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Παραγωγή Ποτών - Αποσταγμάτων 

• Σάκχαρα που μπορούν να ζυμωθούν Πρώτη Ύλη 

• Θα δώσει προϊόν με περιεκτικότητα σε 
αιθυλική αλκοόλη μέχρι 16 -18% 

Αλκοολική 
Ζύμωση 

• Για να παραληφθεί προϊόν με μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη 

Απόσταξη 

• Διασφαλίζει την υγιεινή, την τυποποίηση 
και την ποιότητα του προϊόντος 

Εμφιάλωση  



Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας Ποτών  

Κάθε εμπλεκόμενος στην αλυσίδα των Τροφίμων & Ποτών, 
από την παραγωγή τους έως τον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει 
να εφαρμόζει τις κατάλληλες προληπτικές διαδικασίες, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τους 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και τη διατήρηση του συστήματος HACCP 

Το σύστημα HACCP είναι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Νομοθετικό Πλαίσιο:  
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 178/2002, 852/2004,  1441/2007 
Εθνική Νομοθεσία για την εφαρμογή των κανονισμών 



Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας Ποτών  

Το σχέδιο HACCP αναπτύσσεται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες αρχές 

1 • Αναγνώριση κινδύνων (φυσικοί, χημικοί, μικροβιολογικοί) στο διάγραμμα ροής 

2 • Προσδιορισμός των CCPs στη διαδικασία παραγωγής 

3 • Καθορισμός των κρίσιμων ορίων για τα αναγνωρισμένα CCPs 

4 • Εγκατάσταση διαδικασιών παρακολούθησης των CCPs 

5 • Καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών 

6 • Εγκατάσταση συστήματος τεκμηρίωσης καθορισμός διαδικασίας ελέγχου του 

7 
• Εγκατάσταση διαδικασιών επαλήθευσης του συστήματος HACCP έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και διατήρησή του 



Πιθανοί κίνδυνοι Υγιεινής & Ασφάλειας στο Τσίπουρο 

1 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

2 • Ωχρατοξίνη Α 

3 • Μεθανόλη 

4 • Καρβαμιδικός Αιθυλεστέρας 

5 • Φουρφουράλη 

6 • cis-Ανηθόλη 

7 • Εστραγόλη 

8 • Βαρέα Μέταλλα και Χαλκός  

9 • Κατάλοιπα Καθαριστικών 

10 • Φθαλικοί εστέρες κ.ά.  

τσίπουρο με γλυκάνισο 



Μεθανόλη ή Ξυλόπνευμα  

 Παράγεται κατά τη ζύμωση, παράλληλα με την αιθανόλη. 
 Είναι τοξική ουσία, σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί ζημιά στο 

οπτικό νεύρο, ενώ μπορεί να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο. 
 Προέρχεται από τις πηκτίνες των στέμφυλων (φλοιών) και των 

βοστρύχων (κοτσανιών).  
 Προϊόν απομεθυλίωσης  των πηκτινών από τα ένζυμα που είναι 

γνωστά ως πηκτινεστεράσες.  
 Τα ένζυμα αυτά υπάρχουν φυσικά στο σταφύλι, σε μικρές ποσότητες. Η 

περισσότερη μεθανόλη παράγουν οι πηκτινεστεράσες μικροβιακής 
προέλευσης.  

 Κακής ποιότητας σταφύλια με μεγάλο μικροβιακό φορτίο δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσίπουρου. 
 



Μεθανόλη - Αντιμετώπιση του προβλήματος  

 Καλής ποιότητας στέμφυλα, με χαμηλό μικροβιακό φορτίο 
οδηγούν σε τσίπουρο με μικρότερη περιεκτικότητα σε μεθανόλη. 

 Όσο το δυνατόν μικρός χρόνος επαφής των στεμφύλων με το 
χυμό.  

 Αποβοστρύχωση 
 Να διαχωρίζονται με προσοχή και ακρίβεια οι “Κεφαλές” και οι 
“Ουρές” από την “Καρδιά”. Σε αυτές συγκεντρώνονται η 
μεθανόλη και πτητικά συστατικά υποβάθμισης της ποιότητα.  

 Η μεθανόλη αποστάζει γρήγορα στην αρχή, στη συνέχεια 
μειώνεται και αυξάνει πάλι σημαντικά στο τέλος της απόσταξης.  



Μεθανόλη και χύμα τσίπουρο  

Το χύμα τσίπουρο μπορούν να το διακινούν οι μικροί αποσταγματοποιοί 
(διήμεροι). 1116493/ΔΕΦΚΦ/Β/2017  
Γνωρίζουν όμως, όλοι οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) τους κανόνες 
για την παραγωγή και αποθήκευση ασφαλούς προϊόντος; 
 

Τεχνικά προβλήματα  
1. Δεν ελέγχεται η πρώτη ύλη τους. Στέμφυλα κακής ποιότητας, σε πλαστικά 
δοχεία, κάτω από τον ήλιο έως να έρθει η σειρά τους για απόσταξη. 
2. Δεν διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ανοξείδωτες 
δεξαμενές ελεγχόμενων συνθηκών, αποβοστρυχωτές, σταθεροποιητές 
ψύξης, φίλτρα κλπ.  
Αποτέλεσμα, το λαμβανόμενο απόσταγμα ενδέχεται να περιέχει μεθανόλη 

σε επιβλαβείς συγκεντρώσεις 



Μεθανόλη – Αιθανόλη: Μέθοδος ταχύτατου προσδιορισμού τους 
με τη χρήση της φασματοσκοπίας Raman (Raman Spectroscopy) 
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Evaluation of a Raman Spectroscopic Method for the Determination of Alcohol Content in Greek Spirit Tsipouro. C. Pappas, M. Basalekou, E. Konstantinou, N. 

Proxenia, S. Kallihtraka, Y. Kotseridis and P. Tarantilis. Current Research in Nutrition and Food Science Vol.4 (SI. 2) (2016), 1-9 



Βαρέα Μέταλλα και Χαλκός 

 Διάφορα βαρέα μέταλλα (κυρίως) μόλυβδος έχουν προσδιοριστεί κατά 
καιρούς σε τσίπουρα, όπως και σε άλλα αποστάγματα.  

 Μόλυβδος - Μολυβδίαση, σοβαρή χρόνια δηλητηρίαση που προκαλούσε 
ο μόλυβδος από “γανωμένα” καζάνια. Σήμερα με τη χρησιμοποίηση 
καζανιών από καθαρό χαλκό δεν υπάρχει πρακτικά τέτοιο πρόβλημα.  
 

 Ο χαλκός σε μικρές ποσότητες δεν θεωρείται τοξικός, αντίθετα είναι 

απαραίτητος για την υγεία του ανθρώπου.  

 Στις περιπτώσεις όμως, που η ποσότητα του χαλκού αυξάνεται πάνω από 
τα ανεκτά όρια, δημιουργεί προβλήματα, όπως η νόσος Wilson (εκφύλιση 
του ήπατος).  

 Αυτό που ξεχωρίζει το τοξικό από το μη τοξικό είναι η δόση.  



Χαλκός – Αντιμετώπιση του προβλήματος  

 Η αύξηση της παρουσίας του χαλκού στο απόσταγμα οφείλεται 
στη διάβρωση των χάλκινων αποστακτήρων. 
 

 Τεχνικά προβλήματα  
1. Η υπερβολική ποσότητα θειώδους στα υπό ζύμωση στέμφυλα 

και  
2. Η κακή συντήρηση των αποστακτήρων, μπορεί να προκαλέσει 

διάβρωση του χαλκού. 
 
 Τα παραπάνω σημεία θεωρούνται  κρίσιμα σημεία και θα 

πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα.  



Το χύμα τσίπουρο μπορούν να το διακινούν οι μικροί αποσταγματοποιοί 
(διήμεροι). 1116493/ΔΕΦΚΦ/Β/2017  
 Αποστακτήρες συνήθως παλαιοί, αυτοσχέδιοι, φθαρμένοι με 

αποτέλεσμα το λαμβανόμενο απόσταγμα να περιέχει χαλκό σε επιβλαβείς 
συγκεντρώσεις (προερχόμενο κυρίως από το ψυκτικό στοιχείο) 

 

Τεχνικά προβλήματα και δυσκολίες κατά την απόσταξη 

1. Δεν διαθέτουν σύστημα ελεγχόμενης μετάδοσης θερμότητας,  

2. Δεν διαθέτουν συστήματα ανάδευσης των στεμφύλων στη διάρκεια της 
απόσταξης με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται τα στέμφυλα που 
εφάπτονται στον πυθμένα και να κολλάνε σε αυτόν παράγοντες 
επικίνδυνες ενώσεις, κλπ) 

Βαρέα Μέταλλα και Χαλκός και χύμα τσίπουρο  



 Οι φθαλικοί εστέρες χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλαστικοποιητές σε 
πλαστικά που είναι σκληρά.  

 Δεν διαλύονται στο νερό,  διαλύονται όμως στην αλκοόλη.  

 Δρουν ως ως ενδοκρινικών διαταρακτών, στην ανθρώπινη υγεία. (όπως 
προκύπτει από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

 Θα πρέπει να αποφεύγεται η διακίνηση τσίπουρου σε πλαστικούς 
περιέκτες, που περιέχουν φθαλικούς εστέρες ως πλαστικοποιητές και 
ιδιαίτερα  σε περιέκτες που προορίζονται για νερό.  

Οι περισσότερες ποσότητες «χύμα τσίπουρου» διακινούνται με αυτό τον 
τρόπο. 

 

 

Φθαλικοί εστέρες 



Χύμα τσίπουρο / τσικουδιά: οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι ελάχιστοι αν 
ληφθεί υπόψη ο αριθμός των “καζανιών”, και της διακινούμενης ποσότητας.  
 
 Οι επίσημα δηλωμένοι άμβυκες είναι περίπου 5.000. 

 
 Ετησίως, εκδίδονται πάνω από 30.000 άδειες απόσταξης.  

 

Ανώνυμα χύμα ποτά και αποστάγματα και δημόσια υγεία 



Έκθεση Πεπραγμένων ΓΧΚ Έτους 2016  
http://www.gcsl.gr/media/Pepragmena_2016.pdf 

 Διήμεροι-μικροί αποσταγματοποιοί: Δειγματοληψία και χημική εξέταση 
παραγομένων προϊόντων απόσταξης 34 δείγματα από το χώρο 
παραγωγής 

 Αποσταγματοποιεία 85 (εκ των οποίων λειτουργούν 67) 
  363 Έλεγχοι Πρώτων Υλών (καταμετρήσεις, δειγματοληψίες κλπ.) κατά 

την εισαγωγή και κατεργασία στο εργοστάσιο 
  351 Χημικές Εξετάσεις Πρώτων Υλών Παραγωγής Αιθυλικής Αλκοόλης, 

Αποσταγμάτων κλπ.  
  398 Έλεγχοι Παραγόμενων Προϊόντων  
  856 Σφραγίσεις, Αποσφραγίσεις Αποστακτικών Μηχανημάτων 

 

Ανώνυμα χύμα ποτά και αποστάγματα και δημόσια υγεία 



Έκθεση Πεπραγμένων ΓΧΚ Έτους 2016 
 http://www.gcsl.gr/media/Pepragmena_2016.pdf 

 α) Προϊόντα απόσταξης μικρών 
αποσταγματοποιών  
Σύνολο εξετασθέντων δειγμάτων: 332  
Τα 236 χαρακτηρίστηκαν ως προς την 
κανονικότητα ή μη αυτών, από τα οποία 
βρέθηκαν: 
178 (75,4 %) κανονικά,  
  39 (16,5%) μη κανονικά και  
  19 (8,1%) μη κανονικά-μη ασφαλή 

Ανώνυμα χύμα ποτά και αποστάγματα και δημόσια υγεία 



β) Εμφιαλωμένα Αλκοολούχα Ποτά  
Σύνολο  εξετασθέντων δειγμάτων: 3.630  
Τα 2.416 χαρακτηρίστηκαν ως προς την 
κανονικότητα ή μη αυτών, από τα οποία 
βρέθηκαν  
1.843 (76,3%) κανονικά,  
   558 (23,1%) μη κανονικά και  
     15 (0,6%) μη κανονικά-μη ασφαλή 

Έκθεση Πεπραγμένων ΓΧΚ Έτους 2016 
 http://www.gcsl.gr/media/Pepragmena_2016.pdf 

 

Ανώνυμα χύμα ποτά και αποστάγματα και δημόσια υγεία 



 Οι επιπτώσεις των τοξικών ουσιών μπορούν να είναι άμεσες με 
εκδήλωση  δηλητηρίασης ή και με μακροχρόνια τοξική δράση.  

 Το χύμα τσίπουρο από αποσταγματοποιούς που δεν γνωρίζουμε 
αν τηρούν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, αποτελεί πρόβλημα 
για το παραδοσιακό τσίπουρο. 

 Για την προάσπιση του τσίπουρου ως παραδοσιακού ελληνικού 
προϊόντος, επιβάλλεται η θέσπιση αυστηρών κανόνων και 
ελέγχων, κατά την παραγωγική διαδικασία και τη διακίνησή του. 
Μόνον έτσι θα αναδειχθεί το προϊόν, θα είναι ποιοτικό και 
ασφαλές για τον καταναλωτή και θα διασφαλίζεται η δημόσια 
υγεία. 

 

Ανώνυμα χύμα ποτά και αποστάγματα και δημόσια υγεία 



Απολαύστε Ποιοτικά Ποτά και Αποστάγματα  

Καταναλώστε με Υπευθυνότητα 
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