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1.1. Γενικά για το Ουίσκι 

Το μαγικό «νερό της ζωής»

Τα υυστικά του δεν έγουν να κάνουν υόνον με tic τεχνικές της παραγωγής. Η 

πολυπλοκότητα της νεύσης και των αρωυάτων του είναι αυτά που καθορίζουν το υυστήριο 

ενός καλού ουίσκι και φυσικά η επίνευσή του που σε κάποιες περιπτώσεις υένει via 

πάντα...

Αν και οι λεπτομέρειες της ιστορίας του ουίσκι χάνονται μέσα σε μύθους και παραδόσεις 

αιώνων, η παραγωγή του ιδιαίτερου αυτού αποστάγματος πιστεύεται ότι άρχισε από 

μοναχούς στην Βόρεια Ιρλανδία και από εκεί πολύ γρήγορα πέρασε στην βόρεια Σκωτία. 

Στο παρελθόν, μάλιστα, όπως και άλλα αποστάγματα, είχε χρησιμοποιηθεί και για 

ιατρικούς σκοπούς, και αυτός ίσως να είναι ο λόγος που το ουίσκι βαφτίστηκε έτσι. Η λέξη 

έχει τη ρίζα της στα κέλτικα, αφού Uisge Beath (aqua vitae, the water of life) σήμαινε νερό 

της ζωής όπως αναφέρει η κέλτικη παράδοση. Η συντόμευση και η φωνητική παραφθορά 

της αρχαίας κέλτικης έκφρασης για το μοναδικό αυτό απόσταγμα έδωσε το σημερινό 

whisky -όταν προέρχεται από την Σκωτία - που γράφεται Whiskey όταν είναι Ιρλανδικό ή 

άλλης χώρας, όπως πχ. το αμερικάνικο Bourbon. Τις τελευταίες δεκαετίες η σκωτσέζικη 

παραγωγή έχει ξεπεράσει τις δύο χιλιάδες ετικέτες, αριθμός που πενταπλασιάζεται αν 

υπολογίσουμε τις διαφορετικές χρονιές και όσα ουίσκι δεν παράγονται πλέον. 

(Ταχυδρόμος, Δεκέμβριος 2006).

Το σκωτσέζικο ουίσκι αποστάζεται δύο φορές πριν έρθει η ώρα της ωρίμανσής του που 

γίνεται σε μικρά σχετικά βαρέλια και δια νόμου πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον τρία χρόνια. 

Τα βαρέλια, μάλιστα, είναι ήδη χρησιμοποιημένα από αμερικάνικο Μπέρμπον ή ισπανικό 

Σέρι και σε ελάχιστες περιπτώσεις από κουβανέζικο ρούμι. Οι σκωτσέζοι αποφεύγουν να 

βάζουν το ουίσκι τους σε καινούργια βαρέλια κι αυτό γιατί το φρέσκο ξύλο που είναι 

πλούσιο σε αρώματα, θα αλλοιώσει τη γεύση και το άρωμά του ουίσκι. Στη Σκωτία, να 

πούμε ακόμη ότι δημιουργήθηκε το malt ουίσκι που παράγεται αποκλειστικά από τρία 

συστατικά: νερό, κριθάρι και υανιά. (Ταχυδρόμος, Δεκέμβριος 2006).

Ουίσκι όμως δεν παράγει μόνο η Σκωτία και η Ιρλανδία. Τα τελευταία 250 χρόνια έχουμε 

την συστηματική παραγωγή και εμπορία του σε πολλές χώρες, αφού τελικά έχει γίνει το 

πιο αγαπημένο ποτό του πλανήτη. Παλιότερα η ερασιτεχνική και παράνομη παραγωγή 

ήταν ο κανόνας. Από τα 700 περίπου αποστακτήρια που χτίστηκαν στην Σκωτία αλλά και 

δεκάδες άλλα ανά τον κόσμο, περίπου 85 λειτουργούν στην Σκωτία ακόμη και σήμερα. 

Πολλά, δε, από τα κλειστά και πολλές φορές πλήρως κατεστραμμένα αποστακτήρια
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αποτελούν πολύτιμους τόπους πηγής πληροφοριών για τους ανά τον κόσμο συλλέκτες. 

Στην χώρα μας, εδώ και αρκετές δεκαετίες το ουίσκι έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση, και η 

κατανάλωση του είναι ανάλογη με αυτή άλλων χωρών όπως η Ισπανία,η Ιταλία, η Ιαπωνία 

και η Αμερική. Το 99% σχεδόν του ουίσκι που πίνουμε στην Ελλάδα είναι Blended, ουίσκι 

δηλαδή που προκύπτει από την πρόσμιξη Malt (δηλαδή ουίσκι από κριθάρι) και grain 

whisky, ουίσκι δηλαδή από άλλα δημητριακά, όπως καλαμπόκι, βρώμη κλπ. 

(Ταχυδρόμος, Δεκέμβριος 2006).

Τα τελευταία 20 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο οι θαυμαστές του μοναδικού αυτού 

αποστάγματος έχουν διαφοροποιηθεί ως προς το είδος του ουίσκι που πίνουν. Οι γνώσεις 

γύρω από τον τρόπο της παραγωγής του και τις διαφορές που υπάρχουν στα είδη του 

νούμερο ένα ποτού στον κόσμο, δημιούργησαν μια νέα κατηγορία εραστών που 

προτιμούν το ουίσκι τους να βγαίνει π.χ. από συγκεκριμένο αποστακτήριο, να είναι 

παλαιωμένο για αρκετά χρόνια κλπ. Η μοναδικότητα σε γεύσεις και αρώματα που 

αποδίδουν οι διάφορες χρονιές παραγωγής (Vintage) και οι διαφορές από αποστακτήριο 

σε αποστακτήριο κέντρισαν το ενδιαφέρον όλων όσοι μέχρι τότε «απλά» έπιναν ουίσκι. 

Στις μέρες μας, μάλιστα, κυρίως στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία έχουν 

δημιουργηθεί λέσχες ανθρώπων που ασχολούνται αποκλειστικά με την γευσιγνωσία του 

ουίσκι. Τα αποστακτήρια, άλλωστε, έχουν αφήσει κατά μέρος την εσωστρέφεια που τα 

χαρακτήριζε για πολλές δεκαετίες και δέχονται, πλέον, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες 

κάθε χρόνο. (Ταχυδρόμος, Δεκέμβριος 2006).

Τα malt ουίσκι, ειδικά, γίνονται όλο και πιο γνωστά και αναγνωρίζεται η αξία τους, τα 

Blended κυκλοφορούν με περισσότερα χρόνια παλαίωσης, ενώ νέες εμφιαλώσεις 

εμφανίζονται σε ένα προϊόν που η αλλαγή ακόμη και της ετικέτας του ήταν αδιανόητη στο 

παρελθόν. (Ταχυδρόμος, Δεκέμβριος 2006).

Η μαγεία που περιβάλλει το ουίσκι και η αγάπη τους ειδικά για το malt των αδελφών 

Εμπεσλίδη από τη Θεσσαλονίκη οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου καταστήματος 

αποκλειστικά για ουίσκι και στην Ελλάδα. To Vintage Whisky Shop (www.whisky.com.gr) 

απευθύνεται σε λάτρεις και εξαιρετικούς γνώστες αλλά και σε όσους θέλουν να μάθουν 

περισσότερα για το αγαπημένο τους απόσταγμα. (Ταχυδρόμος, Δεκέμβριος 2006).

1. 2. Παραγωγική Διαδικασία - Συστατικά

Το ουίσκι μπορεί να παραχθεί αποκλειστικά από βύνη («single malt whisky») ή να 

παραχθεί μερικώς από βύνη και μερικώς από άλλα δημητριακά («grain whisky»). Τα
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λεγάμενα «blended» ουίσκι είναι αποτέλεσμα ανάμιξης «malt» και «grain» ουίσκι. Η 

Σκωτία, η Ιρλανδία, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία είναι οι περιοχές παραγωγής 

ουίσκι. Το κριθάρι είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή βύνης. 

Σπάνια βυνοποιείται και η σίκαλη (στις Η.Π.Α.) ή το σιτάρι. Η βυνοποίηση αποτελείται από 

τα στάδια της διαβροχής, της βλάστησης και της ξήρανσης. Στην περίπτωση παραγωγής 

«grain whisky» μπορεί να χρησιμοποιηθεί πράσινη βύνη (βύνη που δεν έχει υποστεί 

ξήρανση). Στη Σκωτία κατά τη ξήρανση καίγεται μια ποσότητα τύρφης προκειμένου να 

δώσει χαρακτήρα καπνού τύρφης στη βύνη. Μετά τη βυνοποίηση ακολουθεί η άλεση. 

Στην περίπτωση παραγωγής «grain whisky» λαμβάνει χώρα η ζελατινοποίηση του 

αμύλου των διαφόρων δημητριακών που χρησιμοποιούνται (όπως καλαμπόκι, σιτάρι, 

σίκαλη, βρώμη). Το κάθε δημητριακά ζελατινοποιείται σε διαφορετική θερμοκρασία. Κατά 

τη ζελατινοποίηση (cooking), ο κόκκος απορροφά νερό, διασπώνται τα κυτταρικά 

τοιχώματα του ενδοσπερμίου του κόκκου και απελευθερώνεται το άμυλο. Στην περίπτωση 

παραγωγής «malt whisky» πραγματοποιείται πολτοποίηση του αλέσματος της βύνης με 

νερό, κατά την οποία υδρολύεται το άμυλο προς σάκχαρα. Στη συνέχεια ακολουθεί 

ζύμωση, απόσταξη και παλαίωση. (Τσακίρης Αργύρης: Τεχνολογία Αποσταγμάτων- 

Θεωρία, Αργύρη Τσακίρη, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας).

Η παραγωγική διαδικασία (ραίνεται στο πιο κάτω διάνοαυυα pone:

Κριθάρι, βρώμη, σιτάρι, σίκαλη ΐίΐ.......^  Βύνη 111 !>  Ψήσιμο υπεράνω τύρφης

Επαναπόσταξη
Απόσταγμα 

(νεαρό ουίσκι)

Απόσταξη Ζύμωση

Αποθήκευση σε βαρέλια οίνου (χέρες, 1 έτος) Ουίσκι (40°)

1.3. Στάδια Παραγωγικής διαδικασίας

1.3.1. Ξήρανση

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, το κριθάρι είναι εμποτισμένο με νερό και ξηραίνεται με 

θέρμανση σε κλίβανο. Αυτό είναι γνωστό ως Malting και έχει στόχο να κάνει το κριθάρι να 

απελευθερώσει το άμυλο που περιέχει αλλά όχι πλήρως germinate. Σκεφτείτε το σαν να 

βγάζετε ένα γλυκό από το περιτύλιγμά του. (Mark Lochhead 1975).
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Το στάδιο αυτό έχει μεγάλη συμβολή στη γεύση. Σε πολλές περιπτώσεις, η τύρφη καίγεται 

ως μέρος της διαδικασίας ξήρανσης, το οποίο δίνει μια μοναδική καπνιστή γεύση στο 

ουίσκι (Mark Lochhead 1975).

Εικόνα 1.1. γήρανση Κριθαριού για παραγωγή Βύνης

1.3.2. Χυλοποίηση

Οι κόκκοι βύνης αλέθονται και το παραγόμενο χοντρό αλεύρι ή άλεσμα αναμιγνύεται με 

ζεστό νερό στο tun πολτού, προκαλώντας τη μετατροπή του αμύλου σε σάκχαρα. Το 

ζαχαρούχο υγρό, γνωστό και ως βότανο (σαν το barley water) ,στη συνέχεια 

αποστραγγίζεται από το κόσκινο - όπως το floor of the mash tun (Donald Renwick 1975).
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Εικόνα 1.2. Χυλοποίηση

1.3.3. Ζύμωση

To wort ψύχεται και μεταφέρεται στα washbacks. Εδώ προστίθεται η μαγιά και αρχίζει η 

ζύμωση. Η μαγιά μετατρέπει τη ζάχαρη στο wort σε αλκοόλη. Μετά από δύο έως τέσσερις 

ημέρες, η ζύμωση έχει ολοκληρωθεί, αφήνοντας ένα υγρό που ονομάζεται wash και 

μοιάζει με μια δυνατή μπύρα με 8 ή 9 % αλκοόλ. Η διάρκεια του χρόνου ζύμωσης έχει 

σημαντική επίδραση στη συνολική γεύση του ποτού. (Andy Cant 1975).

Για παράδειγμα, ένα μικρό χρονικό διάστημα ζύμωσης περίπου δύο ημερών έχει την τάση 

να παράγει μια πικάντικη γεύση καρυδιού. Από την άλλη μεριά, οι τέσσερις μέρες 

ζύμωσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του Singleton of Dufftown, συμβάλλουν 

στη δημιουργία αυτού του ελαφριού ποτού και είναι ένας από τους παράγοντες που 

βοηθούν στη δημιουργία ενός πιο απαλού ουίσκι καθώς και στα φρουτώδη αρώματά του 

(Andy Cant 1975).

Εικόνα 1.3. Ζύμωση
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1.3.4. Απόσταξη

Μετά τη ζύμωση, το wash φτάνει στο χώρο των αποσταλακτήρων, έτοιμο για απόσταξη. 

Το σκοτζέζικο ουίσκι συνήθως αποστάζεται δύο φορές σε χάλκινους αποσταλακτήρες. 

Μπορείτε να φανταστείτε τον αποσταλακτήρα ως μια μεγάλη κατσαρόλα με φωτιά από 

κάτω. (Key Fleming 1975)

Το μέγεθος, το σχήμα και ο αριθμός των αποσταλακτήρων έχει μεγάλη επίδραση στη 

γεύση του ουίσκι, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του ποτού με το χαλκό. Γενικά, όσο 

περισσότερο το ποτό αλληλεπιδρά με το χαλκό στον αποσταλακτήρα, τόσο πιο ελαφρύ 

θα είναι το ποτό. (Key Fleming 1975)

FI πρώτη απόσταξη συμβαίνει στο μεγαλύτερο wash αποσταλακτήρα, όπου το wash 

βαθμιαία θερμαίνεται μέχρι να εξατμιστεί η αλκοόλη. Ένας συμπυκνωτής μετατρέπει τους 

ατμούς σε υγρά γνωστά ως ελαφριά κρασιά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ γύρω στο 20%. 

(Key Fleming 1975)

Τα ελαφριά κρασιά θερμαίνονται ξανά σε έναν αποσταλακτήρα ποτών, ο οποίος είναι 

μικρότερος από τον wash αποσταλακτήρα. Εξατμίζεται και συμπυκνώνεται ξανά και το 

υγρό, τώρα περίπου στους 68% βαθμούς αλκοόλης, διαχέεται με ασφάλεια στο ποτό. 

Εδώ, οι οινοπνευματοποιοί χρησιμοποιούν τα προσόντα και την εμπειρία τους για να 

διαλέξουν μόνο το αγνό, μεσαίο cut του ποτού που παράγεται, εξασφαλίζοντας έτσι τη 

διατήρηση της υψηλής ποιότητας του ουίσκι. (Key Fleming 1975)

Εικόνα 1.4. Απόσταξη
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1.3.5. Ωρίμανση

Το τελευταίο μέρος της διαδικασίας είναι η μεταφορά του παραγόμενου ποτού σε δρύινα 

βαρέλια. Η ωρίμανση είναι πολύ σημαντική στον τελικό χαρακτήρα ενός Single Malt 

Scotch Whisky. Τα δρύινα βαρέλια απομακρύνουν κάποιες από τις δυνατές γεύσεις του 

ποτού και ταυτόχρονα εκθέτουν το ποτό σε μια ποικιλία γεύσεων και αρωμάτων λόγω της 

αλληλεπίδρασης με το ξύλο. (Peter Campbell 1975).

Τα βαρέλια είναι είτε αμερικανικά δρύινα, τα οποία προηγουμένως περιείχαν bourbon είτε 

ευρωπαϊκά δρύινα, τα οποία περιείχαν sherry. Η επιλογή αμερικανικών ή ευρωπαϊκών 

βαρελιών παρέχει διαφορετικά χρώματα και γεύσεις. (Peter Campbell 1975).

Η ευρωπαϊκή δρυς τείνει να παράγει γλυκείες και φρουτώδεις νότες και πιο σκουρόχρωμα 

ποτά. Η αμερικανική δρυς τείνει να παράγει γλυκείες νότες βανίλιας, καρύδας και πιο 

ανοιχτόχρωμα ποτά. (Peter Campbell 1975).

Μετά από τρία χρόνια στο βαρέλι, το ποτό είναι νόμιμο να καλείται σκοτζέζικο ουίσκι. 

Ωστόσο, για τα Classic Malts, απαιτούμε πολύ περισσότερο χρόνο για να παράγουμε τα 

Single Malt ουίσκι που πραγματικά ενσαρκώνουν το μέρος από στο οποίο έχουν γεννηθεί 

(Peter Campbell 1975).

Εικόνα 1.5. Ωρίμανση σε βαρέλια Οίνου.
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fef Äffl® 2 
Χαρακτηριστικά του Ουίσα



2.1. Συστατικά του Ουίσκι

Η λέξη ουίσκι προέρχεται από τη γαλατική λέξη uisque beatha (φωνητικά αποδίδεται ως 

γουίσκε μπάχα) που σημαίνει νερό της ζωής. Το ουίσκι, που προέρχεται από διαφορετικά 

μέρη του πλανήτη, έχει διαφορετικό στιλ και φτιάχνεται και με διαφορετικούς τρόπους. Το 

σταθερό δεδομένο είναι ότι η βασική πρώτη ύλη είναι τα δημητριακά. Η βασική διαδικασία 

είναι ότι από τη ζύμωση των σιτηρών με τη βοήθεια ζυμομυκήτων παίρνουμε μια μπίρα 

την οποία αποστάζουμε και έχουμε ένα αλκοολούχο ποτό. Μετά από μια περίοδο 

παλαίωσης σε ξύλινα βαρέλια, και αφού αναμείξουμε το περιεχόμενο πολλών βαρελιών, 

παίρνουμε το τελικό προϊόν. Οι διαφορετικές γεύσεις και αρώματα των ουίσκι του κόσμου 

οφείλονται στο τοπικό νερό, τον τύπο των δημητριακών, τη διαδικασία επεξεργασίας των 

δημητριακών, τη μέθοδο της απόσταξης, τη διαδικασία παλαίωσης και βέβαια την 

ανάμειξη. Τα βασικά στιλ ουίσκι σήμερα είναι τα malt σκοτσέζικα, τα blended σκοτσέζικα, 

τα ιρλανδέζικα, τα αμερικάνικα, τα καναδέζικα και τα γιαπωνέζικα. (Λίτινας Δ., 2005)

Τα malt σκοτσέζικα είναι τα ουίσκι που φτιάχνονται αποκλειστικά από κριθάρι. Τα single 

malt, είναι αυτά που προέρχονται από ένα και μόνο αποστακτήριο, με ανάμειξη πολλών 

βαρελιών, για την επίτευξη ενός σταθερού στιλ συνεχώς. Τα single cask, είναι malt από 

ένα και μόνο βαρέλι. Τα vatted ή blended ή αλλιώς pure malt είναι αυτά που προέρχονται 

από την ανάμειξη ουίσκι από πολλά αποστακτήρια. Τα single malt ουίσκι έχουν 

κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με την περιοχή όπου φτιάχνονται. Οι περιοχές αυτές είναι: 

Lowlands, Highlands, Campbeltown και Islay. (Λίτινας Δ., 2005)

Τα Lowlands είναι πιο μαλακά ουίσκι χωρίς πολύ έντονη την παρουσία της τύρφης, του 

καπνού και της θάλασσας. Τα Highlands (που περιλαμβάνουν και το Speyside και τα 

Islands ) είναι η μεγαλύτερη περιοχή και με τις μεγαλύτερες διαφορές στο στιλ των ουίσκι. 

Στα Highlands περιλαμβάνονται και τα νησιά Orkney, Skye, Mull, Jura και Arran. To δυτικό 

μέρος των Highlands, της κυρίως χώρας, έχει λίγα αποστακτήρια, το καθένα με 

διαφορετικό στιλ. Στα βόρεια Highlands υπάρχουν αρκετά αποστακτήρια με βασικά 

χαρακτηριστικά τα αρώματα από την τύρφη, τη θάλασσα για αυτά που βρίσκονται 

παραθαλάσσια, την ξηρότητα και την πικάντικη γεύση τους. Στα πιο προστατευμένα, από 

τον καιρό, ανατολικά Highlands και στα Midlands τα ουίσκι είναι πιο μαλακά και 

φρουτώδη. Στο Speyside, που απλώνεται ανάμεσα στο Inverness και στο Aberdeen, 

ανάμεσα σε βουνά από γρανίτη, υπάρχουν τα περισσότερα αποστακτήρια της Σκοτίας. Τα 

ουίσκι της περιοχής είναι ευγενή, πολύπλοκα, με αρώματα λουλουδιών, μελιού και πολύ 

διακριτική την παρουσία της τύρφης. (Λίτινας Δ., 2005)
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Στην περιοχή του Cambletown υπήρχαν κάποτε περισσότερα από είκοσι αποστακτήρια. 

Σήμερα υπάρχουν μόνο δύο και τα ουίσκι τους χαρακτηρίζονται από τα αρώματα της 

θάλασσας. Στο Islay υπάρχουν οκτώ αποστακτήρια και εκεί φτιάχνεται, γευστικά, το βαρύ 

πυροβολικό των malt. Τα ουίσκι της περιοχής έχουν πλούσια αρώματα από τη θάλασσα 

και τον ψυχρό θαλασσινό αέρα, την τύρφη, τον καπνό, το ιώδιο. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι έως και αλμυρά. Το απόλυτο πάντρεμα των στοιχείων της φύσης. Τα Islay 

ή τα λατρεύεις ή τα μισείς. (Λίτινας Δ., 2005)

Τα blended ουίσκι δημιουργήθηκαν από την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή και 

χαμηλότερο κόστος. Στα blended αναμειγνύεται 15-40% απόσταγμα από κριθάρι, με 

απόσταγμα από άλλα δημητριακά. Επίσημα εμφανίστηκαν στο εμπόριο το 1853, από τον 

Andrew Usher στο Εδιμβούργο. Πολύ σύντομα αυτά τα πιο μαλακά και πιο εύκολα ουίσκι 

έγιναν της μόδας και πολλοί έμποροι τροφίμων, όπως ο Arthur Bell (Bell’s), ο Alexander 

Walker (Johnnie Walker), o John Dewar (Dewar’s), o Peter Mackie (White Horse) και 

άλλοι, ξεκίνησαν να πουλάνε τα δικά τους blended στους πελάτες των μαγαζιών τους. 

Σήμερα τα blended αντιπροσωπεύουν το 90% της αγοράς ουίσκι. Συνήθως δεν έχουν 

ένδειξη χρόνου παλαίωσης, αλλά σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τριών ετών. Τα λεγάμενα deluxe είναι blended με τουλάχιστον 45% malt 

ουίσκι στο χαρμάνι και παλαίωση από δώδεκα χρόνια και πάνω. Τα ιρλανδέζικα 

φτιάχνονται επίσης και από κριθάρι και από άλλα δημητριακά. Σε αντίθεση με ό,τι 

συμβαίνει στα σκοτσέζικα, τα δημητριακά δεν έρχονται σε επαφή με καπνό, με 

αποτέλεσμα να μην έχουν αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά και γεύση από τον καπνό και 

την τύρφη. Επίσης τα ιρλανδέζικα περνούν από τριπλή απόσταξη, με αποτέλεσμα να είναι 

πιο ελαφριά, πιο απαλά και λιγότερο επιθετικά από τα σκοτσέζικα (Λίτινας Δ., 2005)

2.2. Αμερικάνικο Ουίσκι

Στην Αμερική άρχισαν να φτιάχνουν ουίσκι στα μέσα του 17ου αιώνα. Στα τέλη του 18ου 

αιώνα ο Thomas Jefferson μοίρασε σε μετανάστες από εξήντα εκτάρια στην περιοχή του 

Kentucky. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Σκοτσέζοι και Ιρλανδοί, οι οποίοι ξεκίνησαν 

να καλλιεργούν καλαμπόκι, και επειδή από εξήντα εκτάρια η παραγωγή ήταν μεγάλη, το 

περίσσευμα το απόσταζαν και το έκαναν ουίσκι. Έτσι, πολύ γρήγορα όλη η πε-ριοχή από 

το βόρειο Kentucky μέχρι το βόρειο Tennessee γέμισε αποστακτήρια που έφτιαχναν 

μεγάλες ποσότητες ουίσκι. (Λίτινας Δ., 2005)

Για τη γέννηση του Bourbon υπάρχει -αναπόφευκτα- μια ιστορία. Ο αιδεσιμότατος Elijah 

Craig, αποσταγματοποιός ο ίδιος, ζέσταινε σανίδες δρυός πάνω από φωτιά για να φτιάξει 

ένα βαρέλι για ουίσκι. Κάποιος τον διέκοψε, και όταν γύρισε, τα ξύλα είχαν καεί
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επιφανειακά. Εκείνος όμως, έφτιαξε το βαρέλι με τα σχεδόν καμένα ξύλα και το γέμισε 

ουίσκι. Το αποτέλεσμα ήταν το ουίσκι να βγει πιο σκούρο στο χρώμα, πιο μαλακό, με 

γλυκά αρώματα βανίλιας και καπνού. Όταν έστειλε όλα τα βαρέλια του στη Νέα Ορλεάνη 

για να πουληθούν, αυτό χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο και όλοι ζητούσαν κι άλλο ουίσκι 

από το Bourbon, μια και στο βαρέλι υπήρχε η σφραγίδα από το λιμάνι του Mayville της 

επαρχίας Bourbon. Έτσι φτιάχνεται και σήμερα το Bourbon. (Λίτινας Δ., 2005)

Παλαιώνει για τουλάχιστον δύο χρόνια σε βαρέλια των οποίων τα ξύλα έχουν ψηθεί και 

δίνουν στο ουίσκι τη γεύση που ξέρουμε. Η διαφορά των Bourbon και των Tennessee 

ουίσκι είναι ότι τα Tennessee πριν από την εμφιάλωση φιλτράρονται μέσα από 3-4 μέτρα 

κάρβουνο σφένδαμου που απομακρύνει όλες τις τυχόν ακαθαρσίες και δίνει στο ουίσκι μια 

πιο μαλακή και καθαρή γεύση. Στον Καναδά, ουίσκι άρχισε να φτιάχνεται στην περιοχή 

της λίμνης Οντάριο στα τέλη του 18ου αιώνα. Φτιάχνεται κυρίως από καλαμπόκι και ρύζι. 

Όσο πιο αρωματικό είναι ένα καναδέζικο ουίσκι, τόσο περισσότερο ρύζι έχει. Στην 

Ιαπωνία πρωτοφτιάχτηκε ουίσκι το 1920 από τον Masa-taka Taketsuru, ο οποίος 

σπούδασε Χημεία στη Γλασκόβη και γυρνώντας στην Ιαπωνία δημιούργησε το Suntory. 

Σήμερα το αποστακτήριό του Suntory είναι το μεγαλύτερο του κόσμου, με 24 

αποστακτήρες (Λίτινας Δ., 2005).

2.3. Η κουλτούρα του Ουίσκι

Το ουίσκι είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένας κόσμος απόλαυσης. Χιλιάδες αρώματα και 

γεύσεις που οφείλονται στο νερό, στο είδος και την ποιότητα του δημητριακού, στον 

τρόπο και στη διαδικασία της απόσταξης, και βέβαια στην παλαίωση. Οι ειδικοί λένε ότι το 

60-70% του χαρακτήρα ενός single malt ουίσκι οφείλεται στο βαρέλι. Το ξύλο της δρυός 

είναι ιδανικό όχι μόνο για το κρασί, αλλά και για το ουίσκι. Οι φυσικές ταννίνες που έχει, τα 

λιπίδια και τα αρωματικά συστατικά, σε συνδυασμό με την επεξεργασία που δέχεται, 

προσφέρουν πλήθος αρωμάτων στο ουίσκι. Για την παλαίωση χρησιμοποιούνται και 

καινούργια βαρέλια αλλά και χρησιμοποιημένα, και μάλιστα από άλλα ποτά, όπως κονιάκ, 

πορτ, μαδέρα, σέρι, ρούμι ακόμη και κρασί. Πολλά σκοτσέζικα ουίσκι παλαιώνουν σε 

βαρέλια από bourbon. Έτσι επιτυγχάνεται μια εκπληκτική αλληλεπίδραση αρωμάτων με 

μοναδικά αποτελέσματα. (Λίτινας Δ., 2005)

Το ουίσκι θέλει ηρεμία και χρόνο για να το απολαύσεις με πληρότητα. Η εικόνα του 

κρυστάλλινου ποτηριού με ουίσκι και του αναμμένου πούρου είναι η επιτομή του ευ ζην. 

Το ουίσκι δεν είναι το ποτό του στρες, ούτε αυτό που θα πιούμε μόνο και μόνο για να 

έρθουμε στο κέφι. Υπάρχουν άλλα ποτά για αυτό. Το ουίσκι είναι το ποτό του 

διαλογισμού, της πνευματικής ωριμότητας, η οποία προϋποθέτει και γευστική ωριμότητα.
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Το απολαμβάνουμε κυρίως σκέτο ή με λίγο παγωμένο νερό. Οι Σκοτσέζοι λένε ότι το 

ουίσκι αναμειγνύεται μόνο με τον εαυτό του και το νερό του, δηλαδή το νερό από το οποίο 

φτιάχνεται. Τα πολύ υψηλόβαθμα ουίσκι (πάνω από 48%) τα αραιώνουμε επίσης με 

παγωμένο νερό ή παγωμένη σόδα. Ο πάγος και τα αναψυκτικά είναι περισσότερο 

καλοκαιρινή ιδέα, όταν θέλουμε να δροσιστούμε. Συνδυάσετε ουίσκι με φαγητό: θα 

ενθουσιαστείτε. Χειμωνιάτικα φαγητά, με μπαχαρικά και πλούσιες σάλτσες μπορούν να 

συνοδευτούν υπέροχα από κάποιο ουίσκι. Ποιο θα είναι αυτό, πρέπει να το βρείτε μόνοι 

σας, δοκιμάζοντας. Μη μένετε σε μια μάρκα νομίζοντας ότι αυτό σας κάνει ξεχωριστούς. 

Δεν πίνετε κάθε μέρα, σε κάθε εστιατόριο, με κάθε φαγητό, το ίδιο κρασί. Γιατί λοιπόν 

πίνετε το ίδιο ουίσκι; Δώστε του την ευκαιρία και το χρόνο να σας ταξιδέψει (Λίτινας Δ., 

2005)
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3.1. Γενικά

Αν και η βασική αρχή της απόσταξης ήταν γνωστή από πολύ νωρίς η συσκευή που θα 

επέτρεπε μια αποδοτική απόσταξη εμφανίστηκε πολύ αργότερα. Οι αρχές απόσταξης 

ανακαλύφθηκαν σταδιακά και το απόσταγμα ακολούθησε ένα μακρύ δρόμο. Στην αρχή 

δεν παρασκευάστηκε για να γίνει ποτό. Οι πρώτοι που το παρασκεύασαν το 

χρησιμοποιήσουν σαν απολυμαντικό, αναισθητικό, μέσο συντήρησης και θεραπείας. Για 

να πάρουμε ένα προϊόν με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλκοόλη πρέπει να 

προστρέξουμε στον άμβυκα. Η λειτουργία του άμβυκα στηρίζεται σε μια απλή 

διαπίστωση. Θερμαίνοντας το ζυμωμένο υγρό επιταχύνουμε την εξάτμιση. Στη συνεχεία 

συλλέγουμε τους ατμούς που διαδοχικά εγκαταλείπουν το υγρό και τους συμπυκνώσουμε 

ψύχοντας τους ώστε να πάρουμε ένα υγρό. Τα υγρά συστατικά ενός διαλύματος δεν 

εξατμίζονται με την ίδια ευκολία. Το υγρό αυτό έχει διαφορετική σύσταση από αυτό που 

αποστάξαμε. Επειδή η αλκοόλη εξατμίζεται πιο εύκολα απ ότι το νερό οι ατμοί που 

εξέρχονται είναι πλουσιότεροι σε αλκοόλη. Γι αυτό τα υγρά που παραλαμβάνουμε είναι 

πλουσιότερα σε αλκοόλη σε σχέση με το υγρό που αποστάξει εκείνη τη στιγμή. J.A.S 

Goodwin 1999, Αργύρης Τσακίρης και Δέσποινα Κεχαγιά 2003).

Η απόσταξη είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσουμε 

μίγματα δύο ή περισσοτέρων χημικών συστατικών βάση της διαφορετικής τους 

πτητικότητας. Στηρίζεται στο γεγονός ότι όταν ένα υγρό μίγμα θερμαίνεται έτσι ώστε να 

παραχθεί ατμός, το υγρό και ο ατμός θα διαφέρουν σε σύσταση. Στην συνεχώς 

μεταβαλλόμενη σύσταση του αποσταζόμενου μίγματος οφείλεται και η επίτευξη 

παραλαβής του επιθυμητού κλάσματος. Η αποστακτική στήλη με δίσκους επιτρέπει την 

επαφή ανάμεσα στην υγρή και αέρια φάση και πραγματοποιεί διαχωρισμό με 

περισσότερα του ενός σταδίου ισορροπίας. J.A.S Goodwin 1999, Αργύρης Τσακίρης και 

Δέσποινα Κεχαγιά 2003).

Τα δύο ερωτήματα στα οποία βασίζεται η λειτουργία της αποστακτικής συσκευής με 

δίσκους είναι : α) πού πρέπει να διακοπεί η απόσταξη ώστε να έχουμε παραλάβει όλη την 

αλκοόλη και β) πού πρέπει να διακόψουμε την απόσταξη για να παραλάβουμε 

απόσταγμα συγκεκριμένης περιεκτικότητας σε αλκοόλη. J.A.S Goodwin 1999, Αργύρης 

Τσακίρης και Δέσποινα Κεχαγιά 2003).

Κατά την παραγωγή αποσταγμάτων, βασικές έννοιες εκτός απ’ την ποιότητα των 

αποσταγμάτων είναι ο χρόνος που θα διαρκέσει η απόσταξη, η κατανάλωση καύσιμης 

ύλης και συνεπώς τελικά το κόστος. Είναι γνωστό ότι η ήπια θέρμανση είναι συνυφασμένη 

με την ποιότητα του αποστάγματος. Εκτός του ξύλου που χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα,

- 18 -



σήμερα χρησιμοποιούμε καύσιμη ύλη όπως κάρβουνο, γκάζι , και μαζούτ καθένα εκ των 

οποίων έχει διαφορετική θερμαντική ισχύ και συνεπώς διαφορετικές καταναλώσεις , οπότε 

καθιστά ένα υλικό οικονομικότερο κάποιου άλλου. Η απόδοση μιάς απόσταξης είναι αυτή 

που κατοχυρώνει την εφαρμογή ορισμένων συνθηκών ή παραμέτρων ή ακόμη οδηγεί σε 

αναζήτηση νέων στοιχείων και συνδυασμών των ήδη υπαρχόντων (J.A.S Goodwin 1999, 

Αργύρης Τσακίρης και Δέσποινα Κεχαγιά 2003).

3.2. Αρχαίοι Έλληνες και απόσταξη.

Φαίνεται ότι αν και οι Έλληνες ανακάλυψαν τα μυστικά της κατεργασίας του χαλκού και 

της απόσταξης αγνοούσαν τα αποστάγματα. Εάν οι Έλληνες είχαν ανακαλύψει την 

τεχνολογία παραγωγής των αποσταγμάτων θα ήταν φυσικό να είχαμε γι αυτό γραπτά 

στοιχεία. Μια από τις λιγοστές ενδείξεις είναι οι σημειώσεις του Αριστοτέλη, 4ο αιώνα π.Χ., 

που κάνει λόγο για την δυνατότητα να εξατμίσουμε το θαλασσινό νερό και να πάρουμε 

πόσιμο νερό διαχωρίζοντας το από το αλάτι. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το όνομα του 

ίδιου του άμβυκα δηλώνει ένα είδος κύλικος προς πόσιν οίνου "εις οξύ ανοιγμένη" (Αθην. 

XI 480 d ). Είδος ποτηριού με λεπτό λαιμό και πλατειά και στρογγυλή βάση. Τη λέξη 

αμβυξ οι Άραβες τη μετέτρεψαν στη λέξη αμπίκ που με τη σειρά της στη νεοελληνική 

μετατράπηκε σε λαμπίκος, άμβυκας, άμβικας. Ξαναβρίσκουμε αυτή την λέξη αργότερα με 

την έννοια του δοχείου απόσταξης. Άμβυκας είναι το σώμα ενός αποστακτικού λέβητα και 

κατ επέκταση ολόκληρος ο αποστακτικός λέβητας. Λέβης, λέβητας κ.ν καζάνι είναι μεγάλη 

χύτρα από μέταλλο που χρησιμεύει για βράσιμο. Κατά τον Ησίοδο άμβυξ είναι χύτρα η 

κάδος χρησιμοποιούμενος για την απόσταξη υδράργυρου.

3.3. Μέθοδοι απόσταξης

Οινοπνευματώδη ποτά θεωρούνται τα αλκοολούχα ποτά στα οποία η υψηλή 

συγκέντρωση της αιθανόλης επιτυγχάνεται με την απόσταξη ενός ζυμούμενου 

σακχαρούχου υγρού ή με την προσθήκη πόσιμου οινοπνεύματος σε κάποιο χυμό. 

Παραδείγματα αποτελούν τα αποστάγματα κρασιών (μπράντι), οινοπνεύματος (βότκα) και 

τα ποτά που προέρχονται με προσθήκη αλκοόλης σε χυμούς φρούτων (λικέρ). Τα 

αποστάγματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με το αρχικό υλικό ή τον τύπο 

της αποστακτικής συσκευής (μονής, διπλής, τριπλής απόσταξης) (Κουρκούτας Ιωάννης 

2011).

Συνήθως διακρίνονται σε δύο είδη οινοπνευματωδών ποτών:

1. Στο πρώτο είδος ανήκουν ποτά που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη οινόπνευμα 

που έχει παραληφθεί από οποιαδήποτε πηγή το οποίο επαναποστάζει.
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Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι είναι η βότκα και το τζιν. (Κουρκούτας Ιωάννης 

2011).

2. Στο δεύτερο είδος ανήκουν ποτά με ιδιαίτερο άρωμα, που το αρχικό ζυμωμένο 

υλικό είναι παραδοσιακό και οι συνθήκες ζύμωσης και απόσταξης είναι 

καθορισμένες. Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι είναι η το ουίσκι, το ρούμι και το 

μπράντυ. (Κουρκούτας Ιωάννης 2011).

Η απόσταξη είναι ένα από τα νεότερα δείγματα της χημικής τεχνολογίας. Η μέθοδος ήταν 

καλά γνωστή στην Κίνα από τους αρχαίους χρόνους. Η πρώτη απόσταξη πιστεύεται ότι 

έγινε σε οίνο από ρύζι περίπου το 800 π.Χ. Αιθανόλη χρησιμοποιούμενη ως χημική 

πρώτη ύλη παραγόταν με ζύμωση τον καιρό που πρωτοεμφανίστηκε η βιομηχανική 

μικροβιολογία. Όμως για πολλά χρόνια παραλαμβανόταν με χημικό τρόπο κυρίως μέσω 

της καταλυτικής υδρόλυσης του αιθυλενίου. Τα τελευταία χρόνια η προσοχή έχει στραφεί 

ξανά στην παραγωγή της ενεργειακής αιθανόλης και της αιθανόλης για χημική χρήση 

μέσω ζύμωσης. Τα περισσότερο εκμεταλλεύσιμα υλικά που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αιθανόλης είναι: α) Σάκχαρα από 

παραπροϊόντα κατεργασίας φυτικών υλών (μελάσα, γλυκά σιρόπια σόργου, κ.α.) β) 

Σακχαρούχα φυτικά υλικά (σακχαροκάλαμο, σακχαρότευτλο, σόργο, κ.α.) γ) Δημητριακά 

(καλαμπόκι, στάρι, ρύζι, κ.α.) δ) Βολβοί (κασάβα, πατάτες, κ.α.). Λιγότερο αξιοποιούμενα 

προς το παρόν υλικά είναι τα κυτταρινούχα υλικά. (Κουρκούτας Ιωάννης 2011).

Πέρα από τις προαναφερθέντες πιθανές πηγές, προβλήματα σχετικά με την 

διαθεσιμότητά τους, η διαμόρφωση των τιμών και οι τεχνολογικές εξελίξεις, μειώνουν σε 

ένα πολύ μικρό αριθμό το σύνολο των οικονομικά εφικτών πρώτων υλών. Έτσι, μέσα 

στην ελεύθερη οικονομική αγορά διακινούνται τρία βασικά υλικά: η μελάσα, το καλαμπόκι 

και η κασσάβα. (Κουρκούτας Ιωάννης 2011).

3.4. Αναλυτικά η Διαδικασία Απόσταξης

Απόσταξη είναι η εξάτμιση ενός υγρού και η εν συνεχεία συμπύκνωση των ατμών που 

έχουν δημιουργηθεί. Έτσι λαμβάνουμε το προϊόν της απόσταξης, το απόσταγμα, το οποίο 

έχει σύσταση διαφορετική από αυτή του αρχικού υγρού. Η εξάτμιση και η συμπύκνωση 

των συστατικών ενός υγρού, εξαρτάται από την πτητικότητά τους. Τα περισσότερο 

πτητικά συστατικά, αποστάζουν πρώτα. Στην περίπτωση των ζυμωμένων υγρών, η 

απόσταξη μπορεί να γίνει σε άμβυκα συνεχούς λειτουργίας ή σε στήλη συνεχούς 

απόσταξης. Ο νόμος της απόσταξης στηρίζεται στο γεγονός πως η αιθυλική αλκοόλη 

εξατμίζεται στους 78° Κελσίου. Υπάρχουν δύο μέθοδοι απόσταξης: το ‘Pot still’ και το 

‘Patent still’. To ‘Pot still’, παράγει όλα τα «βαριά» οινοπνεύματα όπως κονιάκ, μπράντι,
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ουίσκι ενώ το ‘Patent still’ παράγει όλα τα «ελαφρότερα» οινοπνεύματα όπως το Gin, τη 

Vodka, το Light Rum and το Light Whisky (Νικόλας Ορφανίδης, 2006).

Μέθοδος Pot Still

Στη μέθοδο Pot Still γίνεται διπλή (καμιά φορά και τριπλή) απόσταξη. Από την πρώτη 

απόσταξη παίρνουμε το Low Wine. Η δεύτερη απόσταξη (του Low Wine) στην αρχή 

(head) μάς δίνει μεγάλη περιεκτικότητα και στο τέλος (tail) μικρή περιεκτικότητα σε 

αλκοόλ. Κρατείται μόνο η μέση (heart) που περιέχει περίπου 65 αλκοολικούς βαθμούς. 

Αυτό το απόσταγμα αραιώνεται πριν μπει για παλαίωση με νερό πηγής (η ποιότητα τού 

οποίου παίζει μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα). Με απόσταξη Pot Still παράγεται το 

Σκοτσέζικο και Ιρλανδέζικο Ουίσκι (Νικόλας Ορφανίδης, 2006).

Μέθοδος Patent Still

Η μέθοδος Patent Still αποτελεί μία συνεχής απόσταξη απ' την οποία κρατούμε όλα τα 

μέρη. Δίνει απόσταγμα 90-95 αλκοολικών βαθμών το οποίο αραιώνεται με νερό. Με τη 

μέθοδο αυτή παράγεται το Αμερικάνικο και Καναδέζικο Ουίσκι (Νικόλας Ορφανίδης, 

2006).

Εικόνα 3.1. Απεικόνιση της αποστακτικής διαδικασίας (Πηγή: Νικόλας Ορφανίδης, 2006).

α. Άμβυκας Ο άμβυκας αποτελείται από το βραστήρα, το κάλυμμα και τη σερπαντίνα 

ψύξης (Εικ. 3.2). Ο άμβυκας σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να είναι από χαλκό 

χωριτικότητας μέχρι 130 λίτρα ή πήλινος μέχρι 40 λίτρα. Σε αρκετούς άμβυκες υπάρχει 

θυρίδα αδειάσματος (προρτέλο) ων υπολειμμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις για ταχύτερη 

απόρριψη των υπολειμμάτων χρησιμοποιούσαν μπαλάγκο και αναποδογύριζαν όλο το 

καζάνι. Και αυτή η μέθοδος τείνει να αντικατασταθεί με το επιτρεπόμενο σήμερα πορτέλο.
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Ο άμβυκας έγινε από χαλκό. Τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν άμβυκες από 

ανοξείδωτο χάλυβα με αρνητικά αποτελέσματα στη ποιότητα του αποστάγματος. Έτσι 

αποκαλύφθηκε η ευεργετική ιδιότητα του χαλκού στην απόσταξη. Η εξήγηση είναι ότι ο 

χαλκός αντιδρά, δεσμεύει τις ενώσεις του θείου και τα λιπαρά οξέα που μπορούν να 

παραχθούν είτε κατά τη ζύμωση, είτε κατά την απόσταξη και έτσι απαλλάσσουν το 

απόσταγμα από άσχημες μυρωδιές. Για το λόγο αυτό κατά καιρούς θα πρέπει η μαύρη 

επικάλυψη που αποκτά ο χαλκός εσωτερικά να καθαρίζεται. (Γιούσου Σπ. Κυριακή, 2010).

Οι άμβυκες που ανακατασκευάζονται τελευταία φέρουν και άλλες βελτιώσεις. Ο πυθμένας 

δεν είναι επίπεδος αλλά κοίλος για να αποφεύγεται το «κόλλημα». Φέρουν μηχανικά 

θερμόμετρα στο καπάκι (ή καμπάνα) για να βοηθούν το καζανιέρη στον έλεγχο της 

απόσταξης. Λίγο πριν το σημείο εκροής υπάρχει σωλήνας σε σχήμα ύψιλον όπου 

βυθίζεται το αραιότερο και παρακολουθείται συνεχώς η πορεία της απόσταξης. Το καζάνι 

συνήθως χτίζεται με πυρότουβλα αφήνοντας στο κάτω μέρος το χώρο για τη φωτιά κατά 

κύριο λόγο ξύλα και σπανιότερα καυστήρας πετρελαίου ή αέριο. Τελευταία παρατηρούμε 

και άμβυκες που αντί να είναι χτισμένοι με πυρότουβλα, ήταν τοποθετημένοι μέσα σε 

μαντεμένιους υποδοχείς, (σόμπες) (Γιούσου Σπ. Κυριακή, 2010).

Μια δυσκολία που πάντα υπήρχε ήταν ο τρόπος που τα δοχεία (συνήθως βαρέλια) με τα 

στέμφυλα και τις οινολάσπες θα έφταναν στο χείλος του ανοιχτού καζανιού. Τα βαρέλια 

ήταν βαριά και το χείλος του άμβυκα σε ύψος περίπου 1,5 μέτρων από το δάπεδο. 

Υπάρχουν διάφορες λύσεις που πάντα έχουν σχέση και με τις δυνατότητες που 

προσφέρει ο χώρος και την ευρηματικότητα του αμβυκέρη. (Γιούσου Σπ. Κυριακή, 2010).

Ο παλιότερος και πιο διαδεδομένος τρόπος είναι, όλο το καζάνι να είναι χτισμένο 

χαμηλότερα από το έδαφος, σε ύψος ώστε το χείλος του καζανιού να είναι ίσα με το χώμα. 

Αυτή η λύση είναι πολύ εύκολη σε περιπτώσεις που υπάρχει κλίση στο έδαφος. Έτσι τα 

βαρέλια δεν χρειάζεται να ανεβούν ψηλά, αλλά απλώς να μεταφερθούν. Μάλιστα επειδή 

και η μεταφορά ακόμη απαιτεί δύναμη, η φαντασία και εφευρετικότητα έδωσε λύση και 

σ’αυτό. Συνδέεται το σημείο που βρίσκονται τα βαρέλια μέχρι το καζάνι με ράουλα, 

δηλαδή περιστρεφόμενους σιδερένιους κυλίνδρους που επάνω τους είναι δυνατόν να 

κυλήσουν τα βαρέλια χωρίς να σηκωθούν (Γιούσου Σπ. Κυριακή, 2010).
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β. Ψυγείο -  Ψυκτήρας.

Ο πλέον παραδοσιακό τύπος είναι ένας κατακόρυφος κύλινδρος στον οποίο έρχονται οι 

ατμοί από το καζάνι, βυθισμένος σε μια στέρνα με τρεχούμενο νερό, Μάλιστα όλα τα 

παλιά καζάνια ήταν χτισμένα χαμηλότερα από το έδαφος ή σε πλαγιές, γιατί το νερό που 

έτρεχε στην στέρνα έρεε με φυσική ροή από αυλάκι. Δεν υπήρχαν βρύσες και σωλήνες. 

Στον κύλινδρο μέσα υπάρχουν τοποθετημένα οριζόντια μια σειρά από χάλκινα πιάτα 

κυρτά, παράλληλα και αντίστροφα, μικρότερης διαμέτρου από το κύλινδρο στηριγμένα σ’ 

ένα κεντρικό κατακόρυφο άξονα. Είναι ένας τρόπος ομαλότερη ψύξης. Στο κάτω μέρος 

του κυλίνδρου υπάρχει σωλήνας από όπου εκρέει το απόσταγμα. (Γιούσου Σπ. Κυριακή,

2010) .

Εικόνα 3.2.¡Τέσσερις στοιχειώδεις περιοχές μπορούν να ανιχνευθούν στον σύγχρονο άμβυκα. Ο 
πρώτος είναι το σφαιρικό καπάκι Α που καλύπτει το δοχείο στην ανώτερη πλευρά. Ο κωνικός και 
ψηλός λαιμός Γ, που στέκεται πάνω από το καπάκι και συνδέεται με ένα ενδιάμεσο κομμάτι Β. Ο 
βραχίονας Ε ενώνεται στο λαιμό με μια περίπλοκη και τρισδιάστατη κάμψη Δ.

Ένας άλλος τύπος είναι ένα χάλκινος σωλήνας μέσα από τον οποίο διέρχεται ο ατμός σε 

μορφή σπείρας, (σερπαντίνα) βυθισμένος σε δοχείο νερού. Τελευταία χρησιμοποιείται 

ψυκτήρας με πολλούς χάλκινους κατακόρυφους σωλήνες μέσα στους οποίους κινείται ο 

ατμός ο ατμός της απόσταξης. Είναι τοποθετημένος σε δοχείο όπου ρέει νερό με 

αντίστροφη ροή (από κάτω προς τα επάνω). Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του 

ανοξείδωτου χάλυβα οι χάλκινοι σωλήνες του ψυγείου έχουν αντικατασταθεί από 

ανοξείδωτους γιατί έχουν αντοχή στις οξειδώσεις. (Γιούσου Σπ. Κυριακή, 2010).
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Στους σύγχρονους άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας το προς απόσταξη υγρό φέρεται σε 

βρασμό με τους εισαγόμενους με τον ατμοφράκτη ατμούς. Οι παραγόμενοι ατμοί 

διέρχονται από τη στήλη κλασμάτωσης που φέρει κατάλληλο αριθμό δίσκων, και επειδή 

το υγρό στους δίσκους είναι πιο ψυχρό από ότι στο βραστήρα, σε κάθε δίσκο λαμβάνει 

χώρα συμπύκνωση και επαναπόσταξη, με συνέπεια ο ατμός που φεύγει να είναι πιο 

εμπλουτισμένος στο πιο πτητικό συστατικό (Κυριακίδης, 1993). Ένας παρόμοιος 

εμπλουτισμός λαμβάνει χώρα στον επόμενο δίσκο κ.ο.κ. έως ότου το απόσταγμα να 

φτάσει στο συμπυκνωτήρα. Μέρος των ατμών υγροποιούμενο πέφτει στη στήλη, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται στο ψυκτήρα όπου και υγροποιείται. Το λαμβανόμενο 

απόσταγμα διαχωρίζεται σε ποιοτικά κλάσματα στον υποδοχέα. Εκτός από τους άμβυκες 

ασυνεχούς λειτουργίας χρησιμοποιούνται στήλες αποστάξεως συνεχούς λειτουργίας 

(Κατσούρας, 1992).

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 γύρω στους 67% vol και θεωρητικά μπορεί να σταματήσει 

όταν μηδενίζεται το οινόπνευμα, που ποτέ δεν συμβαίνει στην πράξη γιατί δεν συμφέρει. 

(Γιούσου Σπ. Κυριακή, 2010).

Κατά την απόσταξη του ουίσκι ο ατμός συμπυκνώνεται και το προκύπτον υγρό περιέχει 

μια υψηλότερη συγκέντρωση οινοπνεύματος. Στον άμβυκα, το οινόπνευμα και οι 

υδρατμοί, αναμιγνύονται με πλήθος αρωματικών ατμών όπως οι εστέρες, οινοπνεύματα 

που δίνουν στο ουίσκι το άρωμά του, εξατμίζονται και ρέουν. Συμπυκνώνονται στο πρώτο 

υγρό απόσταξης, το αποκαλούμενο “low wines”, με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 25-35% 

vol, το οποίο ρέει έπειτα σε ένα δεύτερο ακόμα κατωτέρω επίπεδο. Αποστάζεται έπειτα 

για δεύτερη φορά και παράγει ένα άχρωμο οινόπνεύμα, με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 

περίπου 70% κατ’ όγκο. Η ωρίμανση του σε ένα παλιά δρύινα βαρέλια αποδίδει το 

χαρακτηριστικό καφετί χρώμα στο ουίσκι (Γιούσου Σπ. Κυριακή, 2010).
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I. ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α Αρ.
Κανονισμού Τίτλος Κανονισμού

Δημοσίευση 
στην επίσημη 

εφημερίδα

1 110/2008

Κανονισμός 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ,της 15ης Ιανουάριου 
2008,σχετικά με τον ορισμό ,την 
περιγραφή, την παρουσίαση την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου 
(ενοποιημένη έκδοση 31.12.2008)

ΕΕ ί  39 της 
13/2/2008, σ. 
16

2 1267/1994

Για την εφαρμογή των συμφωνιών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των τρίτων χωρών όσον αφορά την 
αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων 
αλκοολούχων ποτών.
(ενοποιημένη έκδοση 27.07.1997)

ΕΕ Σ 138 της 
02/06/1994, σ. 
7

3 2870/2000

Εια τον καθορισμό των Κοινοτικών 
Μεθόδων αναφοράς που 
εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον 
τομέα των αλκοολούχων ποτών 
(ενοποιημένη έκδοση 27.11.2002)

ΕΕ Σ 333 της 
29/12/2000, σ. 
20

II. ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α Αρ.
Κανονισμού Τίτλος Κανονισμού Δημοσίευση στην 

επίσημη εφημερίδα

1 178/2002

Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό των 
γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
,για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό των 
διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων 
Για την υγιεινή των 
τροφίμων .

ΕΕ λ 31 της 
01/02/2002, σ. 1

- 2 6 -



(ενοποιημένη έκδοση 
07.08.2009)

2 882/2004

Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ.882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για 
την διενέργεια επισήμων 
ελέγχων της συμμόρφωσης 
προς την νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων 
και προς τους κανόνες για 
την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων, 
(ενοποιημένη έκδοση 
07.08.2009)

ΕΕ ί  191 της 
28/5/2004, σ. 1

3 Οδηγία 
2000/13/ΕΚ

Εια προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την 
επισήμανση,την 
παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων, 
(ενοποιημένη έκδοση 
07.08.2009)

α

Οδηγία 
2000/13/ΕΚ 
Έχει
τροποποιηθεί 
από τις 
κάτωθι 
οδηγίες

Εια προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την 
επισήμανση,την 
παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων, 
(αρχικό κείμενο)

ΕΕ Ε 109 της
06/05/2000
σ. 29 (Αρθρο 11 του
Κ.Τ.Π)

β
Οδηγία

Εια τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/13 για 
προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την 
επισήμανση,την 
παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων

ΕΕ Ε 310 της 
28/11/2001
σ.19 (Φ.Ε.Κ. 64/Β/23- 
5-2002)

2001/101/ΕΚ

Ί
Οδηγία
2003/89/ΕΚ

Εια τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/13 για 
προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την 
επισήμανση,την 
παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων

ΕΕ Σ 308 της 
25/11/2003 
σ.15(Φ.Ε.Κ.489/Β/13- 
4-2005)

δ Οδηγία Εια τροποποίηση της ΕΕ Ε 368 της
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2006/142/ΕΚ οδηγίας 2000/13 για 
προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την 
επισήμανση,την 
παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων

23/12/2006 
σ.110(Φ.Ε.Κ.
912/Β/14-9-2007

ε Οδηγία

Για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙΙα της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένα 
συστατικά τροφίμων

ΕΕ Σ 310 της 
28/11/2007
σ.11 Φ.Ε.Κ. 924/Β/20- 
05-2008

2007/68/ΕΚ

4 Οδηγία

Για την θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τις ονομαστικές 
ποσότητες για 
προσυσκευασμένα 
προϊόντα για την 
κατάργηση των οδηγιών 
75/106/ΕΟΚ και 
80/232/ΕΟΚ και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 
76/211/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου

ΕΕ Σ 310 της 5/09/ 
2007
(Φ.Ε.Κ. 1657/Β/14- 
08-2008

2007/45/ΕΚ

5 Οδηγία
2008/5/ΕΚ

Για την αναγραφή στην 
επισήμανση ορισμένων 
τροφίμων, υποχρεωτικών 
ενδείξεων πέραν των 
προβλεπομένων από την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ 
(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΕΕ Σ 27 της 
31/1/2008

6 Οδηγία

Σχετικά με τις ενδείξεις ή 
τα σήματα που επιτρέπουν 
την αναγνώριση της 
παρτίδας στην οποία 
ανήκει ένα τρόφιμο, 
(ενοποιημένο κείμενο).

ΕΕ Σ 186 της 
30.6.1989 
(ΦΕΚ 546/Β/28-8- 
1990)

89/396/ΕΟΚ

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

I. ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α Αρ. Κανονισμού Τίτλος Κανονισμού
Δημοσίευση 

στην επίσημη 
εφημερίδα

1 Ν. 2969/2001 Αιθυλική αλκοόλη και 
αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ.
281/Α/18-12-
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2001

2 Ν. 2960/2001 Τελωνειακός Κώδικας
Φ.Ε.Κ. 
265/Α/22-11- 
2001

3 Ν. 3583/2007

Αναμόρφωση του 
Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα και άλλες 
διατάξεις

Φ.Ε.Κ.
142/Α/28-06-
2007

4 Α.Υ.Ο.Ο.
3010878/1396/0029/2003

Παραγωγή και διάθεση 
αλκοολούχων ποτών

Φ.Ε.Κ.
832/Β/25-6-
2003

5 Α.Υ.Ο.Ο.
3018093/2377/0029/2007

Τροποποίηση της υπ' αρ. 
3010878/1396/0029/2003 
απόφασης για παραγωγή 
και διάθεση 
αλκοολούχων ποτών

Φ.Ε.Κ.
1634/Β/17-8- 
2007

6 Βασιλικό Διάταγμα 
25/12/1917

Περί εκτελέσεως του 
Ν.971/1917 περί της 
φορολογίας του οιν/τος

7 AYO 3002475/383/0029 «Λειτουργία
αποσταγματοποιείων»

ΦΕΚ 162 
/Β 719.22010

II. ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

8
Κώδικας Τροφίμων & 
Ποτών & Αντικειμένων 
κοινής χρήσης

9 Κ.Υ.Α Φ2 .1750/7-08-

«Ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2007/45/ΕΚ 
σχετικά με τις 
ονομαστικές ποσότητες 
για προσυσκευασμένα 
προϊόντα,για την 
κατάργηση των οδηγιών 
75/106/ΕΟΚ και 
80/232/ΕΟΚ και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 
76/211/ΕΟΚ».

Φ.Ε.Κ
1657/Β/14-08-
20082008

10 Υ.Α. 1356/89/90

Αντικατάσταση της 
παραγράφου 13 του 
άρθρου 11 του Κώδικα 
Τροφίμων, σε 
εναρμόνιση με την 
Οδηγία 89/396/ΕΟΚ 
(Αριθμός Παρτίδας. Lot 
number)

Φ.Ε.Κ.
546/Β/28.8.1990
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4.1. Κανονισμός 110/2008
Σύμφωνα με τον κανονισμό 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 
Ιανουάριου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, (Παράρτημα II, Κατηγορία 2).

α) το Whisky είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με: ί) απόσταξη γλεύκους, 
που παρασκευάζεται από βυνοποιημένα σιτηρά, με ή χωρίς την παρουσία ολόκληρων σπόρων 
άλλων σιτηρών, και το οποίο: σακχαροποιείται από τη διάσπαση της βύνης που περιέχει, με ή 
χωρίς άλλα φυσικά ένζυμα και υφίσταται ζύμωση υπό την επίδραση ζυμών, ϋ) μία ή περισσότερες 
αποστάξεις σε λιγότερο από 94,8 % vol., έτσι ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και 
γεύση που προέρχονται από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, ¡N) παλαίωση του τελικού 
προϊόντος απόσταξης επί τρία τουλάχιστον έτη σε ξύλινα βαρέλια, των οποίων η χωρητικότητα δεν 
υπερβαίνει τα 700 λίτρα. Το τελικό προϊόν απόσταξης, στο οποίο μπορεί να προστίθεται μόνο νερό 
και καθαρό καραμελόχρωμα (για χρωματισμό), διατηρεί το χρώμα, το άρωμα και τη γεύση που 
είναι αποτέλεσμα της αναφερόμενης στα σημεία ί), ϋ) και Ni) διεργασίας παραγωγής.

β) Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του whisky ή whiskey είναι 40 %, 
γ) Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 5, αραιωμένη ή μη. 
δ) To whisky ή whiskey δεν μπορεί να υποβάλλεται σε γλύκανση ούτε σε αρωμάτιση ούτε να 
περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
χρωματισμό.

4.2. Οδηγία 2000/13/ΕΚ
Με βάση την Οδηγία 2000/13/ΕΚ: Για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

Άρθρο 3 (1). Η επισήμανση των τροφίμων περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους και υπό την 
επιφύλαξη των παρεκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 17, τις ακόλουθες υποχρεωτικές 
ενδείξεις: α) για τα ποσά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' όγκο, η 
αναγραφή του κτηθέντος κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

Άρθρο 9 (5). Με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις ημερομηνίας, 
η ένδειξη της ημερομηνίας διατηρητότητας δεν απαιτείται: α) για τα ποτά με κατ' όγκον 
περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 10 %, β) για τα μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμούς 
φρούτων, νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα ποτά που είναι συσκευασμένα σε ιδιαίτερα δοχεία 
χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής 
εστίασης,

Παοαοτηυα Illa Συστατικά τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3α, 10 και 11

1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος σπέλτα, σιτηρό 
kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά, εκτός από: δ) σιτηρά 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά.

7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), εκτός από:α) ορός 
γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά'

8. Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L), φουντούκια (Corylus 
avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν 
[Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), πιστάκια (Pistacia 
vera), καρύδια μακαδάμια και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα 
ανωτέρω, εκτός από: α) καρπούς με κέλυφος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα 
αλκοολικά ποτά.
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4.3. Οδηγία 2007/45/ΕΚ
Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/45/ΕΚ: Για την θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές 
ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 
80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Παράρτημα - ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - 1. Προϊόντα πωλούμενα με τον όγκο (ποσότητα σε ml) - Αλκοολούχα ποτά: 
Για το φάσμα από 100 ml έως 2 000 ml μόνον οι εξής 9 ονομαστικές ποσότητες: ml: 100 — 200 — 
350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000 - 2. Ορισμοί των προϊόντων Αλκοολούχα 
ποτά κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου, της 29ης Μάίου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το 
χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (4) (κωδικός ΣΟ: 2208).

4.4. Ν. 2969/2001
Σύμφωνα με το Νόμο 2969/2001 Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα. Κεφάλαιο Β’- 
Πετρελαιοειδή Προϊόντα -  Αλκοόλη -  Αλκοολούχα, Ποτά- Τμήμα Β Αλκοολούχα Ποτά

Άρθρο 79 -  Γενικέρ Διατάξεις Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά στα οποία επιβάλλεται Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του παρόντα Κώδικα, 
θεωρούνται: α) η αιθυλική αλκοόλη, β)η μπύρα, γ) τα ενδιάμεσα προϊόντα, δ) το κρασί και ε) τα 
παρασκευαζόμενα ποτά με ζύμωση, εκτός από το κρασί και την μπύρα.

4.5. Α.Υ.Ο.Ο. 3010878/1396/0029/2003 - Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων 
ποτών- Φ.Ε.Κ. 832/Β/25-6-2003

Άρθρο 2
Ορισμός - διάκριση και δικαίωμα παρασκευής των αλκοολούχων ποτών 1 2 3

1. Αλκοολούχα ποτά, κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας απόφασης μας, είναι τα 
ποτά, χαρακτηριστικό της σύνθεσης των οποίων είναι η αιθυλική αλκοόλη και τα οποία έχουν 
ιδιαίτερους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής και παρασκευής 
τους και τις χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και 1014/90.
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 λειτουργούντες 
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.
3. α. Τα αλκοολούχα ποτά διακρίνονται σε κατηγορίες, ως εξής:
α) Ρούμι, β) Whisky/Whiskev, 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, ιβ) αλκοολούχο ποτό φρούτων, ιγ) αλκοολούχο ποτό με άρκευθο, ιδ) 
αλκοολούχο ποτό με κύμινο, ιέ) αλκοολούχο ποτό με άνισο, ιστ) πικρό αλκοολούχο ποτό ή 
bitter, ιζ) Βότκα, ιη) λικέρ (ηδύποτο), ιθ) λικέρ με βάση αυγά/advocaat/avocat/Advokat, κ) λικέρ 
με αυγά όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. 
(ΕΟΚ) 1576/89, και κα) λοιπά αλκοολούχα ποτά.
β. Ως λοιπά αλκοολούχα ποτά χαρακτηρίζονται τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία, ως εκ του 
τρόπου παρασκευής και της συνθέσεως τους, δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που 
προβλέπονται και ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας.
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Η παρασκευή και κυκλοφορία των λοιπών αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται ύστερα από την 
προηγούμενη σχετική προς τούτο εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής 
Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 18 της παρούσας.

4. α. Τα αλκοολούχα ποτά, για να μπορούν να διατίθενται για ανθρώπινη κατανάλωση με μια 
από τις επωνυμίες της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο κατ' όγκο 
αλκοολικό τίτλο που καθορίζεται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

Τα λοιπά αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο β1 της προηγουμένης παραγράφου, 
προκειμένου να διατίθενται για ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να έχουν κατ' όγκο αλκοολικό 
τίτλο τουλάχιστον 15% vol.
β. Η παρασκευή αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μικρότερο του 15% vol μπορεί να 
επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους κατά νόμο λειτουργούντες ποτοποιούς, ύστερα από 
ειδική σχετική προς τούτο άδεια από την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 3
Αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας

1. α. Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, την παρασκευή και την 
επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών (αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας) είναι αποκλειστικά και 
μόνον η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 του Ν. 2969/01 και στην παράγραφο η του άρθρου 1 του καν. (ΕΟΚ) 1576/89.
β. Η αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας, από οποιεσδήποτε γεωργικές πρώτες ύλες και αν παράγεται 
πρέπει:
ι) να είναι διαυγής και χωρίς χρώμα,
ιι) οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της να είναι οι χαρακτηριστικοί της αιθυλικής αλκοόλης, 
μπορούν όμως να θυμίζουν τη χρησιμοποιηθείσα για την παραγωγή της πρώτη ύλη.

2. α. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία 
των αλκοολούχων ποτών αιθυλικής αλκοόλης που έχει παραχθεί, είτε από προϊόντα ή 
παραπροϊόντα της κυτταρίνης και του ξύλου, είτε συνθετικά με οποιονδήποτε τρόπο, ως και η 
διάθεση των τοιούτων ποτών στην εγχώρια κατανάλωση, για αποστολή στα λοιπά Κράτη-Μέλη 
ή για εξαγωγή στην αλλοδαπή.
β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία 
των αλκοολούχων ποτών οποιασδήποτε άλλης αλκοόλης εκτός από την κατά την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας.
γ. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στα ποτοποιεία και η εν γένει κατοχή από τους ποτοποιούς κάθε 
άλλης αλκοόλης εκτός από την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αιθυλική αλκοόλη 
ποτοποιίας, το κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2969/01 καθαρό 
οινόπνευμα προς εμφιάλωση, ως και την κατά παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου εμφιαλωμένη 
πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (φωτιστικό οινόπνευμα) υπό την αποκλειστική 
προϋπόθεση ότι αυτή ευρίσκεται σε ιδιαίτερο χώρο, χωριζόμενο πλήρως από τις εγκαταστάσεις 
του ποτοποιείου.

3. Σε κάθε περίπτωση που σε όρο ή διάταξη της παρούσας Απόφασης μας αναφέρεται η λέξη 
«αλκοόλη» σαν τέτοια νοείται η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου «αιθυλική 
αλκοόλη ποτοποιίας».

Άρθρο 4
Ύλες ποτοποιίας 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι ύλες, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την παρασκευή και 
την επεξεργασία του κάθε αλκοολούχου ποτού πρέπει να είναι κατάλληλες για το ποτό για το 
οποίο προορίζονται και, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των οικείων διατάξεων της 
σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας, να πληρούν 
τις διατάξεις, τόσο του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης, όσο και της 
ισχύουσας ειδικής για κάθε μια από αυτές σχετικής νομοθεσίας.
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2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των 
αλκοολούχων ποτών κάθε άλλης ύλης, έστω και αβλαβούς, που δεν διαλαμβάνεται στις 
διατάξεις της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας 
απόφασης μας.

3. α. 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', επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον οι εξής, κατά κατηγορία αλκοολούχου ποτού, πρώτες 
ύλες ποτοποιίας:
1) ο χυμός και η μέλασσα σακχαροκαλάμου
2) τα δημητριακά
3) οι οίνοι και οι αλκοολωμένοι οίνοι
4) τα στέμφυλα
5) οι σταφίδες
6) οι νωπές και ξηρές οπώρες
7) ο μηλίτης και ο απίτης
8) οι ρίζες της γεντιανής
β. Στις παραπάνω πρώτες ύλες παραγωγής των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο 
εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', δεν 
επιτρέπεται η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης, προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης, 
σακχάρων, ως και κάθε άλλης αλκοολογόνου ύλης.
Της διατάξεως αυτής εξαιρούνται:
ι) το απόσταγμα οίνου το οποίο μπορεί να λαμβάνεται και από την απόσταξη οίνου στον οποίο 
έχει προστεθεί προϊόν απόσταξης οίνου και μόνον, και
ιι) 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.

4. Για την παρασκευή του αλκοολούχου ποτού κάθε κατηγορίας από εκείνες που αναφέρονται 
στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', 
προκειμένου τούτο να διατίθεται στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πρώτες ύλες ποτοποιίας και μόνον:
α) το νερό, ενδεχομένως μετά από απόσταξη ή απιονισμό, εφ' όσον τούτο πληροί 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) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 80/777/ΕΟΚ «για την προσέγγιση της 
νομοθεσίας των Κρατών-Μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και κυκλοφορία στο εμπόριο των 
φυσικών μεταλλικών νερών», προς αραίωση μέχρι του αλκοολικού τίτλου κατανάλωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.
β) Οι γλυκαντικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας, σε ποσοστό που καθορίζεται για την κάθε κατηγορία των εν λόγω αλκοολούχων 
ποτών με απόφαση μας, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής 
Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.
γ) Το καραμελόχρωμα, σύμφωνα με τους όρους και κριτήρια που προβλέπονται στις σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 94/36/ΕΚ προς την οποία εναρμονίσθηκε η εθνική νομοθεσία με την αριθ. 
775/94 απόφαση Α.Χ.Σ.
δ) Οι βελτιωτικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας.

5. α. Για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία ιβ' έως και κ' ως και των λοιπών 
αλκοολούχων ποτών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ειδικότερον στις οικείες διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 για την κάθε κατηγορία των εν λόγω 
αλκοολούχων ποτών, οι παρακάτω πρώτες ύλες:
1) η κατά το άρθρο 3 της παρούσας αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας.
2) Το κατά το εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας προϊόν απόσταξης 
γεωργικής προέλευσης.
3) Τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της 
παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία'.
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4) Το νερό, ενδεχομένως μετά από απόσταξη ή απιονισμό, εφ' όσον τούτο πληροί τους όρους 
της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 (Φ.Ε.Κ. 892/Β711.7.01) 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) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 80/777/ΕΟΚ «για την προσέγγιση της 
νομοθεσίας των Κρατών Μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και κυκλοφορία στο εμπόριο των 
φυσικών μεταλλικών νερών».
5) Οι οίνοι όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1493/99, ως και οι 
αρωματισμένοι οίνοι όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1601/91.
6) Οι γλυκαντικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας.
7) Οι αρωματικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο στ1 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
της παρούσας.
8) Οι χρωστικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας.
9) Οι βελτιωτικές ύλες όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας.
β. Προκειμένου για τα λικέρ (ηδύποτα) και τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, πέραν των κατά το 
προηγούμενο εδάφιο επιτρεπομένων υλών, για την παρασκευή τους μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και διάφορες βρώσιμες ύλες, όπως γάλα, κακάο, αυγά, χυμοί φρούτων και 
άλλες από εκείνες που επιτρέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσης (απόφαση Α.Χ.Σ αριθ. 1100/87), η προσθήκη των οποίων 
αποσκοπεί στο να προσδώσει στα αλκοολούχα ποτά τη χαρακτηριστική οσμή, γεύση, υφή και 
χρώμα των εν λόγω προστιθεμένων υλών.
γ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της 
παρούσας, η χρήση προσθέτων επιτρέπεται και μόνον εφ' όσον το πρόσθετο είναι εκ των 
επιτρεπομένων να χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τους όρους που προβλέπονται στην Οδηγία 89/107 (ΕΟΚ) και στην κατ' εφαρμογή 
αυτής ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Προκειμένου να χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών τεχνολογική 
βοηθητική ουσία, ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία 
του Γ.Χ.Κ. σχετική αίτηση επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη φύση, τον 
σκοπό, τον τρόπο και τους όρους της χρησιμοποίησης της.
Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., στην οποία υποβάλλονται όλα τα κατά 
τα ανωτέρω στοιχεία, αφού προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση τους και ενδεχομένως ζητήσει και 
οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ήθελε κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει γραπτώς το σχετικό αίτημα 
προς την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρούμενης εν 
προκειμένω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

6. α. Η προσθήκη των βελτιωτικών και των διαφόρων βρωσίμων υλών, όπως αυτές ορίζονται 
στις σχετικές διατάξεις της παρούσας, επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη σχετική απόφαση 
της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.
Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει σχετική αίτηση με φάκελο που 
περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία σχετικά με τις βελτιωτικές ή/και τις άλλες βρώσιμες ύλες που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ως και με τον τρόπο χρήσης αυτών στην εποπτεύουσα Χημική 
Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., η οποία διαβιβάζει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία στην αρμόδια Διεύθυνση 
της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.
β. Για τη διάλυση ή/και την αραίωση των χρησιμοποιουμένων, κατά την παρασκευή των 
αλκοολούχων ποτών, υλών (χρωστικών, αρωματικών, φυτικών υλών, των τυχόν επιτρεπομένων 
προσθέτων κ.λ.π.), εφ' όσον απαιτείται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 
αποκλειστικά και μόνον το νερό και η κατά το άρθρο 3 της παρούσας αιθυλική αλκοόλη 
ποτοποιίας στις αναγκαίουσες για το σκοπό αυτό ποσότητες.
Για την εκχύλιση προς παρασκευή των κατά το εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας βελτιωτικών υλών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον το νερό, 
η κατά το άρθρο 3 της παρούσας αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας, ως και τα αλκοολούχα ποτά 
που αναφέρονται υπό στοιχεία α' έως και ία' στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
αυτής.
Εφ' όσον όμως οι εν λόγω βελτιωτικές ύλες προορίζονται να προστεθούν σε ένα από τα 
αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της 
παρούσας υπό στοιχεία α1 έως και ία , για την εκχύλιση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, ως και το νερό.
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7. Οι ύλες ποτοποιίας στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, 
προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την παρασκευή αλκοολούχου ποτού, 
πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των επιτρεπομένων να χρησιμοποιούνται για το 
συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό υλών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και να πληρούν τις γενικές και ειδικές διατάξεις περί των 
οποίων τα μέρη Α και Β του παρόντος άρθρου.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
6.α. Τα χρησιμοποιούμενα σιτηρά για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών 
ννΙτίβΚν/ννΜίβΚΘν. αποστάγματος σιτηρών και αλκοολούχου ποτού σιτηρών πρέπει να είναι 
πλήρη, να μην περιέχουν ξένες ύλες ή σωματίδια, να μην είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο 
αλλοιωμένα και να μην εμφανίζουν συμπτώματα ευρωτίασης (μουχλιάσματος) ή άλλων ξένων 
προς την αλκοολική ζυμώσεων.
β. Η χρήση της κριθής προς παραγωγή των κατά την προηγούμενη παράγραφο αλκοολούχων 
ποτών επιτρέπεται αποκλειστικά με τη μορφή βύνης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται, είτε 
αυτούσια, είτε μετά από την προηγούμενη κάπνισή της με καπνό προερχόμενο από την καύση 
κατάλληλων προς τούτο ξύλων ή άνθρακα.
γ. Οι πολτοί της βύνης και των λοιπών σιτηρών σακχαροποιούνται με την επίδραση διάστασης 
βύνης ή άλλων φυσικών διαστασών, απαγορευόμενης της σακχαροποιήσης με χημικά μέσα, 
δ. Η αλκοολική ζύμωση του σακχαροποιηθέντος πολτού βύνης ή / και των λοιπών σιτηρών 
διενεργείται με τη χρησιμοποίηση καθαρής καλλιέργειας ζυμών κατάλληλων για την παραγωγή 
προϊόντων βάσης για απόσταξη, απαγορευόμενης της χρήσης ζυμών αρτοποιίας.

Άρθρο 5
Κατεργασίες παρασκευής αλκοολούχων ποτών
1. Για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων γενικώς ποτών 
επιτρέπονται μόνον:
α. Φυσικές και φυσικοχημικές επεξεργασίες ως η θερμική επεξεργασία, η φυγοκέντρηση, η 
διήθηση και η απόσταξη.
β. Η διαύγαση με αβλαβή και ανενεργό έναντι των αλκοολούχων ποτών διαυγασστικά μέσα, ως 
η καζεΐνη ή το άγαρ - άγαρ, η ιχθυόκολλα, η ζωική αλβουμίνη, η ισπανική γη και ο καολίνης 
γ. Η ελαφρά απόσμηση και ο ελαφρός αποχρωματισμός με χρήση ενεργών ανθράκων υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στη χημική σύσταση του 
προϊόντος.
δ. Η σύμμειξη, η οποία συνίσταται στη διεργασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα 
αλκοολούχα ποτά που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και δεν εμφανίζουν μεταξύ τους ουσιώδεις 
διαφορές στη σύνθεση, παρά μόνο μικρές διαφορές, οφειλόμενες σε ένα ή περισσότερους από 
τους ακολούθους παράγοντες: 
ι) μέθοδοι παρασκευής,
ιι) χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα, 
ιιήδιάρκεια ωρίμανσης ή παλαίωσης, 
ν) γεωγραφική ζώνη παραγωγής,
αναμιγνύονται και λαμβάνεται αλκοολούχο ποτό της ίδιας κατηγορίας με τα αρχικώς αναμιχθέντα 
αλκοολούχα ποτά.
ε. Η ανάμειξη, η οποία συνίσταται στη διεργασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα αλκοολούχα 
ποτά που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αναμιγνύονται και λαμβάνεται νέο αλκοολούχο 
ποτό με ιδιαίτερους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, 
στ. Η προσθήκη αλκοόλης.
ζ. Η γλύκανση, η οποία συνίσταται στη διεργασία, κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατά την 
παρασκευή των αλκοολούχων ποτών μία ή περισσότερες γλυκαντικές ύλες, όπως αυτές 
ορίζονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται, κατά περίπτωση, από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
η. Η αρωμάτιση, η οποία συνίσταται στη χρησιμοποίηση κατά την παρασκευή των αλκοολούχων 
ποτών μιας ή περισσοτέρων αρωματικών υλών, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο στ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και κατά τα οριζόμενα ειδικώτερον στις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 4 αυτής, ως και στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.
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θ. Ο χρωματισμός, δηλαδή η διεργασία που συνίσταται στη χρησιμοποίηση κατά την παρασκευή 
των αλκοολούχων ποτών μιας ή περισσοτέρων χρωστικών ουσιών / υλών, όπως αυτές 
ορίζονται στο εδάφιο ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και σύμφωνα με τους 
όρους, προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
95/36/ΕΚ, ως και της Οδηγίας 95/45/ΕΚ.
ι. Η ωρίμανση ή παλαίωση, δηλαδή η διεργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση και παραμονή 
επί ικανό χρονικό διάστημα των αλκοολούχων ποτών σε κατάλληλα δοχεία κατά την οποία 
αναπτύσσονται φυσικά ορισμένες
αντιδράσεις που βελτιώνουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες τούτων ή προσδίδουν σε αυτά 
οργανοληπτικές ιδιότητες τις οποίες δεν είχαν προηγουμένως.
ια. Η προσθήκη βελτιωτικών υλών, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο η' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 της παρούσας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 5 
του παρόντος άρθρου.

2. Επί πλεόντων ανωτέρω επιτρέπεται η αραίωση με νερό μέχρι του αλκοολικού τίτλου της 
κατανάλωσης, ως και η επαναπόσταξη των κάθε είδους αποσταγμάτων.

3. Προκειμένου περί αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική επωνυμία, η σύμμειξη περί της οποίας 
διαλαμβάνει το εδάφιο δ1 της προηγούμενης παραγράφου δεν επιφέρει απώλεια της 
γεωγραφικής επωνυμίας, εφ' όσον τα αναμιχθέντα της ίδιας κατηγορίας αλκοολούχα ποτά 
δικαιούνται της χρήσης της ίδιας γεωγραφικής επωνυμίας.
Σε αντίθετη περίπτωση το έκτης μείξεως λαμβανόμενο αλκοολούχο ποτό δεν δικαιούται 
γεωγραφικής επωνυμίας.

4. α. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία 
των αλκοολούχων ποτών του κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Ν. 2969/01 προϊόντος 
απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (στεμφυλοπνεύματος).
β. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη στα αλκοολούχα ποτά εν γένει οποιοσδήποτε ουσίας, έστω και 
αβλαβούς, άλλης από εκείνες που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, ως και κάθε άλλη επεξεργασία πλην εκείνων που 
επιτρέπονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
Εκτός από την εφαρμογή, κατά περίπτωση, των διατάξεων του εδαφίου στ' της παραγράφου 2 
του άρθρου 11 ή του εδαφίου ε' του άρθρου 12 του Ν. 2969/01, η προσθήκη σε αλκοολούχο 
ποτό συγκεκριμένης κατηγορίας οποιοσδήποτε άλλης ουσίας πλην των επιτρεπόμενων γι' αυτό 
από την κοινοτική ή/και την εθνική νομοθεσία συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος να 
φέρει το εν λόγω αλκοολούχο ποτό την επιφυλασσόμενη γι' αυτό επωνυμία.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στην περίπτωση χρησιμοποίησης ουσιών από τις 
επιτρεπόμενες, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, κατά την οποία 
όμως δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από την εν λόγω νομοθεσία για 
την χρησιμοποίηση τους.
γ. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή μεθόδων και επεξεργασιών ή η χρησιμοποίηση υλών με τις 
οποίες προσδίδονται σε αλκοολούχο ποτό ή στην αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας σύσταση και 
οργανοληπτικοί χαρακτήρες ανάλογοι προς φυσικό αλκοολούχο ποτό συγκεκριμένης κατηγορίας 
με σκοπό την εξαπάτηση, τόσο του καταναλωτή, όσο και του ποιοτικού και χημικού ελέγχου, ως 
προς την καταγωγή και την ηλικία του ποτού αυτού ή ως προς τις πρώτες ύλες παραγωγής ή 
παρασκευής αυτού.
δ. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή μεθόδων και επεξεργασιών, ως και η προσθήκη ουσιών, έστω 
και από τις επιτρεπόμενες σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική ή/και εθνική νομοθεσία για το 
συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, προς κάλυψη νοθειών ή αλλοιώσεων και τη διάθεση έτσι στην 
κατανάλωση νοθευμένων ή αλλοιωμένων αλκοολούχων ποτών.
ε. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, των 
γλυκαντικών υλών που εμπίπτουν στην οδηγία 94/35 (ΕΟΚ).
5. α. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική επωνυμία, δεν επιτρέπεται 
οποιαδήποτε επεξεργασία ή προσθήκη η οποία μεταβάλλει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις 
ουσιώδεις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα αλκοολούχα ποτά με τη συγκεκριμένη γεωγραφική 
επωνυμία.
β. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του 
άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', η προσθήκη σε αυτά αλκοόλης δεν 
επιτρέπεται παρά μόνον εφ' όσον για την περιγραφή, το χαρακτηρισμό, την παρουσίαση και την 
επισήμανση του προϊόντος που προκύπτει από την προσθήκη αυτή δεν χρησιμοποιείται υπό
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οποιαδήποτε μορφή η γενική, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, 
επωνυμία που επιφυλάσσεται για τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά.

Άρθρο 7
Γεωγραφικές και κατά παράδοση επωνυμίες και ενδείξεις.
1. 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.

2. Η χρήση των γεωγραφικών επωνυμιών της προηγούμενης παραγράφου επιφυλάσσεται 
αποκλειστικά και μόνον στα αλκοολούχα ποτά των οποίων:
α) ο τόπος παρασκευής είναι ο συγκεκριμένος τόπος ή περιοχή που υποδηλώνει η
χρησιμοποιούμενη γεωγραφική επωνυμία, και
β) η εμφιάλωση πραγματοποιείται στον εν λόγω τόπο ή περιοχή.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση τοπωνυμίας δεδομένης περιοχής για το χαρακτηρισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών:
α. που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ή που δεν πληρούν 
τους όρους και διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται και 
προστατεύεται η συγκεκριμένη γεωγραφική επωνυμία.
β. μη εγκεκριμένης και αναγνωρισμένης κατά παράβαση των διατάξεων της περιπτώσεως γ' της 
δευτέρας περιόδου της παραγράφου 3 και της περιπτώσεως στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 
5 του Ν. 2969/01.

4. α. Με τον όρο «επωνυμία κατά παράδοση» νοείται επωνυμία δηλωτική ενός αλκοολούχου 
ποτού καθορισμένου τύπου και τρόπου παρασκευής ως και ιδιαιτέρων οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών, η οποία παραδοσιακά χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό και την περιγραφή 
του εν λόγω αλκοολούχου ποτού και η οποία, έστω και έμμεσα, μπορεί να υποδηλώνει την 
καταγωγή του.
β. Δεν επιτρέπεται η χρήση δεδομένης επωνυμίας κατά παράδοση για το χαρακτηρισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών που δεν 
ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται, 
εγκρίνεται και προστατεύεται η συγκεκριμένη επωνυμία κατά παράδοση.

5. α. Με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφαση μας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. καθορίζονται οι τηρητέοι όροι και 
προϋποθέσεις κατά την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών προκειμένου αυτά να 
δικαιούνται μιας των αναγνωρισμένων υπέρ της Ελλάδας γεωγραφικών επωνυμιών που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται, ως και προκειμένης της αναγνωρίσεως γι' αυτά γεωγραφικής κατά την παράγραφο 2 
του άρθρου 5 του εν λόγω Κανονισμού επωνυμίας ή κατά παράδοση επωνυμίας.
Προς τούτο οι οργανώσεις ή ενώσεις ποτοποιών ή/και αποσταγματοποιών, τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ποτοποιού ή/και αποσταγματοποίου, που 
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην εποπτεύουσα 
Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Το αίτημα συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τον τρόπο παρασκευής, τα 
χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα τον τρόπο απόσταξης, το χρόνο και τις συνθήκες 
παλαίωσης, το μέγιστο αλκοολικό τίτλο παραγωγής, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τον 
ελάχιστο αλκοολικό τίτλο κατανάλωσης αυτού, ως και κάθε άλλο στοιχείο υποβοηθητικό για την 
υποστήριξη του αιτήματος τους, διαβιβάζεται δε στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης του 
Γ.Χ.Κ. μαζί με τις απόψεις επ' αυτού της οικείας Χημικής Υπηρεσίας.
β. Οι επωνυμίες «κίτρο Νάξου», «κουμ-κουάτ Κέρκυρας» και «Μαστίχα Χίου» αναγνωρίζονται 
και συνιστούν γεωγραφικές επωνυμίες, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5 του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 1576/89, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα αλκοολούχα ποτά 
«λικέρ» που παρασκευάζονται και εμφιαλώνονται στην περιοχή που περιλαμβάνεται στις εν 
λόγω επωνυμίες.

Άρθρο 8
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Ειδικοί όροι διάθεσης - Αποστολές στα άλλα Κράτη-Μέλη και Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών

1. α. Τα πάσης φύσεως αλκοολούχα ποτά, προκειμένου να διατεθούν, είτε προς κατανάλωση 
στο εσωτερικό της χώρας, είτε προς αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος ή να εξαχθούν σε τρίτες 
χώρες, πρέπει να είναι διαυγή και να μην εμφανίζουν ιζήματα, αιωρήματα ή επιπλέον τα 
σώματα.
β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατά τα ανωτέρω διάθεση αλκοολούχων ποτών, τα οποία, ως εκ 
του ειδικού τρόπου παρασκευής τους (όπως λικέρ, λοιπά αλκοολούχα ποτά περιέχοντα χυμούς 
φρούτων, γάλα, οίνους κ.λ.π.), μπορεί να παρουσιάζουν ιζήματα, αιωρήματα, σώματα 
επιπλέοντα ή και θολότητα.

2. α. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των διατιθέμενων προς κατανάλωση στο εσωτερικό της 
χώρας ή προς αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, ως και των εξαγομένων σε τρίτες χώρες 
πάσης φύσεως αλκοολούχων ποτών πρέπει να είναι οι χαρακτηριστικοί της κατηγορίας στην 
οποία ανήκει το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό.
β. Δεν επιτρέπεται η διάθεση προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας ή προς αποστολή σε 
άλλο Κράτος-Μέλος, ως και η εξαγωγή σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, τα οποία για 
οποιαδήποτε αιτία παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες διάφορους ή ξένους προς 
αυτούς της κατηγορίας και του είδους στο οποίο το αλκοολούχο ποτό ανήκει.

3. Επιτρέπεται για την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, θετική ή αρνητική ανοχή στον 
αλκοολικό τίτλο 0,3% vol εκφραζόμενη ως απόλυτη τιμή, πέραν της ανοχής η οποία προκύπτει 
από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2870/00.

4. Τα αλκοολούχα ποτά, εκτός των ρητά προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις της 
παρούσας περιπτώσεων, διατίθενται προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας ή προς 
αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, ως και προς εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποκλειστικά και 
μόνον εμφιαλωμένα σε φιάλες ή άλλα μέσα προσυσκευασίας από κατάλληλο υλικό σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 9 της παρούσας, με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις ονομαστικούς όγκους και οπωσδήποτε μέχρι το πολύ τεσσάρων και μισού (4,5) 
λίτρων, απαγορευόμενης της διάθεσης αυτών χύμα.
Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί και προκειμένου μόνο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα 
διασκεδάσεως και εν γένει επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση των 
αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη (ποτήρι, καραφάκι κ.τ.λ.), με την 
αποκλειστική όμως προϋπόθεση ότι αυτά θα προέρχονται από εμφιαλωμένα προϊόντα στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι προσυσκευασίες με τους προβλεπόμενους, από τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις, ονομαστικούς όγκους για επαγγελματική χρήση.
Επίσης κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί και η αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος ή η εξαγωγή 
σε τρίτες χώρες χύμα αλκοολούχων ποτών, εκτός των τοιούτων με γεωγραφική ή παραδοσιακή 
επωνυμία, με σκοπό την εμφιάλωση και κατανάλωση τους στο Κράτος Μέλος ή στην τρίτη χώρα 
και με την αποκλειστική προϋπόθεση της λήψης προηγουμένως σχετικής έγκρισης από την 
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

5. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του Καν. 
(ΕΟΚ) 1576/89, τα πάσης φύσεως αλκοολούχα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες 
χώρες, πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και να πληρούν γενικά τις διατάξεις 
του εν λόγω κανονισμού και της ισχύουσας ειδικής σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, ως και της 
παρούσας απόφασης μας.
β. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του καν. (ΕΟΚ) 1576/89 
μπορούν να επιτρέπονται με απόφαση του Α.Χ.Σ., προκειμένου δε για την πρώτη περίπτωση 
της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, μπορούν να επιτρέπονται με απόφαση μας, ύστερα από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.
Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει στην εποπτεύουσα Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. 
σχετική αίτηση στην οποία περιγράφεται και δικαιολογείται λεπτομερώς και πλήρως η αιτούμενη 
παρέκκλιση με την υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων, ως και πιστοποιητικού της αρμόδιας 
αρχής της χώρας προορισμού σχετικά με τη συμβατότητα ή / και αναγκαιότητα της αιτούμενης 
παρέκκλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας.
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Όλα τα κατά τα ανωτέρω υποβληθέντα στοιχεία διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της 
Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., η οποία, αφού προβεί στην αξιολόγηση τους και ζητήσει 
ενδεχομένως οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ήθελε κρίνει απαραίτητο, είτε παραπέμπει το 
θέμα στο Α.Χ.Σ. για γνωμοδότηση, είτε προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης της. 
γ. Στις περιπτώσεις των παρεκκλίσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 και της 
δεύτερης περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ακολουθείται 
εκ μέρους του ενδιαφερομένου η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία, η δε αρμόδια Διεύθυνση της 
Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., προς την οποία υποβάλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και 
δικαιολογητικά, μετά τη μελέτη και αξιολόγηση τους υποβάλλει γραπτώς το σχετικό αίτημα προς 
την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τηρούμενης εν προκειμένω της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

Άρθρο 9
Μέσα προσυσκευασίας αλκοολούχων ποτών
1. α. Τα αλκοολούχα ποτά, είτε προορίζονται για την εγχώρια κατανάλωση ή για αποστολή σε 
άλλο Κράτος-Μέλος, είτε προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, τοποθετούνται αποκλειστικά 
και μόνον σε φιάλες ή δοχεία γυάλινα, πήλινα με εφυαλωμένη την εσωτερική τους επιφάνεια, 
από πορσελάνη, φαβεντιανά, ως και από κατάλληλο ξύλο (τσότρες).
Το υλικό κατασκευής των κατά τα ανωτέρω μέσων προσυσκευασίας των αλκοολούχων ποτών 
πρέπει να πληροί τους όρους και προδιαγραφές που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής χρήσης.
β. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπεται η τοποθέτηση των κατά τα ανωτέρω αλκοολούχων 
ποτών σε φιάλες ή δοχεία από καθαρό αργίλλιο επικαλυμμένο με κατάλληλο επίχρισμα ή 
πλαστική ύλη και μόνον ύστερα από την προηγούμενη ειδική προς τούτο άδεια της αρμόδιας 
Διεύθυνσης της Γ ενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ. Κ.
Προς τούτο υποβάλλονται, εκ μέρους του ενδιαφερομένου ποτοποιού και μέσω της χωρικά 
αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά (σύνθεση, 
δεδομένα από τη βιβλιογραφία, αποτελέσματα δοκιμών και χημικών εξετάσεων κ.λ.π.), 
ενδεχομένως δε και δείγματα του προς χρησιμοποίηση περιέκτη για έλεγχο, προς τεκμηρίωση 
της καταλληλότητας σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 
τόσο αναφορικά με το εν λόγω υλικό αυτό καθ' εαυτό, όσο και με τα τυχόν χρησιμοποιηθέντα για 
την επίστρωση και επικάλυψη του υλικά.
γ. Κατ' εξαίρεση επίσης, μπορεί να ενεργείται η αποθήκευση των αλκοολούχων ποτών ή η 
μεταφορά τους για επεξεργασία ή εμφιάλωση εντός δοχείων, βαρελιών ή δεξαμενών από 
κατάλληλο ανοξείδωτο μέταλλο ή ξύλο κατάλληλο για τους σκοπούς αυτούς.

2. α. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση των αλκοολούχων ποτών εντός 
προσυσκευασίας από οποιαδήποτε πλαστική ύλη έστω και επιτρεπόμενη από τις σχετικές 
διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής χρήσης.
β. Των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται τα πώματα των φιαλών και δοχείων, 
τα φιαλίδια χωρητικότητας 100 ιπί, οι φιάλες χωρητικότητας μέχρι 500 πιΙ που προορίζονται για 
τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών προς εφοδιασμό των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε 
άλλο Κράτος-Μέλος ή σε τρίτη χώρα, ως και οι φιάλες και τα δοχεία χωρητικότητας 5Ιί και 10 Κ 
υπό τον όρο ότι προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση, που μπορεί να 
είναι κατασκευασμένα από ειδική πλαστική ύλη, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι η 
συγκεκριμένη πλαστική ύλη είναι από τις επιτρεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και χρησιμοποιείται ύστερα από την προηγούμενη ειδική προς τούτο άδεια 
της την αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. τηρούμενης εν προκειμένω της 
διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (β) της προηγουμένης 
παραγράφου.

3. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής των άλλων Κρατών - Μελών, αυτά μπορούν 
να διατίθενται προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά σε προσυσκευασίες από άλλα, πλην 
εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υλικά τα οποία είναι από τα 
επιτρεπόμενα από την ισχύουσα σχετική κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα με την Εθνική 
Νομοθεσία του οικείου Κράτους-Μέλους χρησιμοποιούνται τα ίδια στις προσυσκευασίες των 
αλκοολούχων ποτών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά αυτού.
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4. Απαγορεύεται η προσυσκευασία, η αποθήκευση ή η μεταφορά των αλκοολούχων ποτών σε 
φιάλες ή δοχεία που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση, μεταφορά ή 
συσκευασία οποιοσδήποτε άλλης ύλης, έστω και αβλαβούς, πλην των αλκοολούχων ποτών.

Άρθρο 10
Περιγραφή - Παρουσίαση - Επισήμανση

1. Για την επισήμανση στις κάθε είδους προσυσκευασίες διάθεσης των αλκοολούχων ποτών 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερά κολλημένες αυτοτελείς ετικέτες με στοιχεία ευκρινή και με 
ανεξίτηλα χρώματα ή ανάγλυφα επί της εξωτερικής επιφάνειας του περιέκτη.

2. α. Η επισήμανση των διατιθέμενων στην εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, των 
αποστελλόμενων στα λοιπά Κράτη-Μέλη, ως και εκείνων που προορίζονται για εξαγωγή, 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
1) Την επωνυμία πώλησης.
2) Τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο % vol.
3) Τον όγκο του περιεχομένου αλκοολούχου ποτού σε λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών.
4) Τα στοιχεία του παρασκευαστή ποτοποιού δηλαδή την ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο ή την 
επωνυμία της επιχείρησης σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και τη 
διεύθυνση της έδρας του ποτοποιού.
5) Τον αριθμό παρτίδας σύμφωνα με την Οδηγία 89/396 (ΕΟΚ).
β. Πλην της ένδειξης του κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου η οποία αναγράφεται με γράμματα ύψους 
τουλάχιστον πέντε (5) χιλιοστών του μέτρου (0,005 μ), όλες οι παραπάνω υπόλοιπες ενδείξεις 
αναγράφονται με γράμματα ύψους τουλάχιστον δυόμισυ (2,5) χιλιοστών του μέτρου (0,0025
μ)·
Για φιάλες ή μέσα προσυσκευασίας εν γένει χωρητικότητας κατώτερης του μισού (0,5) λίτρου, το 
ύψος των γραμμάτων μπορεί να είναι μικρότερο, σε κάθε περίπτωση όμως όχι μικρότερο του 
ενάμισυ (1,5) χιλιοστού του μέτρου (0,0015 μ).
γ. Όλες οι κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται με χαρακτήρες 
ευκρινείς, με κατάλληλο υπόστρωμα (φόντο) ώστε να μπορούν να διαβάζονται εύκολα, από 
αυτές δε οι υπό στοιχεία (1) έως (4) αναγράφονται οπωσδήποτε στο ίδιο οπτικό πεδίο, 
δ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά στα οποία αναφέρονται τα άρθρα 13 ,14 και 15 της 
παρούσας, τα στοιχεία του παρασκευαστή ποτοποιού μπορούν να υποδηλώνονται με τη 
χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού αριθμού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 της 
παρούσας.
ε. Οι κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου ενδείξεις, προκειμένου για αλκοολούχα ποτά 
τα οποία παρασκευάζονται στην Ελλάδα και προορίζονται για διάθεση στην εγχώρια 
κατανάλωση, πρέπει να γράφονται στην ελληνική ή τουλάχιστον και στην ελληνική.
Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά περί των οποίων τα άρθρα 13,14 και 15 της παρούσας, 
ισχύουν οι οικείες διατάξεις των άρθρων τούτων.
στ. Προκειμένου για αλκοολούχα ποτά που αποστέλλονται από τα άλλα Κράτη-Μέλη προς 
διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει επί των μέσων προσυσκευασίας αυτών να 
αναγράφονται στην ελληνική οι ακόλουθες ενδείξεις:
- Η επωνυμία πώλησης του αλκοολούχου ποτού.
- Ο παρασκευαστής οίκος
- Η χώρα εμφιάλωσης
- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης του φυσικού ή νομικού προσώπου που 
παραλαμβάνει τα προϊόντα και η διεύθυνση του.
Οι διαστάσεις των εν λόγω ενδείξεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο β του 
παρόντος άρθρου.
ζ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, οι 
ενδείξεις του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου αναγράφονται στη γλώσσα της χώρας 
προορισμού ή στη γλώσσα που επιθυμεί ο αγοραστής.
Ειδικά η ένδειξη του αλκοολικού τίτλου του περιεχομένου μπορεί να αναγράφεται με τη χρήση 
μονάδων του ισχύοντος στη χώρα προορισμού μετρικού συστήματος.
η. Εκτός από τις κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου υποχρεωτικές ενδείξεις, στην 
επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνεται και κάθε άλλη ένδειξη που είναι υποχρεωτική από άλλες 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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3. α. Η επωνυμία πώλησης είναι μία από τις επωνυμίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 
4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το αλκοολούχο 
ποτό ανταποκρίνεται σωρρευτικά στον ορισμό και τις προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία 
ανήκει και ικανοποιεί τις προβλεπόμενες στα άρθρα 3, 4 και 12 του εν λόγω κανονισμού 
απαιτήσεις, διαφορετικά η επωνυμία πώλησης είναι «αλκοολούχο ποτό» ή «αλκοολούχο». 
Προκειμένου για το κατά το μέρος Γ του άρθρου 6 της παρούσας απόσταγμα στεμφύλων 
σταφυλής που παράγεται και παρασκευάζεται στη χώρα μας, μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
επωνυμία πώλησης, εναλλακτικά προς την επωνυμία που προβλέπεται από τη σχετική διάταξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 μία από τις παραδοσιακές επωνυμίες 
«Τσίπουρο» ή «Τσικουδιά», όπως αυτές μέχρι σήμερα κατά την παράδοση χρησιμοποιούνται σε 
ωρισμένες περιοχές.
β. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται, 
σχηματίζοντας σύνθετες επωνυμίες, με γεωγραφική επωνυμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 της παρούσας.
γ. Στην κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου επωνυμία πώλησης μπορούν 
συμπληρωματικά να προστίθενται οι όροι που διαλαμβάνονται στο παράρτημα του Καν. (ΕΟΚ) 
1014/90 αποκλειστικά και μόνον για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σ' αυτό και εφ' όσον αυτά 
ανταποκρίνονται στα καθοριζόμενα σ' αυτό, κατά περίπτωση προϊόντος, χαρακτηριστικά και 
προδιαγραφές.
Οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι πρέπει να εμφαίνονται στην ετικέττα σε άμεση γειτνίαση με 
την κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου επωνυμία πώλησης και με χαρακτήρες που 
έχουν τον ίδιο τύπο, διαστάσεις και χρώμα με αυτή.
δ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά «λικέρ», στην κατά το εδάφιο α' της παρούσας 
παραγράφου επωνυμία πώλησης μπορούν συμπληρωματικά να προστίθενται σύνθετοι όροι οι 
οποίοι περιλαμβάνουν μια από τις κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 
1576/87 γενικές επωνυμίες υπό την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη του εν λόγω ποτού προέρχεται 
αποκλειστικά και μόνον από το αλκοολούχο ποτό η γενική επωνυμία του οποίου αναφέρεται στο 
σύνθετο όρο.
Προκειμένου για τα «λικέρ» με σύνθετους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 7β του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90, η περιεχόμενη σ’ αυτά αλκοόλη μπορεί να μην προέρχεται 
από το αναφερόμενο στο σύνθετο όρο αλκοολούχο ποτό. Στην περίπτωση όμως αυτή, πρέπει 
στην ετικέτα να γίνεται σχετική με τη φύση της χρησιμοποιηθείσας αλκοόλης αναφορά κατά τα 
ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο 3 της εν λόγω διάταξης του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90.
Οι κατά τα ανωτέρω σύνθετοι όροι πρέπει να εμφαίνονται στην ετικέτα στην ίδια σειρά, με 
χαρακτήρες του ιδίου τύπου, διαστάσεων και χρώματος και σε άμεση γειτνίαση με την επωνυμία 
«λικέρ», η οποία αναγράφεται με χαρακτήρες διαστάσεων όχι μικρότερων από εκείνους που 
χρησιμοποιούνται για τους σύνθετους όρους.
ε. Προκειμένου για αλκοολούχο ποτό που προκύπτει από την προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης σε ένα απάτα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία' η κατά τα ανωτέρω 
επωνυμία πώλησης αυτού είναι «αλκοολούχο ποτό» ή «αλκοολούχο», μη επιτρεπόμενης της 
καθ' οιανδήποτε μορφή αναφοράς, στην προσυσκευασία ή / και τη συσκευασία του, της γενικής 
επωνυμίας που επιφυλάσσεται, βάσει των σχετικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 
του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, για το χρησιμοποιηθέν αλκοολούχο ποτό.
στ. Προκειμένου για αλκοολούχο ποτό που προκύπτει από την ανάμιξη ενός από τα αλκοολούχα 
ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 υπό στοιχεία α' έως και 
ία' της παρούσας με ένα ή περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά που ορίζονται στις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 1 Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 ή / και από την προσθήκη σ' αυτό του 
κατά το εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας προϊόντος απόσταξης 
γεωργικής προέλευσης, η επωνυμία πώλησης είναι «αλκοολούχο ποτό» ή «αλκοολούχο», εφ1 
όσον τούτο δεν ανταποκρίνεται σε έναν από τους κατά τις εν λόγω διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 
1576/89 ορισμούς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου δ' της παρούσας 
παραγράφου.
4.0 αλκοολικός τίτλος % vol που αναγράφεται στην ετικέττα επί της προσυσκευασίας των πάσης 
φύσεως αλκοολούχων ποτών πρέπει να ανταποκρίνεται στον αλκοολικό τίτλο % vol του 
περιεχομένου αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
8 της παρούσας.

5. Στην περίπτωση παρασκευής αλκοολούχων ποτών από νομίμως λειτουργούντα ποτοποιό 
για λογαριασμό τρίτου, συμπληρωματικά προς την ένδειξη που προβλέπεται στο εδάφιο α' της
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παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπό στοιχείο 4', μπορεί να αναγράφεται και η επωνυμία 
του προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, κατά 
τα ειδικώτερον οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 της παρούσας.

6. α. Η επισήμανση των παρασκευαζόμενων στη χώρα μας αλκοολούχων ποτών μπορεί να 
συμπληρώνεται και από τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. Την ένδειξη «σύμμειξη», η οποία μπορεί να συμπληρώνει την επωνυμία πώλησης εφ' όσον το 
αλκοολούχο ποτό προέρχεται πράγματι από σύμμειξη.
2. Στις περιπτώσεις παλαίωσης, την ένδειξη «παλαιωθέν επί...» ακολουθούμενη από το χρονικό 
διάστημα διάρκειας της παλαίωσης υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το αναφερόμενο 
χρονικό διάστημα αφορά το νεώτερο αλκοολικό συστατικό, ότι τούτο, στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 για το αλκοολούχο ποτό 
υποχρεωτική παλαίωση, είναι μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο από τις εν λόγω διατάξεις 
χρόνο της υποχρεωτικής παλαίωσης, ως και ότι κατά την παλαίωση τηρήθηκαν οι διατυπώσεις 
και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας.
3. Εμπορικό σήμα, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι τούτο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές περί σημάτων διατάξεις και δεν περιλαμβάνει ή παραπέμπει 
καθ' οιονδήποτε τρόπο σε επωνυμίες και ενδείξεις των οποίων για το συγκεκριμένο αλκοολούχο 
ποτό δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βάσει της ισχύουσας ειδικής για τα αλκοολούχα ποτά 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
4. Τον κατάλογο των συστατικών στις περιπτώσεις των κατά το εδάφιο στ' της προηγουμένης 
παραγράφου μιγμάτων αλκοολούχων ποτών, ως και προκειμένου περί των λοιπών 
αλκοολούχων ποτών που έχουν ιδιάζουσα σύνθεση, σύμφωνα με τους όρους της τρίτης 
περιόδου του άρθρου 7γ του Καν.(ΕΟΚ) 1014/90.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του υπεδαφίου β' του εδαφίου 4 της παραγράφου Α του 
άρθρου 6 της παρούσας, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρασκευής, τις 
χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, ως και οδηγίες για τη χρήση και την αποθήκευση.
6. Άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από διατάξεις της παρούσας απόφασης μας.
7. Άλλες επιτρεπόμενες ενδείξεις όπως, παραστάσεις, απεικονίσεις, σχέδια, σύμβολα, διακρίσεις 
ή μετάλλια εκθέσεων και άλλες παρεμφερείς, με την επιφύλαξη της μη παραπλάνησης του 
καταναλωτή και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση της προηγούμενης εγκρίσεως τους από την 
αρμοδία Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ. Κ., στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 
ποτοποιοί πρέπει να υποβάλλουν, με σχετική αίτηση τους, τα υποδείγματα των ετικεττών, ως και 
κάθε στοιχείο δικαιολογητικό ή αποδεικτικό για την στήριξη και αποδοχή του αιτήματος τους.
β. Όλες οι κατά το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ενδείξεις δεν πρέπει να 
είναι ανακριβείς, να μην ευρίσκονται σε αντίθεση με τις υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ούτε να μπορούν να δημιουργήσουν 
σύγχυση ή να οδηγήσουν σε πλάνη τον καταναλωτή.

7. α. Στην περίπτωση συσκευασίας των αλκοολούχων ποτών, οι τυχόν αναγραφόμενες στην 
εξωτερική επιφάνεια των χρησιμοποιουμένων κάθε είδους μέσων συσκευασίας ενδείξεις είναι 
αποκλειστικά και μόνον οι επιτρεπόμενες ενδείξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, για την επισήμανση των φιαλών ή των άλλων μέσων προσυσκευασίας των 
αλκοολούχων ποτών.
β. Προκειμένου για την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων 
ποτών, εκτός από τις διατάξεις της ειδικής για τα εν λόγω προϊόντα κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας προς τις οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες, εφαρμόζονται και οι γενικές διατάξεις του 
άρθρου 10 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης.

8. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών:
α. λέξεων ή εκφράσεων όπως «είδος», «τύπος», « τρόπος», «στυλ», «απομίμηση» «μάρκα», 
«απομίμηση», «γεύση» ή άλλων αναλογών σε συνδυασμό με μια από τις επωνυμίες που 
περιλαμβάνονται στον Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ως και με μια από τις κατά την έννοια των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του εν λόγω Κανονισμού γεωγραφικές επωνυμίες 
που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της παρούσας, 
β.ενδείξεων όπως «light», «ελαφρύ», «line», «slim» ή άλλων νομοθετημένων ή καθιερωμένων 
από την αγορά, όταν χρησιμοποιούνται με τρόπο που οδηγεί στην παραπλάνηση του 
καταναλωτή.
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9. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών μιας των κατά την παράγραφο 4 του 
άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 γενικών επωνυμιών, εφ' όσον το αλκοολούχο ποτό δεν 
ανταποκρίνεται στον ορισμό και τις προδιαγραφές της κατηγορίας, της επωνυμίας της οποίας 
γίνεται χρήση.

10. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών:
α. των γεωγραφικών επωνυμιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 11 του Καν. (ΕΟΚ) 
1576/89, ως και των κατά παράδοση (παραδοσιακών), επωνυμιών «Korn», «Korn-brand», 
«grappa», «ούζο», «pacharan», «jagertee/jagertee ή jagatee» όπως αυτές ορίζονται στον εν 
λόγω κανονισμό, για αλκοολούχα ποτά που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 5 σε 
συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 αυτού.
β. γεωγραφικής επωνυμίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καν. (ΕΟΚ) 
1576/89, ως και των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 της παρούσας παραδοσιακών 
επωνυμιών, κατά παράβαση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου 7 της παρούσας, ακόμα και 
όταν αυτών προηγούνται ή έπονται λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», « τρόπος», 
«στυλ», «απομίμηση», «μάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες.
γ. των γεωγραφικών επωνυμιών ή των επωνυμιών κατά παράδοση (παραδοσιακών 
επωνυμιών) που αναγνωρίζονται υπέρ τρίτων χωρών με αμοιβαίες συμφωνίες αυτών με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση που συνάπτονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Καν. 
(ΕΟΚ) 1576/89, για προϊόντα μη καταγόμενα από την τρίτη χώρα υπέρ της οποίας έχει 
αναγνωρισθεί η εν λόγω γεωγραφική ή παραδοσιακή επωνυμία, ακόμη και όταν αναφέρεται η 
πραγματική καταγωγή του αλκοολούχου ποτού ή όταν η γεωγραφική ένδειξη είναι 
μεταφρασμένη ή συνοδεύεται από λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», « τρόπος», 
«στυλ», «απομίμηση», «μάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες.
δ. γεωγραφικών ενδείξεων που υποδηλώνουν ότι το αλκοολούχο ποτό κατάγεται από τρίτη 
χώρα - μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης εμπορίου ή από μια περιοχή ή τόπο αυτής, για 
προϊόντα μη καταγόμενα από τον τόπο που αναφέρεται ή υποδηλώνεται με την εν λόγω 
γεωγραφική ένδειξη, ακόμη και όταν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του αλκοολούχου 
ποτού ή όταν η γεωγραφική ένδειξη είναι μεταφρασμένη ή συνοδεύεται από λέξεις ή εκφράσεις 
όπως «είδος», «τύπος», «στυλ», «απομίμηση», «μάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες.

11. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών:
α. οποιοσδήποτε παραπειστικής ή ανακριβούς αναφοράς, ισχυρισμού, σχεδίου, παράστασης ή 
απεικόνισης που μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε εσφαλμένη γνώμη για το προϊόν 
ιδίως σε ότι αφορά την κατηγορία, τη φύση και τον τόπο καταγωγής ή παρασκευής, τον τρόπο 
παρασκευής, τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες ή για την πραγματική κατάσταση υπό την 
οποία προσφέρεται σ' αυτόν το αλκοολούχο ποτό.
β. ισχυρισμών ή αναφορών που υποδηλώνουν ότι το προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες οι οποίες όμως είναι κοινές για όλα τα αλκοολούχα ποτά της ιδίας κατηγορίας, ως και 
χαρακτηρισμούς που μειώνουν την αξία ή την ποιότητα προϊόντος άλλου ποτοποιού. 
γ. ισχυρισμών ή αναφορών που βρίσκονται σε αντίφαση με την κατηγορία και το είδος του 
ποτού, ως και με τις επιτρεπόμενες επί της προσυσκευασίας και συσκευασίας αυτού ενδείξεις, 
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της ειδικής για τα αλκοολούχα ποτά κοινοτικής 
νομοθεσίας και της παρούσας.
δ. ισχυρισμών ή αναφορών που υποδηλώνουν ότι το προϊόν έχει φαρμακευτικές, τονωτικές ή 
διεργετικές ιδιότητες.

12. α. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ετικετών επί της προσυσκευασίας των αλκοολούχων 
ποτών κατ' απομίμηση ετικετών αλκοολούχων ποτών εργοστασίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής που έχουν κατατεθεί και κατοχυρωθεί νόμιμα, ως και η χρησιμοποίηση 
ξενόγλωσσων φράσεων, παραστάσεων ή σχεδίων, που ενδέχεται να οδηγήσουν τον 
καταναλωτή σε παραπλάνηση, όσον αφορά στο είδος του αλκοολούχου ποτού και τη χώρα 
προέλευσης του.
β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στην επισήμανση επί της προσυσκευασίας ή επί της κάθε 
είδους συσκευασίας των αλκοολούχων ποτών, των εθνικών συμβόλων της Ελλάδας, δηλαδή της 
σημαίας και του εθνοσήμου.
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Άρθρο 11
Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών

1. α. Τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από τρίτη χώρα με σκοπό τη διάθεση τους στην 
εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους και διατάξεις της σχετικής κοινοτικής 
νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης, καθώς επίσης και τους ειδικούς όρους ή διατάξεις της 
Νομοθεσίας της χώρας καταγωγής τους, εφ' όσον αυτή είναι πλέον περιοριστική ή εφ'όσον αυτά 
δεν καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική κοινοτική ή/και εθνική νομοθεσία.
β. Τα αλκοολούχα ποτά τρίτων χωρών που πληρούν τους όρους και τις διατάξεις της 
νομοθεσίας της χώρας προέλευσης τους, όχι όμως τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας ή/και εθνικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στη χώρα.

2. Τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται στη χώρα, προερχόμενα από τρίτες χώρες, για διάθεση 
στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να έχουν, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, 
τον κατάλληλο αλκοολικό τίτλο % vol, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας 
κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας.

3. α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών για διάθεση στην εγχώρια 
κατανάλωση ή για αποστολή σε άλλο Κράτος - Μέλος σε προσυσκευασία άλλης από εκείνη που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές κοινοτικές και τις κατ' εφαρμογή τούτων θεσπιζόμενες 
εθνικές διατάξεις.
β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών, απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα 
αλκοολούχων ποτών για
διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση σε προσυσκευασία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 4,5 
λίτρων με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τα εν λόγω ποτά προορίζονται για εμφιάλωση στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας.

4. α. Η εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον 
μέσω Τελωνείων πόλεων, όπου υπάρχει έδρα Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του 
Κράτους.
β. Το δικαίωμα εισαγωγής από τρίτη χώρα εμφιαλωμένων των αλκοολούχων ποτών έχουν οι 
εισαγωγείς οι εγγεγραμένοι στη δύναμη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ως και 
οι δυνάμει της κατά νόμο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λειτουργούντες ποτοποιοί.
Το δικαίωμα εισαγωγής από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών χύμα για εμφιάλωση έχουν 
αποκλειστικά και μόνον οι δυνάμει της κατά νόμο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 
λειτουργούντες ποτοποιοί.
γ. Η εκάστοτε εισαγωγή από τρίτη χώρα και διάθεση των αλκοολούχων ποτών αλλοδαπής, 
επιτρέπεται και μόνον δυνάμει ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας, ο τύπος της οποίας καθορίζεται 
από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., που εκδίδεται προ της 
εισαγωγής από την χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, ύστερα 
από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:
1. Η κατηγορία, η επωνυμία πώλησης και η εμπορική ονομασία του εισαχθησομένου 
αλκοολούχου ποτού.
2. Τα στοιχεία του παρασκευαστού οίκου της αλλοδαπής.
3. Η ποσότητα του αλκοολούχου ποτού που θα εισαχθεί, σε μονάδες προσυσκευασίας ή/και 
συσκευασίας, ως και το βάρος ή ο όγκος του περιεχομένου αλκοολούχου ποτού σε χιλιόγραμμα 
ή λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών.
4. Ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του ποτού % vol.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, η οποία εκδίδεται μετά από την κατάθεση εκ μέρους του ενδιαφερομένου της πλήρους 
συνθέσεως, των αναλυτικών στοιχείων, αεριοχρωματογραφήματος των πτητικών 
συστατικών ληφθέντος στις συνθήκες και με χρήση στηλών αέριας χρωματογραφίας με 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2870/00, ως και 
υποδειγμάτων της επισήμανσης για το αλκοολούχο ποτό που θα εισαχθεί.
δ. Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, ύστερα από τον έλεγχο των 
στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση και την διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής του 
ποτού από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση από αυτόν των σχετικών αποδεικτικών 
στοιχείων, χορηγεί σ' αυτόν την άδεια στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο γ.

- 4 4 -



ε. Η εισαγωγή των αλκοολούχων ποτών από την τρίτη χώρα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως της ειδικής άδειας εισαγωγής. Η 
προθεσμία αυτή, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., 
μπορεί να παραταθεί επί έξι (6) ακόμη μήνες κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου 
εισαγωγέα και με την υποβολή από αυτόν των σχετικών δικαιολογητικών. 
στ. Τα αλκοολούχα ποτά που προέρχονται από τρίτες χώρες κατά την εισαγωγή τους, είτε 
εμφιαλωμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση όπως έχουν, είτε με σκοπό την 
εμφιάλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας, πρέπει να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας προέλευσης τους, σε πρωτότυπο και 
αντίγραφο, που θα περιέχει τα εξής στοιχεία:
- τα στοιχεία του προμηθευτή οίκου της αλλοδαπής
- τα στοιχεία του εισαγωγέα στην Ελλάδα
- την κατηγορία, την επωνυμία πώλησης και την εμπορική ονομασία του αλκοολούχου ποτού
- τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο % vol.
- σε περίπτωση υποχρεωτικής παλαίωσης, την ηλικία του αλκοολούχου ποτού, ή ένδειξη ότι το 
αλκοολούχο ποτό έχει συμπληρώσει τον κατώτατο χρόνο παλαίωσης που προβλέπουν κατά 
περίπτωση, είτε οι σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας ή/και εθνικής νομοθεσίας, είτε 
της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης του.
Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά στην επισήμανση των 
οποίων γίνεται χρήση ενδείξεων που υποδηλώνουν παλαίωση.
Το πρωτότυπο του παραπάνω πιστοποιητικού κατατίθεται κατά την εισαγωγή και επισυνάπτεται 
στη διασάφηση εισαγωγής, συνοδεύει δε το δείγμα που θα εξετάσει η αρμόδια Υπηρεσία του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.
ζ. Οι ενδείξεις επί των φιαλών ή μέσων συσκευασίας των εισαγομένων από τρίτες χώρες 
αλκοολούχων ποτών, θα γράφονται υποχρεωτικά και στα Ελληνικά στην κύρια ή σε πρόσθετη 
ετικέτα, στην οποία θα αναφέρονται:
- η κατηγορία του αλκοολούχου ποτού
- ο παρασκευαστής οίκος
- η χώρα εμφιάλωσης
- το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα.
Οι διαστάσεις των ελληνικών ενδείξεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο β 
του άρθρου 10 της παρούσας.
η. Ο εισαγωγέας μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή των 
αλκοολούχων ποτών από το Τελωνείο, έχει την υποχρέωση να καταθέσει στην Υπηρεσία του 
Γενικού Χημείου του Κράτους που έχει εκδώσει την άδεια εισαγωγής, κυρωμένο αντίγραφο της 
διασάφησης εισαγωγής, καθώς και το αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπουν οι 
διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου.

Αρθρο 12
Κωδικοί αριθμοί ποτοποιείων

1. Τα στοιχεία του παρασκευαστή ποτοποιού επιτρέπεται να υποδηλώνονται στην επισήμανση 
με χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού αριθμού αποκλειστικά και μόνο προκειμένου για τα 
αλκοολούχα ποτά περί των οποίων τα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας και σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος άρθρου.

2. α. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κωδικός είναι μοναδικός και ατομικός για κάθε 
ποτοποιείο, και δεν έχει καμιά σχέση με τυχόν άλλους κωδικούς που έχουν χορηγηθεί στην 
επιχείρηση.
β. Ο εν λόγω κωδικός αριθμός χορηγείται κατόπιν σχετικής προς τούτο αιτήσεως του εμφιαλωτή 
ή παρασκευαστή ποτοποιού και εφ' όσον έχει προηγηθεί η έκδοση της προβλεπόμενης από τις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων
13,14 και 15 της παρούσας ειδικής άδειας εμφιάλωσης ή παρασκευής κατά περίπτωση των 
αλκοολούχων ποτών.
γ. 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.
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- ένα χαρακτηριστικό του ποτοποιείου πενταψήφιο αριθμό, που χορηγείται από την αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. και ο οποίος μπορεί να μην αποτελεί αριθμό 
συνεχούς σειράς.
- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε ο αριθμός.

3. Τα ποτοποιεία στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων, έχουν 
χορηγηθεί κωδικοί αριθμοί περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με Απόφαση μας, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η παραποίηση, ο δανεισμός η καταχρηστική και γενικά η κακή χρησιμοποίηση του κωδικού 
αριθμού απαγορεύεται και επισύρει τη στέρηση του δικαιώματος για την περαιτέρω 
χρησιμοποίηση του και τη διαγραφή του ποτοποιείου από τον κατάλογο που προβλέπεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, ως και τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2969/01 κυρώσεις.
Πέραν τούτων, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί, με Απόφαση μας ύστερα από σχετική εισήγηση 
της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., να ανακαλείται η προβλεπόμενη 
από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 της παρούσας ειδική άδεια εμφιάλωσης ή 
παρασκευής, κατά περίπτωση, των αλκοολούχων ποτών.

Άρθρο 13
Εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών των άλλων Κρατών-Μελών ως και τρίτων χωρών στην Ελλάδα

1. Η εμφιάλωση στην Ελλάδα των αλκοολούχων ποτών παραγωγής οίκων των λοιπών Κρατών- 
Μελών που αποστέλλονται χύμα, ως και των εισαγομένων χύμα από τρίτη χώρα επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνον στους ποτοποιούς που λειτουργούν δυνάμει της κατά νόμο αδείας 
ασκήσεως επαγγέλματος, ύστερα από σχετική ειδική άδεια, που εκδίδεται από την αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

2. Η αποστολή από τα λοιπά Κράτη-Μέλη, ως και η εισαγωγή από τρίτες χώρες χύμα 
αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εμφιάλωση 
τους στους κατά την προηγούμενη παράγραφο ποτοποιούς.
Η εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχου ποτού χύμα προς εμφιάλωση, επιτρέπεται υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το τελικό προϊόν, μετά την αραίωση σύμφωνα με τους όρους της 
επομένης παραγράφου, πληροί τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας.

3. Τα κατά τα ανωτέρω αλκοολούχα ποτά εμφιαλώνονται, είτε αυτούσια, είτε μετά από την 
αραίωση τους με νερό, επιτρεπομένης και μόνον της προσθήκης καραμελοχρώματος σύμφωνα 
με τους όρους της οδηγίας 94/36/ΕΚ και απαγορευομένης της προσθήκης αλκοόλης, προϊόντων 
απόσταξης και κάθε άλλης πρώτης ύλης, έστω και από τις επιτρεπόμενες σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.

4. Η εμφιάλωση των κατά τα ανωτέρω αλκοολούχων ποτών μπορεί να γίνεται, είτε για 
λογαριασμό οίκων των Κρατών-Μελών ή τρίτων χωρών, είτε για λογαριασμό του ίδιου του 
ποτοποιού, ύστερα από ειδική συμφωνία του με τον παρασκευαστή ή προμηθευτή οίκο.

5. α. Για τη λήψη της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ειδικής άδειας εμφιάλωσης 
οι ενδιαφερόμενοι ποτοποιοί πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής 
Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Σε πρωτότυπο μαζί με πέντε (5) αντίγραφα:
- Εξουσιοδότηση ή συμφωνία με τον προμηθευτή οίκο της αλλοδαπής με την οποία παρέχεται 
στον ποτοποιό το δικαίωμα της εμφιάλωσης των ποτών στην Ελλάδα.
-Την κατηγορία, τη σύνθεση και τα αναλυτικά στοιχεία του αλκοολούχου ποτού, όπως αυτό θα 
εισάγεται από τρίτη χώρα ή θα αποστέλλεται από άλλο Κράτος-Μέλος στην Ελλάδα και όπως 
προκύπτει από επίσημη έκθεση γι' αυτό αναγνωρισμένου (χημικού) εργαστηρίου.
Προκειμένου για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες αλκοολούχα ποτά συνυποβάλλεται και 
αεριοχρωματογράφημα πτητικών συστατικών του προϊόντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Καν. (ΕΚ) 2870/00.
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- Εξουσιοδότηση ή συμφωνία του παρασκευαστού οίκου της αλλοδαπής, για τον τρόπο 
επεξεργασίας του προς εμφιάλωση αλκοολούχου ποτού και σε περίπτωση αραίωσης αυτού με 
νερό, τον τελικό αλκοολικό τίτλο κατανάλωσης % vol.
2. Υποδείγματα των ετικετών και των λοιπών εν γένει στοιχείων της επισήμανσης στην 
προσυσκευασία του αλκοολούχου ποτού, προκειμένου τούτο να διατίθεται στην κατανάλωση, 
εγκεκριμένα και θεωρημένα από τον οίκο στον οποίο ανήκει το ποτό, σε δέκα (10) αντίτυπα.
Οι ετικέτες και τα λοιπά εν γένει στοιχεία της επισήμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας, ελέγχονται δε προς τούτο και κρίνονται, 
όσον αφορά την κανονικότητα τους, από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.
3. Πέντε (5) φωτογραφίες της φιάλης που θα χρησιμοποιηθεί για την εμφιάλωση, διαστάσεων 
13X18 εκατοστών του μέτρου.
β. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., με τήρηση των διατάξεων των 
προηγουμένων παραγράφων και γενικά της παρούσας απόφασης, εκδίδει την άδεια 
εμφιάλωσης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών στην κατανάλωση.
Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για τυχόν επικινδυνότητα ουσιών που περιέχονται στο 
προς εμφιάλωση αλκοολούχο ποτό, η άδεια εμφιάλωσης και διάθεσης χορηγείται μετά από την 
προηγουμένη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), υπό την κρίση 
του οποίου τίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

6. α. Προκειμένου περί αλκοολούχων ποτών τρίτης χώρας η εισαγωγή τους χύμα προς 
εμφιάλωση στην Ελλάδα επιτρέπεται και γίνεται ύστερα από την έκδοση της προβλεπόμενης 
από τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσας ειδικής άδειας 
εισαγωγής και διάθεσης, που εκδίδεται από τη Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του 
Κράτους που είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του ποτοποιείου. Η 
ειδική άδεια εισαγωγής αλκοολούχου ποτού χύμα για εμφιάλωση θα χορηγείται ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου ποτοποιού και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
- Την κατηγορία, την επωνυμία πώλησης και την εμπορική ονομασία του αλκοολούχου ποτού 
που θα εισαχθεί.
- Τα στοιχεία του παρασκευαστού οίκου της αλλοδαπής.
-Τηνποσότητα του αλκοολούχου ποτού που θα εισαχθεί σε λίτρα.
- Τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο αυτού % vol.
- Τον  αριθμό της ειδικής αδείας εμφιάλωσης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών στην 
κατανάλωση, της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ ενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ. Κ. 
β. Η μεταφορά των εισαγόμενων από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών χύμα για εμφιάλωση, 
από τον Τελωνειακό χώρο στο ποτοποιείο του ενδιαφερομένου, καλύπτεται με την έκδοση των 
προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2969/01 συνοδευτικών και 
παραστατικών εγγράφων και διασφαλίζεται, είτε με την συνοδεία Τελωνειακού οργάνου, είτε με 
την κατάλληλη σφράγιση από την αρμόδια Τελωνειακή ή/και Χημική Υπηρεσία.
Η μεταφερθείσα ποσότητα των κατά τα ανωτέρω αλκοολούχων ποτών εισάγεται στο ποτοποιείο 
και αποθηκεύεται μέχρι την εμφιάλωση της, σε ίδιο χώρο ή αποθήκη ή δεξαμενή από 
ανοξείδωτο μέταλλο και ενδεχομένως διασφαλίζεται με κατάλληλη σφράγιση, από την αρμόδια 
Τελωνειακή Αρχή ή / και την αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής.
γ. Προκειμένου περί αλκοολούχων ποτών που αποστέλλονται από άλλο Κράτος - Μέλος χύμα 
προς εμφιάλωση στην Ελλάδα ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει σχετική δήλωση περί 
της εκάστοτε παραλαβής τους προς την χωρικά αρμόδια για τον έλεγχο - εποπτεία του 
ποτοποιείου του Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. η οποία επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με την 
οικεία Τελωνειακή Υπηρεσία για τον έλεγχο και την δειγματοληψία των αποστελλομένων 
προϊόντων, συντασσομένου εν συνεχεία του σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής και 
δειγματοληψίας τούτων στο ποτοποιείο. Η παραληφθείσα και εισαχθείσα ποσότητα προϊόντων 
αποθηκεύεται στο ποτοποιείο, μέχρι την εμφιάλωση της, σε ιδιαίτερο χώρο ή αποθήκη ή 
δεξαμενή από ανοξείδωτο μέταλλο.
δ. Η εμφιάλωση των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αλκοολούχων ποτών 
επιτρέπεται να γίνεται σε φιάλες με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
ονομαστικούς όγκους.
ε. Για την έναρξη και την διάρκεια των εργασιών της εμφιάλωσης ενημερώνεται από τον 
ενδιαφερόμενο εγγράφως η εποπτεύουσα το ποτοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., η οποία 
δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και να λαμβάνει
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δείγματα από το εμφιαλούμενο ποτό για την συγκριτική χημική εξέταση, συντασσομένου του 
προβλεπομένου σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.
Τα δεύτερα δείγματα φυλάσσονται για δύο χρόνια τουλάχιστον και τίθενται στη διάθεση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., εφ' όσον ήθελαν ζητηθούν, 
στ. Η χρεοπίστωση των αποστελλομένων από τα άλλα Κράτη-Μέλη ή εισαγομένων από τις 
τρίτες χώρες χύμα προς εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών, ως και των εμφιαλωθέντων 
προϊόντων, στο τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιείου, γίνεται ιδιαιτέρως, κατά προϊόν και σύμφωνα 
με τα ειδικώτερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 18 της παρούσας, ενώ σε 
ιδιαίτερη θέση καταχωρούνται και στην υποβαλλομένη ετησίως δήλωση παραγωγής και 
διάθεσης αλκοολούχων ποτών.

7. Τα προοριζόμενα για την εγχώρια κατανάλωση και εμφιαλωμένα στην Ελλάδα αλκοολούχα 
ποτά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να έχουν τον κατάλληλο, ανάλογα με 
την κατηγορία στην οποία ανήκουν, αλκοολικό βαθμό, όπως αυτός προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

8. α. Οι προσυσκευασίες των αλκοολούχων ποτών, που εμφιαλώνονται στην Ελλάδα σύμφωνα 
με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρουν τις ετικέτες και τα λοιπά εν γένει 
στοιχεία της επισήμανσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της 
παραγράφου 5 τούτου.
β. Εφ' όσον τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά πρόκειται να διατεθούν στην εγχώρια κατανάλωση, οι 
ακόλουθες ενδείξεις αναγράφονται στην ελληνική, με διαστάσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2 εδάφιο β της παρούσας:
1. Η επωνυμία πώλησης του αλκοολούχου ποτού.
2. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης και η ακριβής διεύθυνση (πόλη - οδός - 
αριθμός - θέση) του εμφιαλωτού ποτοποιού.
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποδηλώνονται με την αναγραφή ειδικού κωδικού, ο οποίος 
χορηγείται σύμφωνα με τους όρους - και τηρούμενης κατ' αναλογία της διαδικασίας που 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της παρούσας.

9. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και διατάξεων της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά 
κοινοτικής νομοθεσίας, της παρούσας απόφασης και γενικά του Ν. 2969/01 «Αλκοόλη και 
Αλκοολούχα προϊόντα» ή του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» πέραν της 
εφαρμογής των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις τούτων κυρώσεων μπορεί να 
ανακαλείται η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια παρασκευής και διάθεσης, για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή και οριστικά, με απόφαση μας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Άρθρο 16

Παλαίωση
1. Τα αλκοολούχα ποτά, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, μπορούν να 
διατίθενται στην κατανάλωση μετά από την προηγουμένη ωρίμανση ή παλαίωση τους εντός 
καταλλήλων κατά περίπτωση υποδοχέων ή και χωρίς παλαίωση ή ωρίμανση, εκτός των 
περιπτώσεων που από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας 
προβλέπεται υποχρεωτική παλαίωση.

2. Η παλαίωση των αποσταγμάτων οίνου, σταφίδας και στεμφύλων σταφυλής, ως και του 
«Brandy» πραγματοποιείται εντός βαρελιών από ξύλο δρυός.
Προκειμένου για τα αποστάγματα οίνου, σταφίδας και στεμφύλων σταφυλής και εφ' όσον αυτά 
τίθενται σε παλαίωση, ο χρόνος παλαίωσης είναι τουλάχιστον έξι μήνες σε βαρέλια με 
χωρητικότητα μικρότερη των 1000 λίτρων.
Προκειμένου για το αλκοολούχο ποτό «Brandy» ο χρόνος της υποχρεωτικής παλαίωσης είναι έξι 
τουλάχιστον μήνες σε βαρέλια με χωρητικότητα μικρότερη των 1000 λίτρων ή τουλάχιστον ένα 
έτος σε βαρέλια άλλης χωρητικότητας.

3. α. Για την παλαίωση και ωρίμανση των αλκοολούχων ποτών εν γένει, τα χρησιμοποιούμενα 
βαρέλια πρέπει να είναι καλής ποιότητας, είτε καινούργια, είτε μεταχειρισμένα.
β. επιτρέπεται η παλαίωση των κατά την προηγουμένη παράγραφο αλκοολούχων ποτών και του 
ουίσκι εντός βαρελιών χρησιμοποιηθέντων για την εναποθήκευση οίνων.
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γ. η μετάγγιση των ευρισκομένων σε παλαίωση ή ωρίμανση αλκοολούχων ποτών σε άλλους, 
πλην των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις για την κάθε κατηγορία αλκοολούχου 
ποτού, υποδοχείς αποταμιεύσεως ή υποδοχείς ακατάλληλους συνεπάγεται τη διακοπή της 
παλαίωσης ή ωρίμανσης, η οποία όμως μπορεί να συνεχισθεί εφ' όσον το αλκοολούχο ποτό 
τεθεί εκ νέου στους κατάλληλους υποδοχείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 
δ. οι ποτοποιοί και οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να διατηρούν ιδιαίτερες αποθήκες στις οποίες 
τοποθετούνται τα βαρέλια με τα υπό παλαίωση ή ωρίμανση αλκοολούχα ποτά.
Τα βαρέλια αυτά πρέπει να είναι αριθμημένα και να αναγράφουν στην εξωτερική τους επιφάνεια 
με χαρακτήρες ευκρινείς τον αύξοντα αριθμό τους.
Σχεδιάγραμμα των αποθηκών με τη θέση, τους αριθμούς και τη χωρητικότητα των 
ευρισκομένων σ' αυτές και χρησιμοποιουμένων για την παλαίωση ή ωρίμανση βαρελιών 
κατατίθεται από τον εργοστασιάρχη στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία.

4. α. Η εκάστοτε αποταμίευση των αλκοολούχων ποτών στους κατάλληλους κατά κατηγορία 
ποτού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, υποδοχείς προς παλαίωση ή ωρίμανση διενεργείται 
παρουσία χημικού της εποπτεύουσας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού 
πρωτοκόλλου αποταμιεύσεως προς παλαίωση εις τριπλούν υπογραφόμενου και υπάτου 
εργοστασιάρχου ή του αντιπροσώπου του, ενώ λαμβάνεται και δείγμα σύμφωνα με τους 
κανόνες δειγματοληψίας εις τριπλούν εκ του προς παλαίωση αποστάγματος ή αλκοολούχου εν 
γένει ποτού.
Στο κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο αποταμιεύσεως προς παλαίωση οπωσδήποτε αναγράφονται 
το είδος και η ποσότητα σε χιλ/μα του προς παλαίωση ή ωρίμανση αποστάγματος ή 
αλκοολούχου εν γένει ποτού, ο αλκοολικός αυτού τίτλος % vol, η αντιστοιχούσα άνυδρη αιθυλική 
αλκοόλη σε λίτρα ανύδρου, η προέλευση τούτου και τα στοιχεία των σχετικών συνοδευτικών και 
παραστατικών της εισαγωγής ή της διακινήσεως και μεταφοράς τούτου εγγράφων, ως και οι 
αριθμοί των βαρελιών στα οποία τούτο εναποτίθεται προς παλαίωση.
β. Η έξοδος από την αποταμίευση του υπό παλαίωση ή ωρίμανση ευρισκομένου αλκοολούχου 
ποτού διενεργείται μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από τις σχετικές κοινοτικές ή και 
εθνικές διατάξεις ελάχιστου χρόνου υποχρεωτικής παλαίωσης, με βάση το σχετικό πρωτόκολλο 
αποταμίευσης και ύστερα από σχετική αίτηση του εργοστασιάρχη προς την εποπτεύουσα 
Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Η εκάστοτε έξοδος γίνεται παρουσία χημικού αυτής, 
συντασσομένου εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν, στο οποίο αναγράφονται τα 
στοιχεία του σχετικού πρωτοκόλλου αποταμιεύσεως, η παραλαμβανόμενη ποσότητα του 
παλαιωθέντος αλκοολούχου ποτού σε χιλ/μα και λίτρα, ο αλκοολικός τίτλος αυτού % νοί,και η 
αντιστοιχούσα άνυδρη αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα ανύδρου και οι αριθμοί των βαρελιών από τα 
οποία παρελήφθη η εξελθούσα της παλαίωσης ή ωρίμανσης ποσότητα αλκοολούχου ποτού.
Η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία τηρείται και στην περίπτωση μεταγγίσεως του υπό 
παλαίωση ή ωρίμανση ευρισκομένου αλκοολούχου ποτού, σε άλλους κατάλληλους ως και 
προκειμένου για την αραίωση των παλαιωθέντων αλκοολούχων ποτών που εξήλθαν της 
αποταμίευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, υποδοχείς προς συνέχιση της 
παλαίωσης ή ωρίμανσης.
γ. Ανάμιξη αλκοολούχων ποτών της ιδίας κατηγορίας (σύμμειξη) αλλά διαφόρου ηλικίας (χρόνου 
παλαίωσης ή ωρίμανσης) επιτρέπεται μόνον παρουσία χημικού της εποπτεύουσας Χημικής 
Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 
κατά το προηγούμενο εδάφιο στοιχεία για καθένα από τα αναμιχθέντα αλκοολούχα ποτά, ως και 
την ποσότητα και τον αλκοολικό τίτλο % vol του μίγματος.
Ως ηλικία του μίγματος στην περίπτωση αυτή λογίζεται η ηλικία του νεωτέρου των αναμιχθέντων 
αλκοολούχων ποτών.
5. α. Στις περιπτώσεις αλκοολούχων ποτών για τα οποία προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις 
της ισχύουσας κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας υποχρεωτική παλαίωση , ως και στις 
περιπτώσεις αλκοολούχων ποτών για τα οποία δεν προβλέπεται υποχρεωτική παλαίωση 
εφόσον γίνεται χρήση ενδείξεων που υποδηλώνουν παλαίωση σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της περιπτώσεως β? του εδαφίου α' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 της παρούσας, 
τα παλαιωθέντα αλκοολούχα ποτά που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται στα λοιπά 
Κράτη -Μέλη συνοδεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 
του Ν. 2969/01, από ειδικό πιστοποιητικό, το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο 
Παράρτημα I της παρούσας.
Το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί ενιαίο έγγραφο και καλύπτει μια και μόνη αποστολή ή 
εξαγωγή χορηγείται δε από τη χωρικά αρμόδια για την εποπτεία του εργοστασίου Χημική 
Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και ύστερα από την υποβολή εκ μέρους του ενδιαφερομένου σχετικής
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αίτησης υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις και διαδικασίες 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, 
β. Το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν 2969/01 Δελτίο Χημικής 
Ανάλυσης, προκειμένης της μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας παλαιωθέντων 
αποσταγμάτων ή αλκοολούχων ποτών εν γένει από το εργοστάσιο παραγωγής τους σε άλλο 
ποτοποιείο ή αποσταγματοποιείο, επέχει, με την κατάλληλη αναφορά-πιστοποίηση της οικείας 
χημικής υπηρεσίας, την θέση του κατά το προηγούμενο εδάφιο πιστοποιητικού παλαίωσης.

6. Οι αποταμιεύοντες προς παλαίωση ή ωρίμανση κατά τα ανωτέρω αλκοολούχα ποτά 
αποσταγματοποιοί και ποτοποιοί υποχρεούνται να τηρούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ιδιαίτερο βιβλίο αποθήκης, στο οποίο σε ιδιαίτερες μερίδες κατ' έτος (ημερολογιακό) και κατά 
κατηγορία αλκοολούχου ποτού καταχωρούν τις ποσότητες των κατεχομένων ή παραγομένων ή 
προμηθευομένων αλκοολούχων ποτών που τίθενται σε παλαίωση ή ωρίμανση.
Κάθε εγγραφή χρεώσεως, σε κάθε μερίδα, χαρακτηρίζεται βάσει των στοιχείων του 
πρωτοκόλλου αποταμιεύσεως ή των στοιχείων της κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2969/01 
συνοδευτικών εγγράφων ή εκείνων του πρωτοκόλλου αναμίξεως.
Σε πίστωση της κάθε μερίδας εγγράφονται οι ποσότητες των παλαιωθέντων αλκοολούχων 
ποτών που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή που διατίθενται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε άλλους 
ποτοποιούς και αποσταγματοποιούς, ή που αποστέλλεται στα λοιπά Κράτη - Μέλη, ως και των 
αναμιγνυομένων με άλλα της ίδιας κατηγορίας αλλά διαφορετικής ηλικίας αλκοολούχα ποτά ή 
των χρησιμοποιούμενων από τους ίδιους για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, βάσει των 
κατά περίπτωση προβλεπομένων στοιχείων, παραστατικών και συνοδευτικών από τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 17
Εργοστάσια ποτοποιίας
1. α. Ποτοποιείο (εργοστάσιο ποτοποιίας) είναι μόνιμο κτίσμα, ειδικά διαρρρυθμισμένο 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. Οι 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 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 αλκ. 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. Ολοι 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.).
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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.λ.π.) 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.
Β.Φιάλες προσυσκευασίας - Δοχεία - Βαρέλια.
1. Οι χρησιμοποιούμενες για την προσυσκευασία 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.
Γ. Τουσλέττα.
1. Το ποτοποιείο πρέπει να έχει τουαλέτα με υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού (καζανάκι), 
συνδεδεμένο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, σε χώρο ιδιαίτερο, ξεχωριστό από κάθε άλλο 
διαμέρισμα, ο οποίος δε πρέπει να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους κύριους χώρους του 
ποτοποιείου.
2. Οι τοίχοι της τουαλέτας πρέπει να έχουν επίστρωση με πλακάκια ή ελαιόχρωμα σε ύψος 
τουλάχιστον ενάμισυ μέτρου (1,5 μ) από το δάπεδο.
Το δάπεδο της τουαλέτας πρέπει να είναι από αδιαπότιστο υλικό (πλακάκια ή μωσαϊκό).
3. Στην τουαλέτα πρέπει να υπάρχει πάντα χαρτί καθαριότητας που θα ρίχνεται στην λεκάνη και 
όχι σε καλάθι ή άλλα δοχεία, τα οποία απαγορεύεται να υπάρχουν σε αυτήν.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας χώρου στο ποτοποιείο για την εγκατάσταση 
τουαλέτας, η θέση της ή η χρησιμοποίηση γειτονικής προς το ποτοποιείο, αφήνεται στην κρίση 
της αρμόδιας εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
Δ. Ατομική καθαριότητα και υγιεινή.
1. Για την τήρηση της ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων, το ποτοποιείο πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με νιπτήρα με ζεστό και τρεχούμενο νερό, σαπούνι και πετσέτες κατά προτίμηση 
από χαρτί.
2. Οι εργάτες της ποτοποιίας στη διάρκεια εργασίας τους, θα φορούν ρούχα εργασίας 
(μπλούζες, ή φόρμες) και κάλυμμα στο κεφάλι (σκούφια) που θα χορηγεί σε αυτούς ο εργοδότης 
τους.
Όλα τα παραπάνω με τη μέριμνα του εργοδότη πρέπει να διατηρούνται καθαρά.
3. Ειδικότερα οι εργάτες που θα ασχοληθούν με την πλύση των φιαλών, των δοχείων, 
δεξαμενών και γενικά την καθαριότητα, πρέπει να έχουν ειδικές μπότες ή ποδιές από ελαστικό ή 
ειδική πλαστική ύλη τις οποίες έχει υποχρέωση να χορηγεί ο εργοδότης.
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),
Εφ' όσον το νερό προέρχεται από πηγάδι ή πηγή, πρέπει να γίνεται φυσικοχημικός και 
υγειονομικός έλεγχος προς διαπίστωση της καταλληλότητας του, τους μήνες Μάρτιο και
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Αύγουστο έκαστου έτους, τα δε αποτελέσματα του φυσικοχημικού ελέγχου της οικείας Χημικής 
Υπηρεσίας ως και το πιστοποιητικό του ελέγχου της υγειονομικής υπηρεσίας υποχρεούνται οι 
ενδιαφερόμενοι ποτοποιοί να καταθέτουν, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου και 1η 
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους αντίστοιχα, στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γενικού 
Χημείου του Κράτους.
ΣΤ. Πρώτες βοήθειες.
Κάθε ποτοποιείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος, έχει την 
υποχρέωση να διαθέτει κιβώτιο πρώτων βοηθειών, που θα περιέχει όλα τα φάρμακα, 
επιδεσμικό υλικό και εν γένει τα μέσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υγειονομικής Αρχής.
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 πυρκαϊάς. Είναι δυνατή η 
εγκατάσταση του άμβυκα απόσταξης στο πρώτο διαμέρισμα του εδαφίου ατής 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 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.λ.π.)
β. Ολες 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.λ.π.).
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, ακρίβειας που θα 
χρησιμοποιούνται από τους εποπτεύοντες χημικούς του Γ.Χ.Κ., αλλά και από τον ίδιο τον 
ποτοποιό:
α. Ένα (1) αλκοολόμετρο κλίμακας 90 -100% νοΙ.
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β. Ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύπτουν την κλίμακα από Οο 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 Οο μέχρι 500 C.
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.
α. Τα ποτοποιεία πρέπει να διαθέτουν επαρκή και κατάλληλα μέσα για την πυρόσβεση 
(πυροσβεστήρες - πυροσβεστικά σημεία - κρουνοί νερού κ.λ.π.).
β. Η επάρκεια και η καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων θα βεβαιώνεται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιφέρειας του ποτοποιείου, στην οποία πρέπει να απευθύνονται 
οι ενδιαφερόμενοι.
γ. Τη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης και τα 
κατάλληλα σημεία τοποθέτησης τους, (πιστοποιητικό πυρασφαλείας) θα καταθέτουν οι 
ενδιαφερόμενοι ποτοποιοί εν πρωτοτυπώ στην αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία και εν αντιγράφω 
στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., πριν από κάθε ανανέωση της άδειας άσκησης του 
επαγγέλματος.
Σε περίπτωση λήξεως της ισχύος του κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικού πυρασφάλειας, προ της 
λήξεως της ισχύος της κατά το άρθρο 6 του Ν. 2969/01 αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος, οι 
ποτοποιοί υποχρεούνται προ της ημερομηνίας λήξεως του εν λόγω πιστοποιητικού στη λήψη 
νέας βεβαίωσης (πιστοποιητικού πυρασφαλείας) από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και την 
υποβολή της στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ως και στην οικεία Χημική Υπηρεσία.
9. Άσκηση άλλου επαγγέλματος από τους ποτοποιούς.
α. Επιτρέπεται στους ποτοποιούς να είναι ταυτόχρονα και αποσταγματοποιοί, παράγοντες δια 
του κατεχομένου από αυτούς άμβυκος 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 έκδοση της προβλεπομένης από τις εν λόγω διατάξεις 
αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος ποτοποιού - αποσταγματοποίου.
β. Επιτρέπεται η εμφιάλωση και η εμπορία οίνων, όξους, καθαρού και φωτιστικού 
οινοπνεύματος, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της σχετικής για 
κάθε περίπτωση από τις εν λόγω δραστηριότητες νομοθεσίας.
Προκειμένου για την εμφιάλωση φωτιστικού οινοπνεύματος, αυτή πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο 
ανεξάρτητο χώρο πλήρως διαχωριζόμενο από τους χώρους του ποτοποιείου, μη 
προσμετρούμενο στην επιφάνεια αυτού και ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, ως και με τη χρησιμοποίηση ιδιαίτερου εξοπλισμού.
Δεν επιτρέπεται στους ποτοποιούς η άσκηση οποιοσδήποτε άλλης επαγγελματικής 
δραστηριότητας στον εργοστασιακό χώρο του ποτοποιείου πλην εκείνων που διαλαμβάνονται 
παραπάνω.
γ. Η εμπορία των κατά την προηγουμένη παράγραφο προϊόντων, ως και ζύθου και 
εμφιαλωμένων αναψυκτικών θα γίνεται αποκλειστικά, είτε από το διαμέρισμα πρατηρίου και 
γραφείου του ποτοποιείου, είτε από ιδιαίτερο χωριστό διαμέρισμα που θα διατεθεί αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό και το οποίο θα ευρίσκεται υπό τον έλεγχο της εποπτεύουσας το ποτοποιείο 
Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. όσον αφορά την τήρηση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής, 
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
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χώρους για το αποσταγματοττοιείο, 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.
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5.1. Τύποι Ουίσκι - Γενικά

Οι διαφορές των ουίσκι είναι πολύ αισθητές ακόμα και όταν αυτά «βρέξουν» τον 

ουρανίσκο. Πίνοντας Irish, ας πούμε, εκτός από την παντελή έλλειψη «καπνιστού» 

γευστικού χρώματος, νιώθεις πως είναι σαφώς απαλότερο στην υφή από το Scotch. Τότε 

σκέφτεσαι ότι τρεις ιρλανδέζικες διαδοχικές αποστάξεις είναι αυτές, έναντι δύο 

σκωτσέζικων, και το μυστήριο λύνεται αυτομάτως. To bourbon, πάλι, με το πού θα 

χαϊδέψει τη γλώσσα, αφήνει να ξεσπάσει πάνω της ένα έντονο, φρουτώδες, γευστικό 

κύμα, που πολλές φορές θυμίζει ξερό βερίκοκο. Είναι η γευστική αίσθηση του 

καλαμποκιού (τουλάχιστον 51 % της πρώτης ύλης) που συμπληρώνεται με μια κάπως 

πικρούτσικη αίσθηση, που δίνει η σίκαλη, ή με γευστική απαλότητα που δίνει το σιτάρι. 

Από κοντά, φυσικά, βανίλιες, καραμέλες και καβουρντίσματα. Ο «ξάδερφος» του bourbon, 

το Tennessee whiskey, έχει μια σημαντική διαφορά στη διαδικασία της παρασκευής του. 

Πριν το βάλουν στα βαρέλια, το υποβάλλουν σε «εξαγνισμό» φιλτράροντάς το αργά μέσα 

από ένα παχύ στρώμα κάρβουνων σφενδάμου ή και μάλλινες κουβέρτες ακόμη. Γι αυτό 

τα Tennessee έχουν ελαφρύτερη και κάπως απαλότερη υφή από πολλά bourbon, ενώ 

ταυτόχρονα η γευστική εντύπωση του καβουρντίσματος είναι πιο έντονη και καπνιστή. 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Στον Καναδά, πάλι, έχουν σαν εθνικό σπορ το blending. Δεν αναμιγνύουν μόνο ουίσκι, 

αναμιγνύουν πρώτες ύλες (διάφορα δημητριακά). Έτσι, τη γλύκα που δίνει το σιτάρι την 

κοντρολάρουν με σίκαλη που βάζει μερικές πικρούτσικες σταγόνες στη γεύση του, 

προσθέτοντας έξτρα ενδιαφέρον. Γευστικά το Canadian γίνεται εύκολα αντιληπτό με αυτό 

το απαλό, ελαφρύ και γλυκόπιοτο γευστικό του στυλάκι. Όσο για το τι πίνει ο Γιαπωνέζος 

... Πίνει ουίσκι clean cut, χωρίς τις ευγενέστατες «αγριάδες» και ιδιαιτερότητες, τις οποίες 

ένα σπέσιαλ σκωτσέζικο malt μπορεί να βγάλει στο ποτήρι. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Επομένως οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων ουίσκι έγκεινται στις διαφορές της 

πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται, του τρόπου ξήρανσης της πρώτης ύλης, της 

απόστασης και της παλαίωσης του. Στον πίνακα 5.1 φαίνονται οι διαφορές μεταξύ των 

διαφόρων τύπων ουίσκι Scotch Japanese, Strtaight, Bourbon, Tennessee Canadian, και 

Irish (Αντωνόπουλος Δ., 1997).
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Πίνακας 5.1. Συγκριτικός πίνακας μεταξύ των διαφόρων τύπων Ουίσκι (Αντωνόπουλος Δ.,
1997).

Τ Α  6 Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Τ Ο Υ  Ο Υ ΙΣ Κ Ι

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η
Ο Υ ΙΣΚ Ι

Π Ρ Ω ΤΗ  Υ Λ Η
Ξ Η Ρ Α Ν Σ Η  
Π Ρ Ω Τ Η Σ  

Υ Λ Η Σ / Φ ΙΛ Τ Ρ Α
Α Π Ο Σ Τ Α Ξ Η Π Α Λ Α ΙΩ Σ Η

S C O T C H

100% βύνη για τα 
malt. Διάφορα άλλα 
δημητριακά για τα 

grain.

Σε καπνούς 
τύρφης.

Διπλή απόσταξη σε 
χάλκινους άμβυκες για τα 
malt. Συνεχής απόσταξη 

για τα gain.

3 χρόνια min. Σε 
χρησιμοποιημένα για 
παλαίωση bourbon ή 

sherry βαρέλια.

IR IS H Βύνη και κριθάρι
Σε κλειστούς 

φούρνους χωρίς 
καπνό.

Τριπλή, σε πολύ μεγάλους 
χάλκινους άμβυκες.

3 χρόνια min. Σε 
χρησιμοποιημένα για 
Irish, bourbon ρούμι 
και sherry βαρέλια.

S T R T A IG H T
B O U R B O N

Τουλάχιστον 51%, 
αλλά λίγο λιγότερο 

από 80%
καλαμπόκι. Επίσης 

σίκαλη, σιτάρι, 
βύνη.

—
Μία απόσταξη ενός 

αποστακτηρίου

2 χρόνια min, σε 
ολοκαίνουργια 

δρύινα, καψαλισμένα 
βαρέλια.

T E N N E S S E E

Τουλάχιστον 51%, 
και λιγότερο από 
80% καλαμπόκι. 

Επίσης σίκαλη, και 
βύνη.

—

Μία απόσταξη ενός 
ανποστακτηρίου. Πριν 
παλαιωθεί το αλκοόλ, 

φιλτράρεται σε κάρβουνα 
σφενδάμου ή μάλλινες 

κουβέρτες.

4 χρόνια min, σε 
ολοκαίνουργια 

δρύινα, καψαλισμένα 
βαρέλια.

C A N A D IA N
Καλαμπόκι, σίκαλη, 

κριθάρι, βύνη, 
σιτάρι

— Σε συνεχείς αποστακτήρες

3 χρόνια min, σε 
χρησιμοποιημένα για 
μπράντι, bourbon και 
sherry, καθώς και σε 

ολοκαίνουργια 
βαρέλια.

J A P A N E S E

100% βύνη για τα 
malt. Διάφορα άλλα 
δημητριακά για τα 

grain.

Σε καπνούς 
τύρφης, αλλά 
πολύ ελαφρά.

Διπλή απόσταξη σε 
χάλκινους άμβυκες για τα 
malt. Συνεχής απόσταξη 

για τα grain.

3 χρόνια min. Σε 
χρησιμοποιημένα για 
παλαίωση bourbon ή 

sherry βαρέλια.

5.2. Σκωτσέζικο Ουίσκι

Πολλοί, σε διάφορες χώρες του κόσμου έχουν προσπαθήσει να μιμηθούν τα μοναδικά και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκοτσέζικου ουίσκι. Μάταια. Και όμως το σκοτσέζικο ουίσκι 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά κριθάρι, μαγιά και νερό. Τρία συστατικά που συντιθέμενα 

δίνουν ένα έξοχο αλκοολούχο ποτό με τον ίδιο μυστηριώδη τρόπο που εξίσου γνωστά 

συστατικά δίνουν μεγάλα κρασιά για τα οποία καμία χημική ανάλυση μέχρι τώρα δεν έχει 

καταφέρει να αποκαλύψει το μυστικό της ποιότητάς τους. Άλλωστε, το μυστικό της 

ποιότητας του σκοτσέζικου ουίσκι δεν βρίσκεται μόνο στα συστατικά του. Για παράδειγμα, 

ένα μεγάλο μέρος από το κριθάρι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προέρχεται 

από άλλες χώρες, όπως π.χ. η Αυστραλία. Σημαντικό μέρος της υψηλής ποιότητάς του 

έχει τη ρίζα του σε άλλα στοιχεία, ανάμεσα στα οποία το χαρμάνιασμα (ανάμειξη 

διαφορετικών ουίσκι για την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος) παίζει καθοριστικό
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ρόλο. Στην πράξη το σκοτσέζικο ουίσκι που βάζετε στο ποτήρι σας (εκτός εξαιρέσεων) 

είναι ένα μείγμα από malt ουίσκι (παράγεται από κριθάρι που αφήνεται να βλαστήσει λίγο 

και στη συνέχεια ξεραίνεται με τύρφη και περνάει από μύλους άλεσης) και από grain 

ουίσκι (παράγεται από άλλα δημητριακά, όπως π.χ. καλαμπόκι). Ο συνδυασμός των δύο 

αυτών βασικών χαρακτηριστικών ανάλογα με τη δοσολογία δίνει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν, σε αυτό δηλαδή που οι πάντες αποκαλούν scotch. Τα 

χαρακτηριστικά του σκοτσέζικου ουίσκι γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα λόγω του 

γεγονότος ότι στην πράξη αυτό που βάζουμε στο ποτήρι μας είναι συνήθως ένα ακόμα 

πιο σύνθετο προϊόν που δημιουργείται με την ανάμειξη πολλών διαφορετικών ουίσκι που 

προέρχονται συχνά από διαφορετικά αποστακτήρια και που το καθένα από αυτά έχει 

διαφορετικό χαρακτήρα. Φυσικά είναι κανόνας απαράβατος όλα τα ουίσκι που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό να είναι σκοτσέζικα. Ένα πρόσθετο και εξαιρετικά 

σημαντικό στοιχείο που καθορίζει την τελική ποιότητα είναι οι αποστακτήρες. Στη 

συντριπτική τους πλειονότητα είναι αντίγραφα παλαιών αποστακτήρων που συχνά 

διαφέρουν μορφολογικά από αποστακτήριο σε αποστακτήριο και είναι πιστή 

αναπαραγωγή (σχεδόν χειροποίητη) παλαιών παραδοσιακών συσκευών. (Αντωνόπουλος 

Δ., 1997).

Η παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι ακολουθεί την εξής διαδικασία: Καταρχήν, 

διαβρέχεται το κριθάρι σε μεγάλες δεξαμενές νερού και στη συνέχεια απλώνεται στο 

πάτωμα ειδικών αποθηκών και αφήνεται δύο τρεις ημέρες να βλαστήσει. Στη συνέχεια, το 

κριθάρι με τις μικρές φύτρες ξεραίνεται και καπνίζεται με τη χρήση τύρφης και στη 

συνέχεια αφαιρούνται οι φύτρες και οι ξεραμένοι καρποί αλέθονται. Η φαρίνα που 

προκύπτει υφίσταται μια σειρά επεξεργασιών με νερό το οποίο στη συνέχεια (το 

κατάλληλο τμήμα του) οδηγείται σε μεγάλες δεξαμενές και προστίθεται μαγιά που οδηγεί 

στη δημιουργία ενός αλκοολούχου υγρού. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας 

παραλαμβάνεται ένα αλκοολούχο διάλυμα με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 5%, το οποίο 

περνάει δύο φορές από απόσταξη. Το ουίσκι που προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία 

αποθηκεύεται σε δρύινα βαρέλια που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για παλαίωση 

κρασιού ή sherry, όπου και παραμένει τουλάχιστον τρία χρόνια, προκειμένου το τελικό 

προϊόν που θα προκύψει από τα χαρμανιάσματα που προαναφέραμε να έχει δικαίωμα 

στο χαρακτηρισμό Scotch Whisky. Οι δύο βασικές κατηγορίες του σκοτσέζικου ουίσκι είναι 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Malt Ουίσκι: Παράγεται μόνο από κριθάρι που έχει προηγουμένως βλαστήσει με τον 

τρόπο που προαναφέραμε. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).
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Blended Scotch Whisky: Είναι μείγμα malt ουίσκι και grain ουίσκι. Η αναλογία ανάμειξης 

είναι διαφορετική από προϊόν σε προϊόν. Μια κλασική αναλογία είναι 40% malt ουίσκι και 

60% grain ουίσκι. Στην πράξη ο κάθε master blender και το κάθε «σπίτι» έχουν τα μυστικά 

τους και ένα από αυτά είναι και οι αναλογίες. Ένα δεύτερο σημαντικό «επτασφράγιστο 

μυστικό» είναι ο αριθμός των διαφορετικών ουίσκι που συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Ενίοτε χρησιμοποιούνται μέχρι και 50 διαφορετικά ουίσκι. (Αντωνόπουλος Δ., 1997). 

Grain Whisky: Έχει ως βάση διάφορα άλλα δημητριακά όπως το καλαμπόκι, η βρόμη, το 

σιτάρι, η σίκαλη κ.λπ. Συναντάται σπάνια στην αγορά, αν και υπάρχουν ορισμένοι 

καταναλωτές που το εκτιμούν και το τιμούν. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 

Blended ουίσκι. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Όπως όλα τα αλκοολούχα ποτά, έτσι και για το σκοτσέζικο ουίσκι υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο τελετουργικό και κανόνες. Οι σκοτσέζοι καταρχήν προτιμούν να το 

καταναλώνουν σκέτο. Στην πράξη καλό είναι να αραιώνεται με λίγο νερό. Τόσο λιγότερο, 

όσο υψηλότερη ποιότητα έχει αυτό που βάζετε στο ποτήρι σας. Για μία μεζούρα απλού 

blend, υπολογίστε 1/4 μεζούρας καλού εμφιαλωμένου δροσερού νερού. Για ένα καλό malt 

λιγότερη από τη μισή ποσότητα είναι ήδη επαρκής. Φυσικά και εδώ μπαίνει θέμα γούστου. 

Επομένως, δεν θα μπορούσαμε να καταδικάσουμε στα απλά ουίσκι τη χρήση πάγου 

(μειώνει την αρωματική ένταση) ή τη χρήση ανθρακούχου νερού. Σε επίπεδο συνδυασμού 

με το φαγητό, παρά τις διάφορες προσεγγίσεις και πολλά πειραματικά δείπνα, δεν 

υπάρχει διαμορφωμένη αντίληψη που να βάζει το ουίσκι στο τραπέζι του φαγητού. Ως 

συνοδευτικά, πάντως, εκτός από τους κλασικούς ξηρούς καρπούς, ο καπνιστός σολομός 

και το αυγοτάραχο αποτελούν έναν καλό συνδυασμό. Ικανοποιητικός συνδυασμός είναι 

επίσης αυτός με ένα πολύ ώριμο προσούτο, με παρμεζάνα, με ένα καπνιστό τυρί κ.λπ 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

5.2.1 Σκωτσέζικο Malt Ουίσκι

Ένας από τους πιο σημαντικούς, αξιόλογους και συναρπαστικούς τύπους whisky είναι και 

από τους πιο μικρούς. Πράγματι, καθώς το 90% της παραγωγής single malt Scotch 

whisky πηγαίνει στην παραγωγή blended προϊόντων, οι ποσότητες που απομένουν για 

αυτόνομη εμφιάλωση είναι πολύ μικρές. Single malt Scotch whisky είναι το απόσταγμα 

που βγαίνει από τη χρησιμοποίηση ενός μόνο βυνοποιημένου σπόρου, που οφείλει να 

είναι πάντα μόνο κριθάρι, σε ένα μόνο αποστακτήριο που πρέπει οπωσδήποτε να 

βρίσκεται μόνο στη Σκοτία. Κατά τη διαδικασία της παραγωγής, ένας μόνο πρέπει να είναι 

και ο τύπος της χρησιμοποιούμενης τύρφης για το στέγνωμα της βύνης καθώς και ένας 

μόνο πρέπει να είναι ο τύπος του χρησιμοποιούμενου νερού. Αντίθετα με την παραγωγή 

blended whisky που -πέρα του θέματος της ενίοτε όχι τόσο υψηλής ποιότητάς του-

- 5 9 -



εκφράζει την πολυπρόσωπη διάσταση της σύνθεσης του προϊόντος, το single malt 

εκφράζει τη μοναδικότητα των συνθηκών και των υλικών και με άλλα λόγια τη 

μοναδικότητα της δουλειάς που γίνεται σε ένα μόνο συγκεκριμένο τόπο. 

Τα πρώτα ιστορικά δεδομένα για το single malt Scotch whisky έχουν αφετηρία το 1494. 

Ωστόσο, το πρώτο αποστακτήριο της νέας εποχής για το προϊόν είναι το Glenlivet, που 

ιδρύθηκε μόλις το 1824. Είτε κατά την παλαιότερη, πρώτη, εποχή, κατά την οποία το 

whisky πέρασε σοβαρές περιπέτειες μεγάλης φορολόγησης, είτε κατά τη νέα -μετά το 

1824- εξ ορισμού υπήρχε παραγωγή single malt. Μόνο έτσι θα μπορούσαν οι οίκοι του 

blended whisky να προμηθευτούν τις απαραίτητες ποσότητες malt για την παραγωγή του 

δικού τους προϊόντος. Στην επιφάνεια βγήκε, με τη συγκεκριμένη του μοναδικότητα, το 

single malt whisky μόλις τις τελευταίες δεκαετίες και πολύ γρήγορα έγινε μόδα στους 

κύκλους των «ψαγμένων» και των connaisseurs βοηθούμενο και από την υπάρχουσα 

τάσης για απολαύσεις υψηλού επιπέδου. Η απόλαυση του single malt Scotch whisky σε 

σύγκριση με την απόλαυση του blended υποδηλώνει τη φιλοσοφικής διάστασης σύγκριση 

του μοναδικού με το πολυπληθές. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Τα βασικά υλικά για την παραγωγή single malt whisky είναι το νερό και το κριθάρι. Η 

παραγωγή αρχίζει με τη βυνοποίηση του κριθαριού και το στέγνωμα της με τύρφη, 

συνεχίζεται με το άλεσμα της βύνης και την παράδοση της για ζύμωση, ακολουθεί η 

απόσταξη στους άμβυκες, η ωρίμανση στα βαρέλια, η εμφιάλωση και η διάθεση του 

προϊόντος στην αγορά. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής και για το κάθε σημείο και 

αναβαθμό της το αποστακτήριο έχει τα δικά του μυστικά και τεχνικές που μαζί με τις 

φυσικές συνθήκες της περιοχής συμβάλλουν στη διαμόρφωση της μοναδικότητας του 

στυλ του προϊόντος που δημιουργεί το αποστακτήριο. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Η μεγάλη οικογένεια των single malt Scotch whiskies «σκορπίζεται» σε έξι μεγάλους 

κλάδους-περιοχές, καθεμιά από τις οποίες δίνει single malts με τελείως διαφορετικές 

προσωπικότητες, έτοιμα να ικανοποιήσουν κάθε αποστολή και κάθε ρόλο που τους 

ανατίθεται. Single malt Scotch whiskies, λοιπόν, με ξεχωριστά το καθένα χαρακτηριστικά 

και προσωπικότητα παράγονται στις παρακάτω περιοχές: Highlands, Νησιωτικά, 

Speyside, Islay, Lowlands Campbeltown.Το τελετουργικό για να τα απολαύσουμε είναι 

πολύ επίσημο και σοβαρό, απαιτώντας μία αυστηρή σειρά προϋποθέσεων -  πολύ 

περισσότερο που στα single malts συναντάς το ίδιο υψηλό ποιοτικό επίπεδο με τα 

εκλεκτότερα αποστάγματα οίνου. Τα single malt Scotch whisky, λοιπόν, έχουν το ρόλο του 

digestif και σερβίρονται στον επίλογο του γεύματος. Τους ρίχνουμε μόνο μερικές σταγόνες 

δροσερό νερό για να ξεδιπλώσουν τις χάρες τους και τους προσφέρουμε την ελάχιστη 

συνοδεία που προσφέρουμε και στα αποστάγματα οίνου (Αντωνόπουλος Δ., 1997).
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5.3. Ιρλανδέζικο Ουίσκι

Ιδιαίτερα ενδιαφέρων τύπος whiskey που παράγεται αποστάζεται και εμφιαλώνεται στην 

Ιρλανδία. Όπως και σε κάθε άλλη χώρα, έτσι και στην Ιρλανδία το μεγαλύτερο μέρος της 

παραγωγής whiskey είναι από ανάμειξη (blended). Πιστεύεται ότι το ουίσκι της Ιρλανδίας 

είναι ένα από τα παλαιότερα εξ αποστάξεως ποτά ολόκληρης της Ευρώπης, φτάνοντας 

στα μέσα του 12ου αι.. Πάντως, το αποστακτήριο Old Bushmills είναι το παλαιότερο στον 

κόσμο και η άδεια λειτουργίας του έχει εκδοθεί από το 1608. Οι Ιρλανδοί συνεπώς 

υποστηρίζουν ότι η χώρα τους είναι η πρώτη στον κόσμο που παρήγαγε ουίσκι. Σε 

συνδυασμό με το μικρό μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας, οι οικονομικές εξελίξεις των 

τελευταίων δεκαετιών είχαν ως αποτέλεσμα η Ιρλανδία να διαθέτει σήμερα μόνο τέσσερα 

αποστακτήρια whiskey, όπου αποστάζονται πολλά brands και ένα ανεξάρτητο, το οποίο 

παράγει ένα μόνο προϊόν, το Tullamore Dew. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται βυνοποιημένο και μη κριθάρι αλλά και σπόροι 

άλλων δημητριακών. Η ιδιαιτερότητα του ιρλανδέζικου whiskey βρίσκεται σε δύο πολύ 

καθοριστικά στοιχεία: στο ότι για το στέγνωμα του κριθαριού δεν χρησιμοποιείται τύρφη 

αλλά ανθρακίτης, καθώς και ότι γίνονται τρεις αποστάξεις. Αποτέλεσμα, η δημιουργία ενός 

full flavoured και αρκετά πλούσιου αλλά απαλού αποστάγματος και η απουσία από το των 

καπνιστών και «γήινων» χαρακτηριστικών που αναγνωρίζουμε στο σκοτσέζικο. 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Στην Ιρλανδία παράγεται κυρίως blended whiskey, υπάρχουν όμως παράλληλα μερικές 

νησίδες παραγωγής single malt. Τα Ιρλανδέζικα single malts που χαρακτηρίζουν 

καλύτερα το τοπικό στιλ είναι κυρίως το Bushmills και το Tyrconnell. Στο τελετουργικό 

απόλαυσης του ιρλανδέζικου whiskey ισχύουν ακριβώς τα ίδια με οποιοδήποτε άλλης 

εθνικής προέλευσης απόσταγμα, είτε πρόκειται για την blended εκδοχή είτε για το single 

malt. Επειδή ωστόσο από το ιρλανδέζικο whiskey λείπουν οι καπνιστές και γήινες νότες 

που χαρακτηρίζουν το σκοτσέζικο, ευρύνεται η γαστρονομική του εμβέλεια και μπορεί να 

τα βγάλει πέρα με μια ευρεία γκάμα πλούσιων φαγητών. Καλύτερα όμως ταιριάζει με 

ανάλατους ξηρούς καρπούς και με λεπτοκομμένες λουρίδες λαχανικών (Αντωνόπουλος 

Δ., 1997).

5.4. Αμερικάνικο ουίσκι

Ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα οικογένεια whiskeys με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

τυπικά της χώρας παραγωγής τους. Τα αμερικανικά whiskeys πρωτοεμφανίστηκαν στον 

18ο αιώνα και οφείλουν τη γέννησή τους σε δύο σημαντικούς λόγους: τη μετανάστευση
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Σκοτσέζων και Ιρλανδών την εποχή εκείνη -η  νωρίτερα- στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς 

και την ανάγκη αντικατάστασης της παραγωγής ρούμι που είχε διακοπεί λόγω βρετανικού 

embargo στην εισαγωγή ζάχαρης και μελάσας. Εξίσου σημαντικός λόγος ήταν και η 

ανάγκη χρησιμοποίησης των μεγάλων αποθεμάτων σπόρων δημητριακών της εποχής 

εκείνης στις ΗΠΑ. Οι Ιρλανδοί και Σκοτσέζοι αγαπούσαν το whisk(e)y και γνώριζαν την 

τέχνη παραγωγής και απόσταξής του. Ωστόσο, το καθαρά αμερικανικό στιλ και η 

φυσιογνωμία των whiskeys δημιουργήθηκαν από την ανάγκη προσαρμογής τους στα 

δεδομένα και τις συνθήκες της Αμερικής και στις πρώτες ύλες που υπήρχαν. Τρία είναι τα 

είδη whiskey που παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. To Bourbon είναι ταυτισμένο 

σχεδόν ολοκληρωτικά με την πολιτεία του Kentucky και για την παραγωγή του 

χρησιμοποιείται καλαμπόκι. To Tennessee whiskey παράγεται στην ομώνυμη πολιτεία και 

η μόνη του διαφορά με τον συγγενή του από το Kentucky είναι το τριπλό φιλτράρισμα που 

υφίσταται το τελικό προϊόν και αποκτά τον τόσο χαρακτηριστικό απαλό χαρακτήρα του. Το 

whiskey σίκαλης (rye whiskey) παράγεται κυρίως στις πολιτείες Indiana και Kentucky. 

Λόγω της χρήσης καλαμποκιού και σίκαλης ως πρώτης ύλης και της απουσίας 

καπνίσματος κατά τη διαδικασία στεγνώματος του δημητριακού, το γενικότερο 

χαρακτηριστικό όλων των κατηγοριών και στιλ αμερικανικών whiskeys είναι ο μεγαλύτερος 

από τα σκοτσέζικα και τα ιρλανδέζικα γευστικός πλούτος, η δυνατότερη και πιο 

σφιχτοδεμένη γεύση και ο «γλυκύτερος» από τα ευρωπαϊκά χαρακτήρας. Η επίσημη 

αναγνώριση για το Bourbon, ως καθαρά αμερικανικό ποτό, άργησε λίγο και ήρθε το 1840. 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Η διαδικασία παραγωγής, όπως σε όλους τους άλλους τύπους και εθνικές προελεύσεις 

whisk(e)y είναι βασικά η ίδια. Μούλιασμα καταρχήν του δημητριακού για να βλαστήσει. 

Στέγνωμα του στη συνέχεια, χωρίς κάπνισμα, οπότε ακολουθεί η απόσταξη και κατόπιν η 

παλαίωση σε βαρέλια. Το παιχνίδι με τα βαρέλια (είδος, προέλευση, ηλικία κλπ.) είναι 

υπόθεση κάθε αποσταγματοποιού, ώστε να δώσει το προσωπικό του στιλ. 

Ξαναθυμίζουμε και την ιδιαιτερότητα του Tennessee να φιλτράρει το whiskey μέσα από 

άνθρακα για να πάρει το γνωστό πλούσιο και απαλό στιλ. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνηθίζουν να παράγουν single malt whiskeys. Αντίθετα, στο 

επίπεδο των premium Bourbons μικρά αποστακτήρια βγάζουν τα «small batches» 

Bourbons, που είναι μικρή ομάδα από τα καλύτερα βαρέλια περιορισμένης παραγωγής 

ενός αποστακτηρίου, τα οποία με την κατάλληλη παλαίωση θα αποκτήσουν ένα ιδιαίτερα 

ραφινάτο και πολυσύνθετο χαρακτήρα. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Πολύ περισσότερο από άλλους τύπους, τα αμερικανικά whiskeys δύσκολα ταιριάζουν με
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γαστρονομική συνοδεία. Τα «small batches» και τα άλλα premium σερβίρονται μόνο ως 

digestif χωρίς καμία συνοδεία, ενώ στα απλά, με λίγο δροσερό νερό, τη μόνη συνοδεία 

που μπορούμε να δώσουμε είναι μακρόστενες λωρίδες ανάλατων λαχανικών στις οποίες 

έχουμε στάξει ελάχιστες σταγόνες balsámico (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

5.5. Καναδέζικο ουίσκι

Ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός τύπος blended ουίσκι που παράγεται μόνο στον Καναδά. 

Ανήκει στη μεγάλη οικογένεια εκείνων των αποσταγμάτων που γράφονται whískey και όχι 

whisky. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό, η παραγωγή του αναπτύχθηκε και η κατανάλωσή του 

πήρε για πολλά χρόνια γιγάντιες διαστάσεις, μέχρι σημείου να γίνει για ένα διάστημα 

«trend», χάρη στην ποτοαπαγόρευση που είχε επιβληθεί στις ΗΠΑ Σύμφωνα με το νόμο 

της χώρας παραγωγής του, για να έχει το whískey το δικαίωμα να λέγεται καναδέζικο, 

όλες οι διαδικασίες και τα στάδια παραγωγής πρέπει να γίνονται στον Καναδά και το 

whískey να έχει παλαιώσει σε βαρέλια για τρία τουλάχιστον χρόνια. Το καναδέζικο 

whískey αποτελεί πολύ καλή εισαγωγή στην απόλαυση του πιο δημοφιλούς 

αποστάγματος στον κόσμο για τους νεόφυτους, εξαιτίας του ελαφρού και ευκολόπιστου 

χαρακτήρα του. Χαρακτηριστικά του καναδέζικου blended whískey είναι, αφενός, ότι στην 

παραγωγή του γίνεται ανάμειξη αποσταγμάτων από πολλά είδη σπόρων, με κυρίαρχη τη 

βυνοποιημένη σίκαλη, με ουδέτερο «spírit» -κάτι που επιτυγχάνει τη χαρακτηριστική 

ελαφρότητα του καναδέζικου στιλ- και, αφετέρου, ότι γίνεται χρήση αρκετών whiskeys 

από σίκαλη, ώστε να επιτευχθεί αρωματική και γευστική πολυπλοκότητα. Παρά τη 

χαρακτηριστική ελαφρότητα και το ευκολόπιστο στιλ, στα καλά καναδέζικα whiskeys 

διακρίνεται ο πικάντικος και γλυκόπικρος χαρακτήρας του whískey σίκαλης. 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Για την απόλαυση του καναδέζικου whískey δεν ισχύουν παρά οι κανόνες που ισχύουν και 

για την απόλαυση κάθε άλλης προέλευσης blended αποστάγματος: χαλαρή και ευχάριστη 

-όχ ι αυστηρή και «τυπική»- ατμόσφαιρα, κατάλληλο ποτήρι και αποφυγή χρήσης πάγου 

-  λίγο δροσερό νερό του αρκεί. Στα (γαστρονομικά) συνοδευτικά, καλό θα ήταν να 

αποφευχθούν, λόγω ελαφρότητας και απαλότητας του καναδέζικου whískey, οι ξηροί 

καρποί και να προτιμηθούν ήπια καναπεδάκια ή snacks και λαχανικά κομμένα σε 

μακρόστενες λωρίδες (καρότα, σέλινο, αγγούρι) (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

5.6. Άλλα ουίσκι

Whísk(e)y πλέον παράγεται σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου όπου φυτρώνουν σπόροι 

δημητριακών. Η εξάπλωση της κατανάλωσης whisk(e)y και η μεγάλη αγάπη που υπάρχει 

παγκόσμια για αυτόν τον τύπο ποτού εξ αποστάξεως έκανε δυνατή τη δημιουργία 

αποστακτηρίων σε όλη σχεδόν την υφήλιο. Η χώρα, όμως, με τις εξαρχής μεγαλύτερες
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προόδους και την ποιότητα των προϊόντων της να αγγίζει υψηλά επίπεδα, είναι η Ιαπωνία. 

Η περίπτωσή της αποτελεί την πιο καλή διάψευση του ισχυρισμού ότι whisk(e)y υψηλής 

ποιότητας δεν μπορεί να παραχθεί εκτός των παραδοσιακών χωρών παραγωγής. 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Παραγωγή whisky στην Ιαπωνία για πρώτη φορά έγινε το 1870, αλλά παραγωγή καθαρά 

εμπορική έγινε το 1924. Πρωτοπόρα στην ιαπωνική παραγωγή whisky ήταν η εταιρεία και 

το αποστακτήριο Yamazaki. Σήμερα στην Ιαπωνία τα «αστέρια» της τοπικής 

αποσταγματοποιίας, που αποτελούν μάλιστα case studies επιχειρηματικότητας, είναι οι 

εταιρείες Suntory και Nikka. Τα δύο αυτά γκρουπ μόνα τους παράγουν μερικά από τα 

καλύτερα whiskies στον κόσμο. Η Ιαπωνία ακολουθεί στην παραγωγή whisky το μοντέλο 

της Σκοτίας, επομένως και η λογική της οργάνωσης της παραγωγής μυρίζει Σκοτία* το 

αποτέλεσμα αυτής της λογικής στησίματος της δουλειάς και το γεγονός ότι η διαδικασία 

παραγωγής και η κατηγοριοποίηση των παραγομένων προϊόντων ανά είδη και ποιότητες, 

αποτελούν καθρέφτη της εφαρμογής του σκοτσέζικου μοντέλου. Ό,τι συνεπώς ισχύει στη 

Σκοτία έχει εφαρμογή και στο ιαπωνικό whisky. Μοναδική διαφορά, το γεγονός ότι για 

τους Ιάπωνες το whisky έχει θέση στο τραπέζι, γιατί συνοδεύουν με αυτό το φαγητό τους, 

και ότι το αραιώνουν με ζεστό νερό (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Με την Ιαπωνία να έχει πλέον ρόλο πρωταγωνιστικό στη σκηνή της παραγωγής 

whísk(e)y, στην ίδρυση αποστακτηρίων και στην παραγωγή, έχουν ακολουθήσει και άλλες 

χώρες ανεξαρτήτως ποιοτικών αποτελεσμάτων. Έτσι σήμερα αποστακτήρια whisky 

υπάρχουν στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Φινλανδία, στη Γερμανία, στην Ινδία, στη 

Σουηδία και στην Ουαλία (Αντωνόπουλος Δ., 1997).
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Kfefüm I
Σύγκριση Τύπων Ουίσκι
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6.1. Διαφορές Τύπων Ουίσκι

Εικόνα 6.1. Βαρέλια παλαίωσης του Σκοτσέζικου Ουίσκι

Το club των ουισκοπαραγωγών χωρών είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά λόγω 

κοινοπολιτειακών και πολιτιστικών δεσμών μάς φαίνεται πιο φυσικό να φτιάχνουν ουίσκι 

στη Νέα Ζηλανδία, στην Ουαλία ή στη Νότια Αφρική. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι το 

Whisky έχει ενθρονιστεί αδιαμφισβήτητος βασιλιάς των αλκοολούχων ποτών και γι αυτό 

πολλές χώρες προσπαθούν να φτιάξουν το δικό τους. Whisky, όμως, και στην πιο 

κλασική του εκδοχή, δεν είναι μόνο ένα. Και δεν αναφερόμαστε στους Σκωτσέζους και 

τους Καναδούς που προτιμούν να το γράφουν whisky, ενώ Αμερικανοί και Ιρλανδοί 

προτιμούν την whiskey ορθογραφία. Εννοούμε διαφορές ουσίας, που οδηγούν το Scotch, 

το Irish, το bourbon και το Tennessee, το Canadian, ή ακόμη το made in Japan, σε 

εντελώς διαφορετικό στυλ ουίσκι. Με άλλα λόγια, καθεμιά από τις προηγούμενες 

γεωγραφικές -και όχι μόνο- ενδείξεις, είναι συνυφασμένη με έναν εντελώς διαφορετικό 

τύπο ποτού. Πέρα από τις λογικές διαφορές από μάρκα σε μάρκα, καθένα από αυτά τα 

ουίσκι έχει διαμορφώσει τη δική του ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τη δική του σχολή. 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Πριν ανιχνεύσουμε, όμως, τις διαφορές, ας δούμε την κοινή στολή που τα κάνει όλα 

ουίσκι. Όλα, λοιπόν, προέρχονται από την απόσταξη μιας «μπύρας», που γεννιέται από 

τη ζύμωση δημητριακών, και όλα παλαιώνουν σε δρύινα βαρέλια. Αυτοί οι δύο βασικοί 

παράγοντες στην παραγωγική τους διαδικασία τα προικοδοτούν με ορισμένα στοιχειώδη
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κοινά χαρακτηριστικά στο άρωμα και τη γεύση. Την ευωδιά της βανίλιας, λόγου χάριν, την 

παίρνουν από τη μακρόχρονη συγκατοίκησή τους με το ξύλο της δρυός, στα βαρέλια 

όπου ωριμάζουν. Μια γεύση που θυμίζει άγλυκο μπισκότο βουτηγμένο σε αλκοόλ την 

έχουν, παρά τις επιμέρους διαφορές από τους καρπούς (κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, 

βύνη) που βρίσκονται στην αρχή της γέννησής τους (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

6.2. Σύγκριση Σκωτσέζικου και Ιρλανδέζικου Ουίσκι

Σήμα κατατεθέν, λόγου χάριν, του Scotch, είναι το καπνιστό άρωμα και η καπνιστή γεύση. 

Τούτος ο καπνός, μάλιστα, έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό, αιχμηρό, γήινο, ξηρό «χρώμα», 

καθώς προέρχεται από την καύση της τύρφης. Αυτός ο φυτάνθρακας ήταν η παραδοσιακή 

καύσιμη ύλη που διέθεταν στις περισσότερες περιοχές της Σκωτίας και αυτή έκαιγε στους 

κλιβάνους όπου στέγνωνε η βύνη, αφήνοντας τους τύρφινους καπνούς της να την 

«χαϊδεύουν» και μετά να δραπετεύουν από τις (σαν στέγες παγόδας) καμινάδες των 

αποστακτηρίων. Χάρη σε αυτόν τον ιδιαίτερο καπνό, τα Scotch κερδίζουν σε 

πολυπλοκότητα, αφού το άρωμά του διαποτίζει λιγότερο ή περισσότερο τη βύνη και μέσω 

της απόσταξης περνάει στο τελικό προϊόν. Αντιθέτως το Irish είναι ένα ουίσκι που δεν έχει 

«καπνίσει» ποτέ του. Οι Ιρλανδοί ξηραίνουν τη βύνη τους σε κλειστούς φούρνους, όπου 

ούτε ένα τοσοδά συννεφάκι καπνού δεν μπορεί να μπει. Αποτέλεσμα, στο δικό τους 

whiskey το χαρακτηριστικό άρωμα της βύνης παίζει «πρώτο βιολί». (Αντωνόπουλος Δ., 

1997).

Επιστρέφουμε πάλι στη Σκωτία, διότι οι Σκωτσέζοι δεν φτιάχνουν ένα μόνο τύπο ουίσκι. 

Τα Scotch, που κυρίως πίνουμε, χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα blended και τα 

malt. Για να φτιάξουν τα blended αναμιγνύουν με μεγάλη τέχνη 30 με 40 διαφορετικά malt 

ουίσκι μαζί με μεγάλη ποσότητα ουδέτερου grain ουίσκι, φτιαγμένου από άλλα δημητριακά 

πλην της βύνης. Τα malt, αντιθέτως, δεν έχουν μάτια για άλλη πρώτη ύλη πλην της βύνης 

(κριθάρι που έχει βλαστήσει) αποστάζουν δε το καθένα από ένα μόνο αποστακτήριο, σε 

παραδοσιακούς χάλκινους, ασυνεχείς αποστακτήρες, πράγμα που τα «εφοδιάζει», με 

έντονη προσωπικότητα. Ανάλογα, τώρα, με την περιοχή όπου αποστάζουν, γίνονται μέλη 

μιας διαφορετικής φυλής. Στο άρωμα των Lowlands, για παράδειγμα, ο καπνός είναι από 

διακριτικότατος έως ανύπαρκτος και προβάδισμα έχουν τα άνθη και το φρεσκοκομμένο 

γρασίδι στο άρωμά τους. Στα Highlands ο καπνός είναι πιο έντονος, τα malt ουίσκι πιο 

πληθωρικά και πιο φρουτώδη. Στα Islands, εκτός από τις γενναίες δόσεις καπνού τύρφης, 

η ιωδιούχα αύρα της θάλασσας περνάει μέσα από τους πόρους των βαρελιών και δίνει 

μια εντελώς πρωτότυπη, αρωματική νότα στα έντονα νησιώτικα malt. Εδώ, όμως, θα 

νιώσουμε υπογραμμισμένη και τη γεύση της τύρφης που περνάει και μέσα από άλλο 

μονοπάτι στο ουίσκι. Τα νερά των περιοχών αυτών, όπως και των μεγάλων ποταμών στα
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Highlands, διαλύουν στο πέρασμά τους κομματάκια τύρφης από το έδαφος, που 

εξαχνίζονται μέσα στους άμβυκες της απόσταξης και «χρωματίζουν» τη γεύση του ουίσκι 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

6.3. Αμερικάνικο Ουίσκι

Διασχίζοντας τον Ατλαντικό, ο κόσμος του ουίσκι αλλάζει εντελώς φυσιογνωμία. Στις 

Η.Π.Α, παραδείγματος χάριν, bourbon και Tennessee φτιάχνονται κυρίως από καλαμπόκι, 

που οδηγεί το άρωμα και τη γεύση τους σε πολύ πιο φρουτώδεις διαστάσεις. Αυτό, όμως, 

που κυριολεκτικά σφραγίζει το άρωμα των «born in U.S.A» whiskeys, είναι η παλαίωσή 

τους σε ολοκαίνουργια, καψαλισμένα εσωτερικά, βαρέλια. Αν όλα τα υπόλοιπα ουίσκι 

μυρίζουν μια φορά βανίλια, τα U.S.A ευωδιάζουν δέκα φορές περισσότερο. Βάλε, τώρα, 

στο παιχνίδι και έντονα αρώματα καβουρντιστά, σαν καραμέλας, και έχεις τη βασική 

αρωματική παλέτα των U.S.A. whiskeys. Το ολοκαίνουργιο βαρέλι πυροδοτεί αυτή τη 

βανιλέ, καβουρντιστή έκρηξη. Δεν θα χρησιμοποιηθεί δεύτερη φορά (λέει όχι ο νόμος), 

αλλά θα πάρει το δρόμο για τη Σκωτία ή τον Καναδά. (Αντωνόπουλος Δ., 1997).

Εκεί, όμως, στον Καναδά, έχουν κάνει εθνικό τους στυλ το υγρό βελούδο. Οι Καναδοί 

έχουν αναδειχθεί σε μάστορες του blending: βγάζουν αυτό το ντελικάτο βανιλένιο άρωμα, 

που αρκετές φορές θυμίζει κακάο χρησιμοποιούν σοφά υπολογισμένα ποσοστά ουίσκι 

που έχουν παλαιώσει σε διάφορους τύπους βαρελιών, τα οποία προηγουμένως είχαν 

φιλοξενήσει μπράντι, μπέρμπον, σέρι, μαζί με καινούργια, φρεσκοκαψαλισμένα βαρέλια 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).

6.4. Γιαπωνέζικο Ουίσκι

Βάζοντας πλώρη, τώρα, φουλ Δυτικά, καταλήγουμε σε μια παραξενιά της φύσης, που 

συμβαίνει εν Άπω Ανατολή. Οι Γιαπωνέζοι λατρεύουν το ουίσκι σαν τον Αυτοκράτορα, 

κατόρθωσαν δε να τους παραδεχτεί ο υπόλοιπος κόσμος ως έναν εκ των βασικών 

παραγόντων του ουίσκι παγκοσμίως. Παρότι ακολούθησαν συνειδητά το σκωτσέζικο 

πρότυπο, η καθιέρωση του ουίσκι σε ευρεία κλίμακα ταυτίστηκε με τη θεοποίηση από τη 

νεολαία τού American way of life, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. (Αντωνόπουλος Δ., 

1997).

Επειδή, όμως, η «καπνιστή ανάσα» του Scotch δεν ξετρέλαινε τόσο τα παιδιά του 

Ανατέλλοντος Ηλιου, οι Γιαπωνέζοι βρήκαν τη λύση. Ενώ το γιαπωνέζικο ουίσκι 

περπατάει στο μονοπάτι του Scotch, οι επιδράσεις του καπνού έχουν περιοριστεί πάρα 

πολύ. Έτσι, η carte visite του είναι νοτισμένη με άρωμα που θυμίζει βύνη και καραμέλα 

(Αντωνόπουλος Δ., 1997).
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KcfAlma 7
Τύποι Mali

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·
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7.1. Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2009/C 302/02)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση 

του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη 

δασμολογική και τη στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), οι 

επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ( 2 ) τροποποιούνται ως εξής:

Σελίδα 94

Η παράγραφος «2208 30 32 και 2208 30 38 Ουίσκι Malt, που παρουσιάζεται σε 

δοχεία με περιεχόμενο» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2208 30 30 

Ουίσκι single malt

Το σκωτσέζικο ουίσκι single malt είναι ένα απόσταγμα το οποίο παράγεται σε άμβυκες σε 

ένα μόνο αποστακτήριο, αποκλειστικά με απόσταξη γλεύκους βυνοποιημένης κριθής.»

Η παράγραφος «2208 30 52 και 2208 30 58 Ουίσκι Blended, που παρουσιάζεται σε 

δοχεία με περιεχόμενο» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2208 30 41 και 2208 30 49 

Ουίσκι blended malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο Το σκωτσέζικο 

ουίσκι blended malt παράγεται με ανάμιξη δύο ή περισσότερων σκωτσέζικων ουίσκι single 

malt που έχουν αποσταχθεί/ληφθεί σε διάφορα αποστακτήρια. 2208 30 61 και 2208 30 69 

Ουίσκι sinle grain και ουίσκι blended grain, που παρουσιάζονται σε δοχεία με 

περιεχόμενο Το σκωτσέζικο ουίσκι single grain είναι ένα απόσταγμα, άλλο από το 

σκωτσέζικο ουίσκι single malt ή το σκωτσέζικο ουίσκι blended malt, που παράγεται σε ένα 

μόνο αποστακτήριο με απόσταξη γλεύκους βυνοποιημένης κριθής, έστω και με την 

παρουσία ολόκληρων σπόρων άλλων δημητριακών (κυρίως σίτου ή αραβόσιτου). Το 

σκωτσέζικο ουίσκι blended grain παράγεται με ανάμιξη δύο ή περισσότερων σκωτσέζικων 

ουίσκι single grain που έχουν αποσταχθεί/ληφθεί σε διαφορετικά αποστακτήρια.»

Σελίδα 95

Η παράγραφος «2208 30 72 και 2208 30 78 Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με 

περιεχόμενο» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2208 30 71 και 2208 30 79 Άλλο 

ουίσκι blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο Το άλλο σκωτσέζικο 

ουίσκι Blended (“σκωτσέζικο ουίσκι Blended”) παράγεται με ανάμιξη ενός ή περισσότερων 

σκωτσέζικων ουίσκι single malt με ένα ή περισσότερα σκωτσέζικα ουίσκι single grain.»

7.2. Σύγκριση Blended και Malt Ουίσκι
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Το ουίσκι που κρατά την πρωτοκαθεδρία είναι το blended. Κι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει, 

αφού είναι το πιο απλό, το πιο εύκολο κι εκείνο που μπορεί να μας μυήσει στο χώρο του 

ουίσκι καλύτερα από κάθε άλλο. Η απόλαυση του blended δεν έχει τους αυστηρούς 

κανόνες. Έχει το κοινό του, αλλά ταυτόχρονα χρησιμεύει και ως ευχάριστη περίοδος 

εισαγωγής στην πιο απαιτητική και φινετσάτη φάση της εξοικείωσης με τον κόσμο του 

ουίσκι, που είναι η απόλαυση των single malts. Για κάποιους αυτό είναι το επόμενο βήμα. 

(Σακκάς Α., 2010).

Η ιστορία των single malts μοιάζει σαν ταξίδι στο χρόνο και στις συνήθειες των ανθρώπων 

αλλά και σαν περιπέτεια εξέλιξης των γευστικών τους προτιμήσεων. Single malts 

υπήρχαν πάντα, μόνο που χρησιμοποιούνταν για ανάμειξη στην προετοιμασία των 

διάφορων blended whiskies. Για πολλά, πάρα πολλά χρόνια, δεν υπήρξε ανάγκη ή 

επιθυμία για πιο σοφιστικέ καταστάσεις. Εξάλλου υπήρχαν -κα ι εξακολουθούν να 

υπάρχουν- πολλά εξαιρετικά blended. Τα single malts έμοιαζαν μ’ ένα καλά φυλαγμένο 

μυστικό, που γνώριζαν μόνο οι master blenders των εταιρειών και κάποιοι ορισμένοι του 

περιβάλλοντος τους. Όταν οι συνθήκες ωρίμασαν, εκεί γύρω στα τέλη των 60’s και τις 

αρχές των 70’s, τα αποστακτήρια της Σκοτίας μπόρεσαν να εξελίξουν τις πρώτες 

διατακτικές απόπειρες της περιόδου μετά τον ΕΓ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Σακκάς Α., 2010).

Έβγαλαν στο προσκήνιο τα single malts, που ως τότε κρύβονταν μέσα στο σώμα των 

blended, και έτσι αποκάλυψαν αυτό το «κάτι νέο» που αναζητούσε η αγορά. Κάπου εκεί 

άρχισε και η διεθνής καριέρα των single malt ουίσκι, και από το εξωτερικό ήρθε σταδιακά 

και στην Ελλάδα. Ως μόδα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια ως συνειδητοποιημένη 

απόλαυση, μια εκλεπτυσμένη συνήθεια που ταιριάζει σε όσους εκτιμούν το ωραίο. 

(Σακκάς Α., 2010).

Σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς, το ουίσκι που φέρει την ονομασία Scotch είναι εξ’ 

ορισμού blended, που περιέχει malt ουίσκι σε ποσοστό μόλις 40-60%. Το υπόλοιπο 

αποτελείται από grain ουίσκι, δηλαδή αποστάγματα από ποικιλία μη βυνοποιημένων 

δημητριακών (εκτός κριθαριού). Από την άλλη, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και 

κανονισμούς, malt ονομάζεται το ουίσκι που παράγεται αποκλειστικά από βυνοποιημένο 

κριθάρι, δηλαδή από κριθάρι που έχει αρχίσει να βγάζει φύτρα. Όσο για τον όρο single 

malt, αναφέρεται μόνο στα Scotch (αλλά και τα Irish) ουίσκι που το περιεχόμενό τους 

αποστάζεται 100% στο ίδιο αποστακτήριο, σε συγκεκριμένη τοποθεσία της Σκοτίας -  σε 

αντίθεση με τον όρο blend, που δηλώνει μείγμα malt και grain ουίσκι από περισσότερα 

του ενός και μερικές φορές από δεκάδες αποστακτήρια. (Σακκάς Α., 2010).
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Αν παραλληλίσουμε τις παραπάνω διαφορές με τις αντίστοιχες του κρασιού, θα λέγαμε ότι 

ο τρόπος που διαφοροποιείται ένα single malt ουίσκι από ένα blended μοιάζει με τη 

διαφοροποίηση των σπουδαίων κρασιών Ονομασίας Προέλευσης από τα κοινά branded. 

Γιατί το single malt (όπως και το κρασί Ονομασίας Προέλευσης, πού είναι πάντα κρασί 

«terroir») είναι προϊόν έκφρασης της ποιότητας και του στιλ που αποτελούν την 

τυπικότητα μίας και μόνο συγκεκριμένης περιοχής, ενώ το blended (όπως και τα branded 

κρασιά με εμπορική ονομασία-μάρκα) αποτελεί προϊόν «κατασκευής προσωπικότητας» 

που διαμορφώνεται από στοιχεία πολλών περιοχών. Για όλους τους παραπάνω λόγους 

είναι προφανές ότι ένα single malt ουίσκι είναι συνήθως πολύ ανώτερο ποιοτικά από ένα 

blended (Σακκάς A., 2010).

7.3. Η γεωγραφία των malt ουίσκι

Τρεις είναι οι βασικές περιοχές της Σκοτίας απ’ όπου προέρχονται τα malt ουίσκι. Τα 

«νησιώτικα» Isley, τα Lowland και τα Highlands (Speyside, Midlands, Eastern Highlands) 

(Σακκάς A., 2010).

Lowlands

Η περιοχή αυτή εκτείνεται από το Clyde μέχρι τον ποταμό Tay, όχι ιδιαίτερα μακριά από 

την περιοχή του ευρύτερου άξονα Εδιμβούργου-Γλασκόβης, και δίνει προϊόντα με έμφαση 

στην ηπιότητα και τον βυνώδη χαρακτήρα. Τα single malts από τα Lowlands δεν έχουν 

καμία σχέση με την «αλμύρα», το «θαλασσινό» χαρακτήρα και το άρωμα τύρφης που 

κυριαρχεί σε προϊόντα άλλων περιοχών. (Σακκάς Α., 2010).

Highlands

Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρές 

διαφορές στο εσωτερικό της. Στο δυτικό της τμήμα, απέναντι από τα νησιά Mull, Jura και 

Islay των ενδότερων Εβρίδων, υπάρχουν λίγα αποστακτήρια, τουλάχιστον στην 

ενδοχώρα, με κοινό χαρακτηριστικό των single malts τον «στρογγυλό» και σφιχτοδεμένο 

χαρακτήρα, με ίχνη αρωμάτων τύρφης. Στο απομακρυσμένο βόρειο άκρο της περιοχής 

κοντά στη θάλασσα, βόρεια του Inverness, τα αποστακτήρια παράγουν single malts με 

βοτανικό και πικάντικο χαρακτήρα, ενώ στο νότιο τμήμα (Perthshire, περιοχή γύρω από 

την πόλη Perth) τα προϊόντα έχουν σαφώς φρουτώδη προσωπικότητα. Καμία άλλη 

περιοχή της Σκοτίας, ωστόσο, δεν έχει τη φήμη του Speyside, που ουσιαστικά θεωρείται η 

«καρδιά της απόσταξης». Η κοιλάδα του Speyside βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο 

των Highlands, μεταξύ Aberdeen και Inverness. Καθώς τα αποστακτήρια εδώ είναι πάρα 

πολλά, φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να αποκρυσταλλώσουμε ένα ενιαίο στιλ στα 

παραγόμενα προϊόντα. Σε γενικές γραμμές πάντως μπορούμε να μιλήσουμε για
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κομψότητα, πολυπλοκότητα και ίσως ένα φινετσάτο κάπνισμα που βρίσκουμε και σε 

σωματώδη αλλά και σε λεπτότερα single malt ουίσκι. (Σακκάς A., 2010).

Campbeltown

Γεωγραφικά υπάγεται στην περιοχή των Highlands. Ως στιλ, όμως, κάποιοι εντάσσουν τα 

ουίσκι του Campbeltown στην οικογένεια των νησιωτικών (Islay). Αν και διαθέτει μόλις δύο 

αποστακτήρια, πρόκειται για μια περιοχή με πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Άλλοτε με 

κυρίαρχα τα αρώματα τύρφης και άλλοτε με υπεροχή του καπνίσματος, το κοινό σημείο 

των μόλις τριών single malts του Campbeltown είναι ο χαρακτήρας ελαφρός άλμης που 

προσφέρουν. (Σακκάς Α., 2010).

Islay

Είναι το σπουδαιότερο και πιο συναρπαστικό από τα νησιά όπου παράγονται single 

malts. Στο έλεος του ανέμου, της βροχής και της θάλασσας και με βαθιά αποθέματα 

τύρφης, το νησί αυτό των εσωτερικών Εβρίδων διαθέτει οκτώ αποστακτήρια! Τα 

φημισμένα και εύρωστα single malts του Islay δεν ταιριάζουν στους... λιπόψυχους. Πάνε 

γάντι όμως σ αυτούς που αγαπούν τις δυνατές συγκινήσεις. Είναι πασίγνωστα και 

αγαπημένα για τον «ιωδιούχο» χαρακτήρα, την «αλμύρα» και τη θαλασσινή υφή τους με 

αρώματα φυκιών. (Σακκάς Α., 2010).

7.4. Η προσωπικότητά του malt

Τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την προσωπικότητά των malt ουίσκι 

(Σακκάς Α., 2010).

Νερό

Το νερό που χρησιμοποιούν τα περισσότερα αποστακτήρια είναι μαλακό. Είναι κοινό 

μυστικό ότι οι καλύτερες πηγές νερού είναι εκείνες που ξεκινούν από κοιτάσματα γρανίτη, 

αλλά φτάνουν σε στρώματα τύρφης. Τα γευστικά χαρακτηριστικά που παίρνει το νερό στο 

ταξίδι του συμπυκνώνονται κατά τη διαδικασία της απόσταξης.

Τύρφη

Η ποσότητα και ο χαρακτήρας της χρησιμοποιούμενης τύρφης για το «ψήσιμο» του 

βυνοποιημένου κριθαριού επηρεάζουν καθοριστικά την προσωπικότητα ενός single malt.

Απρστακτήραρ

Το σχήμα και οι διαστάσεις του αποστακτήρα, αλλά και η θερμοκρασία της απόσταξης 

καθορίζουν τα γευστικά χαρακτηριστικά του ουίσκι που αποστάζεται. Οι πιο μακρουλοί και
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ψηλοί αποστακτήρες δίνουν ελαφρύτερα single malts, ενώ οι κοντόχοντροι πιο εύσωμα, 

βαθιά και «στρογγυλά» στη γεύση.

Δρύινο βαρέλι

To single malt ουίσκι παλαιώνει από 8-15 χρόνια σε δρύινο βαρέλι ή ακόμη περισσότερο 

σε σπανιότερες περιπτώσεις εξαιρετικών προϊόντων . Ο τύπος του ξύλου σε συνδυασμό 

με το χρόνο παλαίωσης καθορίζουν τα αρώματα και τη γεύση του ουίσκι. 

Χρησιμοποιούνται πάντα μεταχειρισμένα βαρέλια. Συχνά, είναι φτιαγμένα από 

αμερικανική δρυ και έχουν προηγουμένως φιλοξενήσει αμερικανικό bourbon. Ακόμα, ίσως 

με πολύ πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα, χρησιμοποιούνται βαρέλια όπου έχει παλαιώσει 

ισπανικό sherry. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται και βαρέλια από παλαίωση 

γλυκού Port, ενώ η μόδα θέλει και κάποια από Cabernet Sauvignon, Marsala κ.λπ. To 

μικροκλίμα της περιοχής όπου βρίσκεται το «πάρκο» με τα βαρέλια επηρεάζει την 

προσωπικότητα του ουίσκι εξίσου με τον τύπο του ξύλου. Στα παραθαλάσσια 

αποστακτήρια, ο αέρας δίνει «θαλασσινό» ή και «αλμυρό» χαρακτήρα στο ουίσκι. (Σακκάς 

Α., 2010).

7.5. Αντιπροσωπευτικά malt από όλες τις περιοχές

Lowlands: Glenkinchie 10 ετών

Έχει κίτρινο χρώμα, που πλησιάζει στο ανοιχτό χρυσό. Το άρωμά του εκφράζεται με 

απαλό τρόπο και δεν βγάζει αμέσως την τόσο τυπική στα Lowlands αίσθηση φρεσκάδας 

και φρεσκοκομμένης χλόης. Η γλυκιά φυτικότητα εμφανίζεται σιγά σιγά, μαζί με μια 

αίσθηση λεμονιού, αρωματικών βοτάνων και υποψία βύνης. Γλυκίζουσα γεύση, με 

καλοφτιαγμένα χαρακτηριστικά porridge (βύνη) και μπίρας (μαγιά) αλλά και ελαφρότατη 

αίσθηση τύρφης. Κάποια στοιχεία κανέλας και τζίντζερ στην επίγευση. (Σακκάς Α., 2010). 

Βόρεια Highlands: Glenmorangie 10 ετών

To best seller στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιρετικό και πολύ δημοφιλές. Βαθύ κίτρινο χρώμα 

και πολύ πλούσιο φυτικό (φρεσκοκομμένο γρασίδι) άρωμα, που αρχικά θυμίζει Lowlands. 

Αμέσως μετά όμως, εμφανίζεται χαρακτηριστικά και η ξηρή spiciness των βόρειων 

Highlands, συντροφιά με νότες λουλουδιών και βανίλιας, ενώ στο βάθος κρύβεται μια 

ελαφριά αίσθηση καπνίσματος. Η πικάντικη αίσθηση των Highlands είναι ακόμα πιο 

έντονη στην πλούσια και «στρογγυλή» γεύση, τονίζοντας τον διακριτικά φρουτώδη 

χαρακτήρα της. (Σακκάς Α., 2010).

Campbeltown: Spring bank 10 ετών

Εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη, χρυσή φορεσιά. Πλούσιο και απαλό άρωμα βανίλιας, με 

διακριτικότατη παρουσία φράουλας και ινδοκάρυδου. Η τυπικότητα της περιοχής 

παρουσιάζεται στη γεύση, όταν αρχίζουν να εμφανίζονται τα πολύ ευχάριστα πικάντικα
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χαρακτηριστικά. Μακρά εττίγευση, με κυρίαρχη τη διακριτική «αλμύρα» του Campbeltown. 

(Σακκάς Α., 2010).

Speyside: Glenfiddich «Reserve» 12 ετών

Το απόλυτο, παγκόσμιο best seller: εξαιρετική εισαγωγή τόσο στην απόλαυση του single 

malt όσο και στο χαρακτηριστικό στιλ του Speyside. Ανοιχτό χρυσό χρώμα και ολόφρεσκο 

άρωμα βύνης. Ακολουθούν φρουτώδεις αρωματικές νότες, κυρίως μήλου και αχλαδιού. Η 

χαρακτηριστικά ξηρή και κάπως ελαφριά γεύση θυμίζει το άρωμα, βγάζοντας επιπλέον και 

κάποια στοιχεία τύρφης. Επίγευση σε βυνώδεις τόνους. (Σακκάς Α., 2010).

Speyside: Macallan 12 ετών

Ένα από τα μεγάλα ονόματα του single malt, θεωρείται ΤΟ όνομα του Speyside και του 

στιλ του. Το χρώμα του θυμίζει χαλκό και κεχριμπάρι. Ξηρό και πλούσιο άρωμα, έντονα 

επηρεασμένο από τα βαρέλια sherry όπου έχει παλιώσει. Προσφέρει και νότες βανίλιας 

και της χαρακτηριστικής του Speyside αίσθησης βύνης. Η πλούσια γεύση διστάζει 

ανάμεσα στη «γλυκιά» και ξηρή ιδιοσυγκρασία και επιβεβαιώνει τα συστατικά του 

αρώματος, εκφράζοντας όμως και την αίσθηση του sherry και το βυνώδη χαρακτήρα του 

Speyside. Πολύ καλή επίγευση. (Σακκάς Α., 2010).

Islay: Laphroaiq 10 ετών

Η απίστευτη μαγεία των ενδότερων Εβρίδων και της θαλασσινής ιδιοσυγκρασίας. 

Ολόχρυσο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες. Πλούσιο, πλήρες και πολυσύνθετο άρωμα, 

τόσο χαρακτηριστικό της θαλασσινής ιδιοσυγκρασίας του Islay: θυμίζει χαρακτηριστικά 

τύρφη και στη συνέχεια κόκκινα φρούτα, γλυκόριζα, μέντα και μια υποψία «ζωικών» 

τόνων. Τύρφη και κάπνισμα χαρακτηρίζουν την εξαιρετικά πολυσύνθετη γεύση του, με 

μακρά επίγευση που αφήνει υπέροχες αναμνήσεις ανεμοδαρμένης θάλασσας (Σακκάς Α., 

2010).
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28/5/2004, σ. 1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 15ης Ιανουάριου 2008,σχετικά με τον ορισμό ,την περιγραφή, την παρουσίαση 
την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου (ενοποιημένη έκδοση 31.12.2008) EE L 39 της 13/2/2008, σ. 16

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1267/1994 Για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία 
αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών, (ενοποιημένη έκδοση 27.07.1997) 
EE L 138 της 02/06/1994, σ. 7

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα ,για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων Για την 
υγιεινή των τροφίμων, (ενοποιημένη έκδοση 07.08.2009) EE L 31 της 01/02/2002, 
σ. 1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2870/2000 Για τον καθορισμό των Κοινοτικών Μεθόδων 
αναφοράς που εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών 
(ενοποιημένη έκδοση 27.11.2002) EE L 333 της 29/12/2000, σ. 20

Κατσούρας Γ., (1992) Τεχνολογία Αποσταγμάτων- Μέθοδοι Παρασκευής Αλκοολούχων 
Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Κουρκούτας Ιωάννης (2011): Σημειώσεις μαθήματος Οινολογία-Οινοπνευματώδη Ποτά. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξη, Κατεύθυνση 
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων.

Κυριακίδης Β. Ν. (1993) Μαθήματα θερμοδυναμικής και φυσικοχημείας Τροφίμων, 
Αθήνα

Κώδικας Τροφίμων & Ποτών & Αντικειμένων κοινής χρήσης

Λίτινας Δημήτρης (2005): All about whisky

Ν. 2969/2001 Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα Φ.Ε.Κ. 281 /Α/18-12-2001

Ν. 3583/2007 Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ.
142/Α/28-06-2007

Νικόλας Ορφανίδης (2006) «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο» The Ultimate Barman. Οινοποιείο 
Κυπερούντας, 21 Μαρτίου 2006, ΚΥΠΡΟΣ

Οδηγία 2000/13/ΕΚ Για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, (ενοποιημένη 
έκδοση 07.08.2009)
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Οδηγία 2000/13/ΕΚ Έχει τροποποιηθεί από τις κάτωθι οδηγίες Για προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων.(αρχικό κείμενο) EE L 109 της 06/05/2000 σ. 29 
(Αρθρο 11 του Κ.Τ.Π)

Οδηγία 2001/101 /ΕΚ Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων EE L 310 της 28/11/2001 σ.19 (Φ.Ε.Κ. 64/Β/23-5- 
2002)

Οδηγία 2003/89/ΕΚ Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων EE L 308 της 25/11/2003 σ.15(Φ.Ε.Κ.489/Β/13-4- 
2005)

Οδηγία 2006/142/ΕΚ Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των 
Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων, EE L 368 της 23/12/2006, σ.110(Φ.Ε.Κ. 912/Β/14-9- 
2007

Οδηγία 2007/45/ΕΚ Για την θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για 
προσυσκευασμένα προϊόντα για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 
80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
EE L 310 της 5/09/ 2007 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/14-08-2008

Οδηγία 2007/68/ΕΚ Για την τροποποίηση του παραρτήματος Μία της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα 
συστατικά τροφίμων EE L 310 της 28/11/2007, σ. 11 Φ.Ε.Κ. 924/Β/20-05-2008

Οδηγία 2008/5/ΕΚ Για την αναγραφή στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, 
υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ 
(Κωδικοποιημένη έκδοση), EE L 27 της 31/1/2008

Οδηγία 89/396/ΕΟΚ Σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την 
αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο, (ενοποιημένο κείμενο). 
EE L 186 της 30.6.1989 (ΦΕΚ 546/Β/28-8-1990)

Σακκάς Αλέξανδρος (2010): All about malt

Ταχυδρόμος Δεκέμβριος 2006: Κική Τριανταφύλλη «Ουίσκι»

Τσακίρης Αργύρης: Σημειώσεις: Τεχνολογία Αποσταγμάτων-Θεωρία, Αργύρη Τσακίρη, 
Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Υ.Α. 1356/89/90 Αντικατάσταση της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του Κώδικα 
Τροφίμων, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 89/396/ΕΟΚ (Αριθμός Παρτίδας . Lot 
number) Φ.Ε.Κ. 546/Β/28.8.1990
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