών. 

Για τον έλεγχο του αλκοολικού τίτλου και της πυκνότητας των αλκοολούχων ποτών, 

της χρησιμοποιούμενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των παντός είδους 

αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τα 

εξής υλικά και όργανα ικανοποιητικής και ελεγμένης, από αρμόδιο φορέα 

διακριβώσεως οργάνων, ακριβείας που θα χρησιμοποιούνται από τους 
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εποπτεύοντες χημικούς του Γ.Χ.Κ., αλλά και από τον ίδιο τον ποτοποιό: α. Ένα (1) 

αλκοολόμετρο κλίμακας 90 -100% vol. 

β. Ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύπτουν την κλίμακα από Ο% 

μέχρι 50% vol. 

Στις περιπτώσεις ποτοποιών που παραλαμβάνουν και χρησιμοποιούν για την 

παρασκευή των αλκ. ποτών αποστάγματα ή / και προϊόντα απόσταξης, αυτοί πρέπει 

να διαθέτουν ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύπτουν και την 

περιοχή 50 - 90% vol. 

γ. Ένα (1) αραιόμετρο BEAUME ή άλλου τύπου, που θα καλύπτει την κλίμακα από 

ειδικό βάρος 1,000 μέχρι 1,250 /ml. 

δ. Ένα (1) θερμόμετρο κλίμακας ΟοC μέχρι 50oC. 

ε. Ένα (1) γυάλινο κύλινδρο ογκομέτρησης των 250 κυβικών εκατοστών, διαιρεμένο 

και κατάλληλης διαμέτρου κι ύψους, για τη χρησιμοποίηση των παραπάνω 

οργάνων. 

στ. Ένα (1) γυάλινο χωνί κατάλληλης διαμέτρου. 

ζ. Διηθητικό χαρτί. 

7. Αποθήκευση αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων. 

Η αποθήκευση των αλκοολούχων ποτών και των παντός είδους αποσταγμάτων και 

προϊόντων απόσταξης πρέπει να γίνεται με τρόπο και υπό συνθήκες κατάλληλες, 

ώστε κατ' αυτή και μέχρι της διαθέσεως τους στην κατανάλωση να μην επέρχονται 

μεταβολές ή αλλοιώσεις στους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες 

τους, εκτός φυσικά της βελτίωσης τους. 

 

8. Πυροσβεστικά μέσα. 

Β. Η επάρκεια και η καταλληλόλητα των πυροσβεστικών μέσων θα βεβαιώνεται από 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιφέρειας του ποτοποιείου, στην οποία πρέπει 

να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι. 

9. Άσκηση άλλου επαγγέλματος από τους ποτοποιούς. 

α. Επιτρέπεται στους ποτοποιούς να είναι ταυτόχρονα και αποσταγματοποιοί, 

παράγοντες δια του κατεχομένου από αυτούς Άμβυκας αποστάγματα και προϊόντα 

απόσταξης αποκλειστικά και μόνο δια διαβροχής καρπών, σπερμάτων και σπόρων 

που δεν έχουν υποστεί αλκοολική ζύμωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

εδαφίου θ.2 της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν περιλάβει την εν λόγω δραστηριότητα στη σχετική, κατά την 

παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, υποβαλλομένη δήλωση τους για την 
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έκδοση της προβλεπόμενης από τις εν λόγω διατάξεις αδείας εξασκήσεως 

επαγγέλματος ποτοποιού - αποσταγματοποιού. 

δ. Οι κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01 

αποσταγματοποιοί μπορεί να είναι και ποτοποιοί, υπό την αποκλειστική 

προϋπόθεση ότι δεν συστεγάζονται με οινοποιείο, ως και ότι θα διαθέτουν 

ιδιαίτερους και ανεξάρτητους των χώρων του ποτοποιείου χώρους για το 

αποσταγματοποιείο, χρησιμοποιούν δε ιδιαίτερα αποστακτικά μηχανήματα για την 

παραγωγή των αποσταγμάτων. 

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται εκ μέρους του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του άρθρου δ του Ν. 2969/01, ιδιαίτερη δήλωση και εκδίδεται 

ιδιαίτερη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για το αποσταγματοποιείο πέραν 

εκείνης του ποτοποιείου, ενώ τηρούνται και ιδιαίτερα βιβλία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του ίδιου νόμου.» [18] 

Η ισχύουσα νομοθεσία για την αδειοδότηση μιας ποτοποιίας είναι: 

1) Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 

στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

2) ‘Άρθρα 3 και 24 της Απόφασης 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» Φ.Ε.Κ. 1187/Β/31-08-2006. 

3) Άρθρα 6 και 7Δ του Ν. 2969/01 (Φ.Ε.Κ. 832/Α/18-12-2001) «Αλκοόλη & 

Αλκοολούχα προϊόντα». 

4) Άρθρο 17 της Α.Υ.Ο.Ο. 3010878/1396/0029/11-6-2003 (Φ.Ε.Κ. 832/Β/25-6-2003) 

όπως έχει τροποποιηθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. 3018093/2377/0029/9-8-2007 (Φ.Ε.Κ. 

1634/Β/17-8-2007) «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών». 

5) Α.Υ.Ο.Ο. 18795/4931/24-10-1988 (Φ.Ε.Κ. 789/Β/27-10-1988) «Καθορισμός όρων 

και διατυπώσεων παραγωγής αποστάγματος από στέμφυλα σταφυλιών και των 

ποτών που παράγονται από αυτά ΤΣΙΠΟΥΡΟ ή ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ». 

H γενική διαδικασία για έκδοση αδειών ποτοποιίας είναι : 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας χρειάζονται τα εξής προ απαιτούμενά: 

1) Άδεια εγκατάστασης του ποτοποιείου που λαμβάνεται από τις Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ανάπτυξης . 

2) Άδεια λειτουργίας του ποτοποιείου που λαμβάνεται από τις Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ανάπτυξης αφού πρώτα εκδοθεί από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία 

βεβαίωση καταλληλόλητας του ποτοποιείου. 
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3) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

4) Σχεδιάγραμμα εις διπλούν του εργοστασίου και των μηχανημάτων. 

5) Έκδοση της βεβαίωσης καταλληλόλητας για τις εγκαταστάσεις του ποτοποιείου 

(μετά από αυτοψία) που εκδίδεται από την αρμόδια χημική υπηρεσία μετά από 

κοινοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης6) Έκδοση της 

άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης 

7) Δήλωση ενδιαφερομένου περί ασκήσεως επαγγέλματος προς το τελωνείο με 

προαπαιτούμενεα 

8) Αντίγραφο της δήλωσης με προαπαιτούμενα προς την αρμόδια Χημική Υπηρεσία 

9) Εξέταση αιτήματος 

10) Αυτοψία του εργοστασίου σύμφωνα με την Νομοθεσία 

11) Έκδοση βεβαίωσης ότι πληρούνται οι όροι της νομοθεσίας που σε πολλές 

περιπτώσεις ταυτίζεται με την εκ δοθείσα βεβαίωση καταλληλόλητας 

12) Διαβίβαση της έκθεσης τεχνικού ελέγχου στο Τελωνείο 

13) Έκδοση αδείας από το Τελωνείο τριετούς διάρκειας. 

14) Κοινοποίηση της άδειας στη Χημική Υπηρεσία 

15) Καταγραφή της άδειας στο αντίστοιχο αρχείο (μητρώο) ποτοποιών 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗ                                                                                                                        ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 

 

 Συγκρότημα απόσταξης με χάλκινο αποστακτήρα 500 lt , το οποίο λειτουργεί με 

φυσική ροή του τελικού αποστάγματος προς τις δεξαμενές συλλογής-ογκομέτρησης 

όπως ορίζεται από το πιο πρόσφατο ΦΕΚ 02/2010. 

 

                                                                                                                                            10.800 

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ                                                              ΣΥΝΟΛΟ         48.070 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

1) Δεξαμενές αποθήκευσης α΄ύλης χωρητικότητας 40.000 lt, οι οποίες μπορεί να 

είναι 4 των 10.000 lt ή 8 των 5.000 lt.                                                                        16.800 

 

2) Δεξαμενή 300 lt υπερχειλίσεως INOX με οφθαλμό παρακολούθησης              1.700 

 

3) 3 Δεξαμενές συλλογής αποστάγματος INOX 3.000 lt                                          20.000 

 

4) Δεξαμενή κεφαλών & ουρών INOX 5.000 lt                                                           3.800 

 

5) Αντλία σταφυλοπολτού, INOX 5.5 HP                                                                      4.100 

 

6) Αντλία ΙΝΟΧ κατάλληλη για καθαρή αλκοόλη 0,75 ΗΡ                                         1.800 

 

7) Αναλυτικές συσκευές (Μπωμόμετρα, Αλκοολόμετρα, θερμόμετρα, Δοκιμαστικοί 

σωλήνες κ.α.)                                                                                                                         500 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ                                                       ΣΥΝΟΛΟ       15.000 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1) Πλυντήριο INOX 6 φιαλών, με εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, με 

χρονοδιακόπτη ροής νερού. Εδράζεται σε 4 πόδια INOX .Αναμονή για σύνδεση με 

θερμοσίφωνα.                                                                                                                   1.500 

2) Γεμιστικό ανοξείδωτο με δυνατότητα εμφιάλωσης όλων των τύπων φιαλών έως 

και φιάλη 5 lt.                                                                                                                     1.550 

3) Ταπωτικό φιαλών βίδας αλουμινίου με τριφασικό κινητήρα 380Volt, 0,33 ΗΡ. 

Δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικού πώματος σε όλους τους τύπους των φιαλών 

από 200 ml έως 5 lt.                                                                                                          3.000 

4) Καψυλλιέρα εξολοκλήρου ανοξείδωτη, θερμοπλαστική, οριζόντιας θέσης, 

ρυθμιζόμενη για διάφορους τύπους μπουκαλιών. Χρησιμοποιείται για την χρήση 

θερμοσυρικνούμενων καψυλλίων.220 Volt.                                                                   220 

5) 2 Πάγκοι εργασίας ΙΝΟΧ 80=200-70 cm βαρέως τύπου-heavy duty.                 1.780 

6) Φίλτρο INOX 30 πλακών 20-20 οριζόντιο με ενσωματωμένη αντλία 1 ΗΡ, 220 

Volt. 

                                                                                                                                              1.400 

7) MIXER INOX 650 lt , με κινητήρα 1hp , 1400 rpm(άνευ μειωτήρα). Κωνική οροφή 

και πυθμένας, 3 πόδια επί τροχών βαρέως τύπου, με φρένο, άνω ανθρωποθυρίδα, 

δείκτη στάθμης, pyrex, βαλβίδα ασφαλείας εξαερισμού άνω, ολική εκκένωση από 

τον πυθμένα εξαγωγής 1” Inox ματ, στην αρχή του κυλίνδρου κάτω. Φιορέτο 

εξωτερικά. Δ=80 cm, Y=125 cm.                                                                                     3.400 

 

8) Σύστημα παραγωγής απιονισμένου ύδατος (ιοντο-αλλακτική στήλη και μικρό 

σύστημα αντίστροφης ώσμωσης                                                                                    1.150 

9) Ηλιακό θερμοσίφωνα 800 lt (εξοικονόμηση ενέργειας)                                        2.000 

10) Αγορά 38 δρύινων βαρελιών για την ωρίμανση του αποστάγματος των 200 lt      

                                                                                                                                               8.360 

Θα χρησιμοποιούνται για παλαίωση 1 έτους, την επόμενη χρονιά θα παλαιώνουν 

γλυκά κρασιά (fortified wine) και την μεθεπόμενη για απόσταγμα 6μηνης 

ωρίμανσης. Μετά θα διατίθενται στην αγορά στην μισή τιμή. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ                          74.500 € 
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Δεν έχουμε υπολογίσει την αντίστοιχη δαπάνη για ISO και HACCP 

 

Εγκαταστάσεις αποσταγματοποιείου.  

 

Για την εργασία μου επέλεξα το κτίσμα που βρίσκεται στην Βόρεια πλευρά της 

Σάμου στον Κάμπο Βουρλιωτών και συγκεκριμένα από το 1910 λειτουργούσε ως 

‘’ταβέρνα’’ δηλαδή αποσταγματοποιείο και χώρος παλαίωσης κρασιών . 

Βρίσκεται επί της ευθείας του Κάμπου Βουρλιωτών Σάμου και συγκεκριμένα 

37°48'16.13"Β Γεωγραφικό Πλάτος και 26°50'11.41"Α Γεωγραφικό Μήκος. 

 

 

 

 

Και με συνολικό εμβαδόν 225 m2  πέτρινο κτίριο του 1900. 

Οι εργασίες που απαιτούνταν ώστε να καταστεί ως αποσταγματοποιείο ήταν 

περιορισμένες και συγκεκριμένα χρειάστηκε να υπερυψώσουμε την οροφή κατά 1,0 

m με συνολικό κόστος γύρω στα 25.000 € (Ποσό που καλύφθηκε μέσω τράπεζας 

ΕΣΠΑ κατά 75% + 25% ιδία κεφάλαια.) 

 Επίσης το κτίριο χωρίστηκε στους εξής χώρους. 

Α) Χώρος παραλαβής πρώτης ύλης, Επεξεργασίας, Απόσταξης και πρώτης φύλαξης. 

Β) Χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος τουαλέτα προσωπικού και διαλλείματος 

προσωπικού. (Συμπεριλαμβανομένου εξωτερικών χώρων) 

Γ) Χώρος Αποθήκευσης και παλαίωσης αποστάγματος. 

Δ) Χώρος επεξεργασίας αποβλήτων. 



 

 

 

 

35 

 

Ε) Εκθετήριο ς χώρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δραστηριότητες των κτηρίων το 1920  

 

 

 

 

 

 

Οινοποιείο Αποσταγματοποιείο 

Φύλαξη Κρασιών 
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Εργατικό Δυναμικό. 

Μέρος (Α) 

Θεωρούμε ότι θα είναι οικογενειακή επιχείρηση και θα 

χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι εργάτες μόνο τις ημέρες παραγωγής . 

Θα υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εκμεταλλευόμενοι την ως 

τώρα δυνατότητα του ΟΓΑ 

 
Εργατικό Δυναμικό 

 Τα ένσημα ασφάλισης κοστίζουν 20,0 € το άτομο για τους εργαζόμενους. 

 

Δηλαδή : 

 Α) Για τους 2 Εργαζόμενους το συνολικό κόστος ασφάλισης ανά ημέρα είναι 40,00 € 

 

(Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων)  

 

Οι μισθοί για τους εργαζόμενους θα δίνονται με συλλογικές συμβάσεις και 

καθορίζονται ανάλογα με τον σύλλογο εργατοϋπαλλήλων σε χώρους εστίασης και 

τροφίμων. Σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕ.Κ  ο Κατώτατος Μισθός  καθορίζεται  στα 

600 € ανά μήνα για κάθε εργαζόμενο  χωρίς τις Κυριακές και τις Αργίες. 

 

Αγορά πρώτης ύλης. (Α) 

Στον νομό Σάμου υπάρχουν δύο κύρια οινοποιία της Ε.Ο.Σ.Σ. (Βαθύ και Καρλόβασι), 

ο Βακάκης και η ΝΟΠΕΡΑ Οινοποιητική. 

Επειδή η απόσταξη και η παραγωγή τσίπουρου έχει μεγαλύτερο κόπο επιλέξαμε να 

αγοράσουμε στέμφυλα από την Ένωση Σάμου ΚΑΙ από μικρούς αμπελοκαλλιεργητές 

που δραστηριοποιούνται στον νομό Σάμου. 

Κάναμε μία γενική παραδοχή για λόγους που θα διευκολύνουν τους υπολογισμούς 

να υπολογίσουμε από το κρασί στο τσίπουρο. 

Η ποσότητα καθορίστηκε από την απαιτούμενη παραγωγή εν προκειμένω 100.000 

φιάλες των 750ml δηλαδή 75.000 λίτρα τσίπουρου. Γνωρίζοντας όμως ότι 

απαιτούνται περίπου 5 λίτρα κρασί για να παραχθεί 1 λίτρο τσίπουρο 50% 

χρειαζόμαστε 375.000 λίτρα κρασί. 

Ακόμα για να παραχθούν 375.000 λίτρα κρασί θα χρειαστούμε περίπου 600.000 Kg 

σταφύλια (το 1/6 περίπου  θα πεταχτεί όπως η οινολάσπη.) Η τιμή του κιλού στα 

σταφύλια κυμαίνεται από 0.09 € ανά κιλό για σταφύλια έως 11ο Β. ΈΩΣ 0,40 € ανά 

κιλό για σταφύλια έως και 15ο Β τα λεγόμενα εκλεκτά.  
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Η τιμή που διασφαλίσαμε ήταν στα 0,20 € για στέμφυλα 13ο B. Δηλαδή το συνολικό 

κόστος ήταν 120.000 €. 

Φιάλες ανάλυση δαπανών και βασικός σχεδιασμός 

Τσίπουρο 40% -"A Discourse on the combination of alcohol and water" it was 

mentioned that such proportion was the least harmful to human health). However, one of 
the inscriptions on a stand in the "Museum of vodka" in St. Petersburg says that 

Mendeleev regarded the ideal strength of vodka to be 38 degrees-  
Συσκευασία 
σε lt 

Ετήσιες 
πωλήσεις σε 
τμχ. 

Όγκος 
αποστάγματος 
σε lt 

Κόστος 
φιάλης 

Συνολική 
δαπάνη 

1 5 2000 10.000         3,00 €                 
6.000 €  

2 2 2000 4.000         1,00 €                 
2.000 €  

3 0,75 10000 7.500         0,70 €                 
7.000 €  

4 0,2 100000 20.000         0,35 €              
35.000 €  

5 0,1 100000 10.000         0,30 €              
30.000 €  

6 0,05 50000 2500         0,25 €              
12.500 €     

54.000 
 

92.500 € 

Ωριμασμένο Απόσταγμα 

7 0,5 10000 5.000         1,00 €              
10.000 €  

8 0,25 10000 2.500         0,55 €                 
5.500 €     

7.500 
  

Τα υπολειπόμενα λίτρα της παραγωγής αποτελούν το μερίδιο των αγγέλων και 
θα χρησιμοποιηθούν για παραγωγή κοφτού οίνου (fortified)  

Σύνολο 
 

61.500 
 

         
108.000 €  
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Βάσει του παρακάτω γραφήματος θα διαφοροποιήσουμε το 

προϊόν. 

 

Τσίπουρο 40%-38% 

 
Συσκευασία σε lt Ετήσιες 

πωλήσεις σε 

τμχ. 

Όγκος 

αποστάγματος σε lt 

Κατηγοριοποίηση 

1 5 (38%) 2.000 10.000 Φθηνό προϊόν ευρείας κατανάλωσης 

(Καφενεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

Super Market) 
2 2 (38%) 2.000 4.000 

3 0,75 (40%) 10.000 7.500 Εξαγωγές, Super Market 

4 0,2 (40%) 100.000 20.000 Προϊόν ευρείας κατανάλωσης 

(Καφενεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

Bar) 

5 0,1 (42%) 100.000 10.000 Προϊόν ευρείας κατανάλωσης 

(Καφενεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

Bar) 

6 0,05 (42%) 50.000 2.500 Προϊόν ευρείας κατανάλωσης 

(Καφενεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

Bar) 
   

54.000  

Ωριμασμένο Απόσταγμα 

7 0,5 10.000 5.000 Υψηλής ποιότητας ετήσιας ωρίμανσης 

σε δρύινα βαρέλια. Εξαγωγές, Super 

Market, Bar, Οινοθήκες 
8 0,25 10.000 2.500 

   
7.500 
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Καταλήξαμε στις παρακάτω τιμές από στοιχεία πιθανού ανταγωνισμού 

στο διαδίκτυο. 

Τσίπουρο 40%-38% 
 

Συσκευασία σε lt Ετήσιες 

πωλήσεις σε 

τμχ. 

Όγκος 

αποστάγματος σε lt 

ΤΙΜΗ 

1 5 (38%) 2.000 10.000 50,00 € 

2 2 (38%) 2.000 4.000 26,00 € 

3 0,75 (40%) 10.000 7.500 11,00 € 

4 0,2 (40%) 100.000 20.000 2,00 € 

5 0,1 (42%) 100.000 10.000 1,20 € 

6 0,05 (42%) 50.000 2.500 0,80 € 
   

54.000  

Ωριμασμένο Απόσταγμα 

7 0,5 10.000 5.000 15,00 € 

8 0,25 10.000 2.500 5,00 € 
   

7.500 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ : 734.000 € 1ου χρόνου 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ : 822.000 € 2ου χρόνου 
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Πλάνο Δράσης -Action Plan 

Είδος  Ποσό  Πότε  

Διοργάνωση γευστικών 
δοκιμών 

6.000 € Όλο το έτος 

Έντυπα 500 € Όλο το έτος 
Εκθέσεις -επιδείξεις 8.000 € Όλο το έτος 

Δημοσιεύσεις 2.000 € Όλο το έτος 
Δείγματα 2.000 € Όλο το έτος 

Ενοικίαση 
παραπλεύρου χώρου 
και δημιουργία 
εστιατορίου με ειδικά 
εδέσματα (food pairing) 

19.000 € Επένδυση που θα επιφέρει 
πιθανά νέα κέρδη 

Διοργάνωση 
σεμιναρίων σχετικά με 
το τσίπουρο στην 
ντόπια αγορά 

2.000 € Όλο το έτος 

Στα επόμενα έτη θα διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως :  
παρουσιάσεις κρασιών, κοινωνικές εκδηλώσεις.  

Δωρεάν αναλύσεις σε 
διήμερους 
αποσταγματοποιούς 
προς κατανόηση και 
εκμάθηση της σωστής 
απόσταξης 

2.000 € Φθινόπωρο 

 
41.500 € 
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Ανάλυση εξόδων 1ου χρόνου 

Αποσβέσεις 5ετίας (ΕΣΠΑ) 8.000 € 

Πρώτες ύλες 120.000 € 

Υλικά συσκευασίας 92.500 € 

Αναλώσιμα υλικά  7.000 € 

Προσωπικό  100.000 € 

Φόροι 297.000 € 
Μεταφορικά 25.000 € 

Marketing 41.500 € 

 691.000 € 
 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση εξόδων 2ου χρόνου 

Αποσβέσεις 5ετίας (ΕΣΠΑ) 8.000 € 

Πρώτες ύλες 120.000 € 

Υλικά συσκευασίας 108.000 € 

Αναλώσιμα υλικά  9.000 € 

Προσωπικό  100.000 € 

Φόροι 338.250 € 

Μεταφορικά 30.000 € 

Marketing 41.500 € 

 754.750 € 
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Ενεργειακό κόστος  

Ανά απόσταξη θα απαιτούνται 46,89 KW σε περίπτωση χρήσης του ηλιακού 

θερμοσίφωνα η κατανάλωση θα γίνει : 32,23 KW 

Κόστος KW : 0,13001 €/kWh 

Κόστος παραγωγής 65 lt τσίπουρου 55%-60% δηλαδή περίπου 93lt 40% θα είναι 6,1 €. 

Δηλαδή το ενεργειακό κόστος είναι 0,067 € ανά παραγόμενο λίτρο. 

Η παραγωγή των 82.500 λίτρων θα κοστίσει ενεργειακά 5.527 € παράλληλα θα υπάρχει 

ένα πάγιο 9,60 € ανά τετράμηνο .  

Συνολικό κόστος ΔΕΗ : 5.555,8 € τον χρόνο. 

Δεν έχουμε υπολογίσει τα δημοτικά τέλη. 

Κόστος Νερού. 

Το κτήριο διαθέτει δικό του πηγάδι και το νερό του δικτύου κοστίζει 30 € το έτος  (είναι 

πάγιο ανεξαρτήτως κατανάλωσης ποσότητας νερού). 

Φορολογικό κόστος και παράδοξα 

Η φορολογία των διήμερων αποσταγματοποιών είναι 0,59 €/lt, ενώ το εμφιαλωμένο 

τσίπουρο φορολογείται σήμερα περίπου με 5,50 €/lt.  

Κόστος αναλύσεων: http://www.ampelooeniki.gr/ 

 

 

 

 

http://www.ampelooeniki.gr/
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

46 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ο κλάδος ποτοποιίας αντιμετωπίζει επίσης σημαντικές δυσκολίες: 

 Υψηλή φορολογία με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ΕΦΚΟΠ 

 Παραγωγή προϊόντων χωρίς άδεια 

 Ανεξέλεγκτη παραγωγή χύμα τσίπουρου 

 Παράνομη εμπορία και νοθεία ποτών 

 Εισαγωγής προϊόντων χαμηλής ποιότητας 

 Μειωμένοι έλεγχοι διακίνησης ποτών 

 Κακή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και οι απαιτήσεις σε υψηλές 

διαφημιστικές δαπάνες 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ειδικά στην περίπτωση της 

νοθείας και υπερβολικής κατανάλωσης 

 Ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού.  

 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες στήριξης επιχειρήσεων από το κράτος οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 - 

6985210, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο Τηλ. 801 11 36300. Το 

Έντυπο Υποβολής βρίσκονται στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

του υπουργείου Ανάπτυξης,(www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

(www.antagonistikotita.gr), 

του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) 

του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) 

των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ τραπεζικών 

ιδρυμάτων και φορέων. 

Ο ΣΕΑΟΠ, στα πλαίσια της εκπλήρωσης του ρόλου του, προβαίνει αυτόνομα σε 

δράσεις ή σε συνεργάζεται με Φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα(Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) , όπως επίσης και με Φορείς του Ιδιωτικού 

(ΣΕΒ, ΕΝΕΑΠ, κλπ.). Παράλληλα προχωρά σε συνεργασίες και δράσεις με Φορείς 

εκτός Ελλάδας, όπως o Ευρωπαϊκός Φορέας των παραγωγών (CEPS), η Ελληνική 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και Διοικητικές αρχές του εξωτερικού. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις οι δράσεις προκύπτουν από τη συμμετοχή του ΣΕΑΟΠ σε 

διάφορα fora ή από το σχεδιασμό ενεργειών που έχει αποφασίσει η Γενική 

Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες φορές προκαλούνται σαν 

αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως π.χ. η παράνομη χρήση της επωνυμίας 

«ΟΥΖΟ» από ξένους παραγωγούς. 
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Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου και η δυναμική παρουσία των ελληνικών 

αλκοολούχων ποτών εντός και εκτός της χώρας, αποτελεί στόχο μείζονος σημασίας 

για τον ΣΕΑΟΠ. 

Στο πλαίσιο των κοινοτικών κανονισμών υπέβαλε συγχρηματοδοτούμενο 

Πρόγραμμα με τίτλο «GREAT SPIRITS», για τα ελληνικά αλκοολούχα ποτά με 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, (ΟΥΖΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΟ, ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ, 

ΤΕΝΤΟΥΡΑ) . (Απρίλιος 2010) 

Επίσης, άλλοι φορείς που μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι είναι : 

CEPS : Αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο των Ευρωπαίων Παραγωγών 

Αλκοολούχων Ποτών, των κρατών μελών της ΕΕ. `Έχει έδρα τις Βρυξέλλες και πολλές 

επιτροπές εργασίας που συνεδριάζουν συχνότατα παρακολουθώντας την πολιτική 

της ΕΕ σε σχέση με τα αλκοολούχα. Ο ΣΕΑΟΠ είναι πλήρες μέλος και παρακολουθεί 

μέσω της CEPS, τις κινήσεις που γίνονται στα πλαίσια των Οργάνων της ΕΕ και τα 

οποία επηρεάζουν τους Έλληνες Παραγωγούς. 

ΕΝ.Ε.Α.Π : Η Ένωση Εταιρειών Αλκοολούχων Ποτών, περιλαμβάνει ως μέλη τις 

μεγαλύτερες εταιρείες διακίνησης αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, οι 

περισσότερες δε από αυτές, είναι και παραγωγοί είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΣΕΑΟΠ έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την ΕΝΕΑΠ, στη 

σύσταση του «Συμβουλίου Παραγωγών και Εταιρειών Διακίνησης Αλκοολούχων 

Ποτών», με σκοπό την δημιουργία ενός σημείου συζήτησης κοινών προβλημάτων 

που αφορούν και τους δύο φορείς. 

Σ.Ε.Β : Ο ΣΕΑΟΠ είναι μέλος στο Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, καθώς η 

ποτοποιία – αποσταγματοποιϊα είναι σημαντικό κομμάτι της Βιομηχανίας 

Τροφίμων. Η συμμετοχή αυτή παρέχει στο ΣΕΑΟΠ πληροφορίες και βασίζεται σε 

καταμερισμό ειδικοτήτων. Έτσι πρόσφατα ο ΣΕΑΟΠ μέσω του ΣΕΒ κα της Γ.Σ.Ε.Β.Ε 

(Γενική ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) , συμμετείχε στην 

ανάπτυξη του Επαγγελματικού Περιγράμματος Τεχνικού Ποτοποιίας, το οποίο 

πιστοποιήθηκε από το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης), στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου πιστοποίησης 

Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. 

Ο.Π.Ε : O ΣΕΑΟΠ διαθέτει εκπρόσωπο στο Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, στρατηγικό 

όργανο χάραξης εξαγωγικής πολιτικής και συνεργάζεται με τον ΟΠΕ (Ελληνικός 

Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου) , για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την 

προβολή και προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών ποτών και τη δυναμική 

προώθηση των εξαγωγών. Επιπλέον, ο ΣΕΑΟΠ σαν φορέας συμμετέχει σε κλαδικές 

εκθέσεις του εσωτερικού, εκπροσωπώντας το σύνολο των προϊόντων των μελών του 

και βοηθώντας αποφασιστικά στην προώθηση των. 

Γ.Χ.Κ. : Το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι ο εποπτεύων φορέας (σε συνεργασία με 

τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.) του επαγγέλματος του ποτοποιού και 
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αποσταγματοποιού. Η προσπάθεια του ΣΕΑΟΠ είναι να διαμορφώσει ένα δίαυλο 

διαρκούς επικοινωνίας με τους σχετικούς φορείς ώστε να δίνονται λύσεις σε 

θέματα που αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του κλάδου, μέσα στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επίσης να επισημαίνει σημεία και πρακτικές που 

αποτελούν επιβάρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις 

της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου, ώστε να υπάρχουν 

προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης είναι: 

 Σταδιακή μείωση του Ε.Φ.Κ. στα οινοπνευματώδη ποτά. 

 Εντατικοποίηση των ελέγχων - Περιορισμός λαθρεμπορίου 

 Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου στον τομέα του τσίπουρου –Περιορισμός 

της παραγωγής χύμα ποσοτήτων. 

 Στροφή στα παραδοσιακά εγχώρια παραγόμενα ποτά. 

 Έλεγχος της ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων του κλάδου. 

 Υιοθέτηση οργανωμένης στρατηγικής προβολής της διεθνής ταυτότητας για 

τα ελληνικά προϊόντα ούζου και τσίπουρου 

 Οργάνωση εκθέσεων των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός υποδομών παραγωγής και 

επιχειρηματικών πρακτικών. 

• Ο κλάδος τίθεται υπέρ της σταδιακής μείωσης του Ε.Φ.Κ. στα οινοπνευματώδη 

ποτά, καθώς η υψηλή φορολόγηση έχει περιορίσει σημαντικά η κατανάλωση. Ο 

περιορισμός της φορολόγησης αναμένεται να ακολουθηθεί από υποχώρηση των 

τιμών στην αγορά, με αποτέλεσμα να αναχαιτιστεί η κάμψη των πωλήσεων του 

κλάδου. Παράλληλα, προσδοκάτε ότι οι προοπτικές βιωσιμότητας πολλών 

παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων θα βελτιωθούν, ενώ τα δημόσια έσοδα 

θα ενισχυθούν σε σύγκριση με τη διατήρηση του Ε.Φ.Κ. στο τωρινό επίπεδο. 

• Ακόμα, ζητείται η εντατικοποίηση των ελέγχων στα σύνορα και στην εγχώρια 

αγορά και ο συντονισμός ελεγκτικών μηχανισμών που υπολειτουργούν λόγω της 

γραφειοκρατίας, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος του λαθρεμπορίου και της νοθείας 

που πλήττει τον κλάδο, αλλά και η παράνομη εμπορία τσίπουρου από τους 

διήμερους παραγωγούς. 

• Για το τσίπουρο υφίσταται συζήτηση σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του 

νομικού πλαισίου, το οποίο επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διακίνηση αφορολόγητων 

ποσοτήτων, ενώ είναι περιοριστικό ως προς τους όρους παραγωγής. 

Αναλυτικά, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκαλούνται από 

τη διακίνηση χύμα ποσοτήτων από διήμερους παραγωγούς, ο ΣΕΑΟΠ προτείνει: 

• τη νομοθετική θέσπιση παραγωγής τσίπουρου μόνο από αμπελουργούς, 
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• την πλήρη απαγόρευση της δυνατότητας διάθεσης χύμα αποσταγμάτων κ την 

υποχρεωτική εμφιάλωση των ποτών στις επιτρεπόμενες γυάλινες προ συσκευασίες 

ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα, 

• εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. στο 50% του εθνικού γενικού συντελεστή, • 

ποσοτικό περιορισμό της παραγωγής έως 10 εκατόλιτρα αιθυλικής αλκοόλης, 

• δυνατότητα περιορισμένης απόσταξης αποκλειστικά για οικογενειακή 

κατανάλωση και απαγόρευση εμπορίας των ιόντων των διήμερων σε καταστήματα 

και στην επιτόπια κατανάλωση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο παραγωγός θα πρέπει να 

πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως κατοχή άδειας ποτοποιού - 

αποσταγματοποιού και έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος στην εφορία. 
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ΠΑΛΙΟ ΒΑΡΕΛΙ ΤΟΥ 1910                                                     
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Πειραματικά δεδομένα από δικό μας καζάνι 

 Temperature % vol          

66 86 77  

 

66 86 72  

66 86 70  
69 89 65  
70 90 66  

71,5 91,5 60  
72 92 58  

72,5 92,5 42  
72,5 92,5 39,5  
74,4 94,4 40  

75 95 35  
76 96 30          

76,4 96,4 25          

78 98 19          
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Διάλυμα 30% κεφαλο-ουρες και κρασί 

Time  Temperature 
% 
vol 

   

13:58   

14:36 55  
15:14 86 77 

15:46 86 72 

16:04 86 70 

17:01 90 62 

17:28 90 58 

18:03 92 45 

18:26 94 37,5 

18:54 94 31,5 

19:22 95 25 

19:33 96,5 18 

19:51 98 15 
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10:52 πμ 92 63 

11:15 πμ 92 60 

12:04 μμ 94 44 

12:23 μμ 94,4 40 

12:42 μμ 96 35 

1:10 μμ 96,4 25 

1:29 μμ 98 19 
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