
Σταύρος Σάμιος
ΓΧΚ
Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



1. ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ

-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   κωδ. ΣΟ
-ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 22.07 ή
-ΑΛΛΗ 22.08

2. ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ
& ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ κωδ. ΣΟ 22.08

Α. AΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Β. ΠΟΤΑ  ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ
-ΟΙΝΟΣ κωδ. ΣΟ 22.04
-ΖΥΘΟΣ κωδ. ΣΟ 22.03
-ΑΛΛΑ ΠΟΤΑ  ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (Μηλίτης,
Απίτης, Υδρόμελι κ.α.) κωδ. ΣΟ 22.06

2. ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ
& ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ κωδ. ΣΟ 22.08

3. ΑΠΟ ΑΡΩΜΑΤΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ
ΑΙΘ. ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΕΩΡ.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞ’ ΑΡΩΜΑΤΙΣΕΩΣ ΠΟΤΑ:
(Λικέρ, Τζίν κ.α.) κωδ. ΣΟ 22.08

4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΑ ΑΛΚ.
ΠΟΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΑΙΘ. ΑΛΚΟΟΛΗ (ΓΕΩΡΓ.ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

«ALCOPOPS»/ κωδ. ΣΟ 22.08*
«DESIGNER DRINKS»



• Μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών και προϊόντων

• Ιδιαίτερη σημασία, φήμη και σπουδαιότητα σε διεθνές
και εθνικό επίπεδο

• Σχέση, άμεση (οίνος) ή έμμεση (αλκ. ποτά) με τον τομέα
«Γεωργία»

• Αντικείμενα ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος

• Ύπαρξη ειδικής (κάθετης) νομοθεσίας (κοινοτικής και
εθνικής) πέρα από τις γενικές διατάξεις της
νομοθεσίας των τροφίμων.

• Μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών και προϊόντων

• Ιδιαίτερη σημασία, φήμη και σπουδαιότητα σε διεθνές
και εθνικό επίπεδο

• Σχέση, άμεση (οίνος) ή έμμεση (αλκ. ποτά) με τον τομέα
«Γεωργία»

• Αντικείμενα ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος

• Ύπαρξη ειδικής (κάθετης) νομοθεσίας (κοινοτικής και
εθνικής) πέρα από τις γενικές διατάξεις της
νομοθεσίας των τροφίμων.



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ν.ΑΠΙΗ/05-4-1883

1905

Ν.971/1917

ΒΔ ΒΔ της 25-12-1917

ΒΔ της 25-12-1917
ΚΝΦΟ Καν(ΕΟΚ) 1576/89

Καν(ΕΟΚ) 1014/90

ΒΔ της 25-12-1917
ΚΝΦΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ
ΑΥΟ

ΑΥΟ 18795/4931/1988

ΑΥΟ 31630/1955
ΑΥΟ 14500/2856/1976
ΑΥΟ 22801/4512/1986
(Παραγωγή και διάθεση
αλκοολούχων ποτών)

Καν(ΕΟΚ) 1576/89
Καν(ΕΟΚ) 1014/90



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ν.971/1917- ΚΝΦΟ

Συνιστά πλέγμα διατάξεων

Ολιστικός  Χαρακτήρας

Έντονα
Παρεμβατικό
Καθεστώς

1. Απαγόρευση κατεργασίας
οποιασδήποτε  άλλης  πρώτης
ύλης πλην προϊόντων αμπέλου
(αρχικά)- προτεραιότητα
κατεργασίας/ Αδεια κατεργασίας
των πρώτων υλών.

2. Εισαγωγή πρώτων υλών και
οινοπνεύματος κατόπιν σχετικής
αδείας του Υπ. Οικονομικών

3. Καθεστώς διατίμησης  του
οινοπνεύματος.

Ολιστικός  Χαρακτήρας

Έντονα
Παρεμβατικό
Καθεστώς

1. Απαγόρευση κατεργασίας
οποιασδήποτε  άλλης  πρώτης
ύλης πλην προϊόντων αμπέλου
(αρχικά)- προτεραιότητα
κατεργασίας/ Αδεια κατεργασίας
των πρώτων υλών.

2. Εισαγωγή πρώτων υλών και
οινοπνεύματος κατόπιν σχετικής
αδείας του Υπ. Οικονομικών

3. Καθεστώς διατίμησης  του
οινοπνεύματος.



ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ  ΤΩΝ  ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ   ΠΟΤΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ  ΤΩΝ  ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ   ΠΟΤΩΝ

Καν(ΕΚ) 1576/89 (βασικός)

Καν(ΕΚ) 1014/90 & λοιποί εφαρμοστικοί

• Κατηγορίες αλκ. Ποτών
(ορισμοί- πρώτες ύλες-
ποιοτικες προδιαγραφές και
χαρακτηριστικά).

• Επιτρεπόμενες
επεξεργασίες και πρακτικές.

• Λεπτομερείς κανόνες
επισήμανσης και
παρουσίασης.

• Γεωγραφικές/παραδοσιακές
ενδείξεις

Καν(ΕΕ) 110/2008

Καν(ΕΕ) 716/2013

• Κατηγορίες αλκ. Ποτών
(ορισμοί- πρώτες ύλες-
ποιοτικες προδιαγραφές και
χαρακτηριστικά).

• Επιτρεπόμενες
επεξεργασίες και πρακτικές.

• Λεπτομερείς κανόνες
επισήμανσης και
παρουσίασης.

• Γεωγραφικές/παραδοσιακές
ενδείξεις



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ /ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ /ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑ && ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• ΟΥΖΟ

• ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ (ΤΣΙΠΟΥΡΟ/ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ)

• RAISIN BRANDY

• BRANDY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ  ΟΙΝΟΥ

• ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ  ΦΡΟΥΤΩΝ

(Απόσταγμα σταφυλής κλπ)

• ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ /ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ /ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑ && ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• ΟΥΖΟ

• ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ (ΤΣΙΠΟΥΡΟ/ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ)

• RAISIN BRANDY

• BRANDY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ  ΟΙΝΟΥ

• ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ  ΦΡΟΥΤΩΝ

(Απόσταγμα σταφυλής κλπ)

• ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ



ΟΔΗΓΙΑ 92/12
(αρχικά)

2008/118
Ν.2127/93

Ν.2960/2001 Ν.2969/2001

Καν(ΕΚ) 670/2003
Καν(ΕΚ)2336/2003

ΟΔΗΓΙΑ
92/83

ΟΔΗΓΙΑ
92/84 ΒΔ 25-12-1917

Καν(ΕΚ) 110/2008
Καν(ΕΕ) 716/2013

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΑΥΟ
ΑΥΟ 3002475/383/0029/2010
ΑΥΟ 30/077/2131/2011
ΑΥΟΟ Φ1554/811/2008
ΑΥΟ 3006682/1105/0029/2010

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ
ΑΥΟ



 Συνιστά πλέγμα
διατάξεων

 Ολιστικός
χαρακτήρας των
ρυθμίσεων

 Ταχύτητα
 Ευελιξία
 Αποτελεσματικότητα
 Αποφυγή γραφειοκρατίας,

μείωση διοικητικού
βάρους

στον
έλεγχο

 Συνιστά πλέγμα
διατάξεων

 Ολιστικός
χαρακτήρας των
ρυθμίσεων

 Ταχύτητα
 Ευελιξία
 Αποτελεσματικότητα
 Αποφυγή γραφειοκρατίας,

μείωση διοικητικού
βάρους



Ν.2969/2001
ΑΙΘΥΛΙΚΗ  ΑΛΚΟΟΛΗ  &  ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ν.2969/2001
ΑΙΘΥΛΙΚΗ  ΑΛΚΟΟΛΗ  &  ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΆρθραΆρθρα 1-3 Άρθρα 15-16 Άρθρα 4-10 Άρθρα 11-14ΆρθραΆρθρα 1-3 Άρθρα 15-16 Άρθρα 4-10 Άρθρα 11-14



Ι. α. Έλεγχος στην παραγωγή και στη
διακίνηση από τις μονάδες παραγωγής
και τις φορολογικές αποθήκες
εμπορίας (χύμα αιθ. αλκοόλης,
αποσταγμάτων κλπ).
β. Έλεγχος στις φορολογικές αποθήκες
εμπορίας εμφιαλωμένων αλκοολούχων
ποτών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Συστηματικός  και διαρκής,
με βάση σαφώς
καθορισμένες από τη
νομοθεσία διαδικασίες.

Συστηματικός,  διενεργ
ούμενος
δειγματοληπτικά.

ΙΙ. Έλεγχος  αγοράς [σημεία  διάθεσης
(κάβες, Super markets κλπ), σημεία
κατανάλωσης (κέντρα μαζικής εστίασης
ως π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες κλπ),
κέντρα διασκέδασης (μπαρ κλπ)].

Συστηματικός, πλην  όμως
εξ’ αντικειμένου
δειγματοληπτικός, με βάση
το ετησίως καταρτιζόμενο
πρόγραμμα  επισήμου
ελέγχου. Χαρακτηρίζεται
από ιδιαίτερη δυσκολία.



Ι. Παραγωγή  αιθυλικής αλκοόλης (ουδέτερης,
αποσταγμάτων, αλκ. ποτών κλπ) σε εγκεκριμένες
μονάδες παραγωγής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος.

ΙΙ. Έλεγχος της εισαγωγής, της κατεργασίας των
πρώτων υλών, ως και των παραγομένων (μέσα από
ειδικά σφραγισμένα κυκλώματα) προϊόντων.
Αποθήκευση  των παραγομένων προϊόντων, μετά την
παράδοσή τους (από τα δοχεία συλλογής) σε
δεξαμενές σφραγιζόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.

Ισοζύγια μάζας  μεταξύ
εκάστοτε κατεργαζομένων
πρώτων υλών και
παραγομένων προϊόντων
και σχετικές διαδικασίες
χρεοπίστωσης
(καταμέτρηση υπολοίπων-
(μηνιαία δήλωση).

Ισοζύγια μάζας  μεταξύ
εκάστοτε κατεργαζομένων
πρώτων υλών και
παραγομένων προϊόντων
και σχετικές διαδικασίες
χρεοπίστωσης
(καταμέτρηση υπολοίπων-
(μηνιαία δήλωση).

ΙΙΙ. Έλεγχος της διακίνησης (από και προς τις μονάδες
παραγωγής)

α. Έλεγχος των εκάστοτε εισαγομένων [προερχομένων
είτε από άλλη παραγωγική μονάδα, ή φορολογική
αποθήκη εμπορίας, είτε από εισαγωγή από
τρίτη χώρα] ως και των εκάστοτε διακινουμένων
προϊόντων, είτε προερχομένων  εκ της ιδίας αυτού
παραγωγής, είτε εισαγομένων.

β. Διακίνηση των αλκοολούχων προϊόντων αποκλειστικά
στα προβλεπόμενα δικαιούχα πρόσωπα.

Ισοζύγια μάζας  μεταξύ
των παραγομένων ή/και
εισαγομένων και
διακινουμένων προϊόντων
και σχετικές διαδικασίες
χρεοπίστωσης
(καταμέτρηση υπολοίπων
- μηνιαία δήλωση).



ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΘ. ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΧΥΜΑ
(ΟΥΔΕΤΕΡΗ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
ΚΛΠ)

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΧΥΜΑ
(ΟΥΔΕΤΕΡΗ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
ΚΛΠ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ



«ΠΡΟΦΙΛ» ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ«ΠΡΟΦΙΛ» ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ ––ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ποτοποιεία : ~ 230 (έναντι 503, το 1990)

Αποσταγματοποιεία:  86 (έναντι  10, το 1990)

Β. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. ΟΥΖΟ 111.000

2. ΤΣΙΠΟΥΡΟ/ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ 11.500

3. BRANDY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ 11.000

4. RAISIN BRANDY 0

5. ΛΙΚΕΡ 4.300

6. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ 48.000

7. ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 0

«ΠΡΟΦΙΛ» ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ«ΠΡΟΦΙΛ» ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ ––ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ποτοποιεία : ~ 230 (έναντι 503, το 1990)

Αποσταγματοποιεία:  86 (έναντι  10, το 1990)

Β. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. ΟΥΖΟ 111.000

2. ΤΣΙΠΟΥΡΟ/ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ 11.500

3. BRANDY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ 11.000

4. RAISIN BRANDY 0

5. ΛΙΚΕΡ 4.300

6. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ 48.000

7. ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 0



ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Υψηλός Συντελεστής ΕΦΚ
2. Μεγάλη διαφορά συντελεστών ΕΦΚ μεταξύ ομόρων Κ-Μ, ιδίως

εχόντων χερσαία σύνορα (διασυνοριακό λαθρεμπόριο).
3. Κατάργηση τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα  και ελεύθερη

κυκλοφορία των προϊόντων (λόγω της ενιαίας αγοράς).
4. Μεγάλος αριθμός απαλλαγών από τον ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης

– Εφαρμογή χαμηλής αποτελεσματικότητας μεθόδων
μετουσίωσης σε συνδυασμό με απουσία σχετικών ελέγχων.

5. Διαφορά στο επίπεδο των εφαρμοζομένων ελέγχων μεταξύ
των διαφόρων Κ-Μ.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1. Υψηλός Συντελεστής ΕΦΚ
2. Μεγάλη διαφορά συντελεστών ΕΦΚ μεταξύ ομόρων Κ-Μ, ιδίως

εχόντων χερσαία σύνορα (διασυνοριακό λαθρεμπόριο).
3. Κατάργηση τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα  και ελεύθερη

κυκλοφορία των προϊόντων (λόγω της ενιαίας αγοράς).
4. Μεγάλος αριθμός απαλλαγών από τον ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης

– Εφαρμογή χαμηλής αποτελεσματικότητας μεθόδων
μετουσίωσης σε συνδυασμό με απουσία σχετικών ελέγχων.

5. Διαφορά στο επίπεδο των εφαρμοζομένων ελέγχων μεταξύ
των διαφόρων Κ-Μ.



ΜΟΡΦΕΣ
1. Κυρίως ως αλκοολούχα ποτά που, είτε

α. Εισάγονται παράνομα, είτε
β. Παρασκευάζονται σε παράνομα εργαστήρια.

2. Μέσω του καθεστώτος των (διημέρων) μικρών
αποσταγματοποιών.

3. Εικονικές εξαγωγές/ αποστολές.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (κατά το διενεργούμενο έλεγχο εμφ/νων προϊόντων)
1. Απουσία ενδείξεων στην ελληνική.
2. Απουσία αριθμού παρτίδας.
3. Μη κανονική επισήμανση.
4. Διαφοροποίηση του αλκοολικού τίτλου σε σχέση με τον

δηλούμενο.
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Recent case from the UK
(Leicester, Dec 2014)
 25 x pallets of 1,080 well known

branded vodka bottles = 27,000
 243 x empty 5l bottles of anti-freeze

(German labelling) = 1,215 litres prior
to extraction/watering down

 Large quantity of cardboard branded
vodka boxes

 Large quantity of branded bottle tops
 2 x Reverse Osmosis units to remove

the colour and fragrance from the
 product
 1 x water softener unit as assist in the

dilution
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Απώλεια φορολογικών εσόδων.
2. Κίνδυνοι (τουλάχιστον εν δυνάμει) για τη δημόσια υγεία.
3. Αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος των νομίμων παραγωγών.
4. Εξαπάτηση/παραπλάνηση του καταναλωτή και βλάβη των

οικονομικών  του συμφερόντων.
5. Βλάβη της φήμης των προϊόντων συνολικά, ιδίως εκείνων με

γεωγραφική ένδειξη.



Α. Στόχοι Δ/νσης Αλκοόλης & Τροφίμων

1. Διασφάλιση  δημοσίων εσόδων
2. Τυποποίηση και απλούστευση διαδικασιών και
3. Σύχρονο, επικαιροποιημένο και προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις

νομικό/κανονιστικό πλαίσιο.

Β. Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν

1. Έκδοση  ΥΑ σχετικά με την αναγνώριση  ορισμένων γεωγραφικών
ενδείξεων αλκοολούχων ποτών (Κίτρο Νάξου, Κουμ Κουατ Κερκύρας)

2. Έκδοση Εγκυκλίων  σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας των αλκ. Ποτών
από τις επιχειρήσεις ως και σχετικά με την γνησιότητα /αυθεντικότητα
αυτών.

Γ. Ενέργειες που προγραμματίζονται

1. Έκδοση Εγκυκλίου, σε συνεργασία με την Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ σχετικά με
τον προγαρμματισμό  κοινών ελέγχων (Τελωνείων και ΧΥ) των
(διημέρων) μικρών αποσταγματοποιών.

2. Διαλειτουργικότητα ICISnet με πληροφοριακό σύστημα ΓΧΚ.
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ΕΙΔΙΚΕΣ   ΔΡΑΣΕΙΣΕΙΔΙΚΕΣ   ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Ν.4303/2014

2. -ΑΥΟ  30/003/000/219/18-11-2014 «σχετικά με τους όρους χρήσης  της
γεωγραφικής ένδειξης ‘‘Κουμ-κουατ Κερκύρας’’ ως συμπληρωματικής  της
επωνυμίας πώλησης λικέρ ηδύποτο»
-ΑΥΟ  30/003/000/4599/08-12-2014 «σχετικά με τους όρους χρήσης  της
γεωγραφικής ένδειξης ‘‘Κίτρο Νάξου’’ ως συμπληρωματικής  της
επωνυμίας πώλησης λικέρ ηδύποτο»

3.  Υποβολή τεχνικών φακέλων για «Τσίπουρο/Τσικουδιά» κλπ

4.  Τροποποίηση τεχνικών φακέλων για «Τεντούρα»

5.  ΚΥΑ  Κ4-14620/09-10-2014 σχετικά με την έγκριση του κανονισμού
απονομής Ελληνικού σήματος στα αλκοολούχα ποτά»

ΕΙΔΙΚΕΣ   ΔΡΑΣΕΙΣΕΙΔΙΚΕΣ   ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Ν.4303/2014

2. -ΑΥΟ  30/003/000/219/18-11-2014 «σχετικά με τους όρους χρήσης  της
γεωγραφικής ένδειξης ‘‘Κουμ-κουατ Κερκύρας’’ ως συμπληρωματικής  της
επωνυμίας πώλησης λικέρ ηδύποτο»
-ΑΥΟ  30/003/000/4599/08-12-2014 «σχετικά με τους όρους χρήσης  της
γεωγραφικής ένδειξης ‘‘Κίτρο Νάξου’’ ως συμπληρωματικής  της
επωνυμίας πώλησης λικέρ ηδύποτο»

3.  Υποβολή τεχνικών φακέλων για «Τσίπουρο/Τσικουδιά» κλπ

4.  Τροποποίηση τεχνικών φακέλων για «Τεντούρα»

5.  ΚΥΑ  Κ4-14620/09-10-2014 σχετικά με την έγκριση του κανονισμού
απονομής Ελληνικού σήματος στα αλκοολούχα ποτά»



ΒΑΣΗ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΦΚΒΑΣΗ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΦΚ

Ι. Ζύθος Όγκος
& Βαθμος Plato

ΙΙ. α. Οίνος
β. Λοιπά ποτά από ζύμωση
(εκτός από τον οίνο & το ζύθο) Όγκος
γ. Ενδιάμεσα  προϊόντα

ΙΙΙ. Αιθ. Αλκοόλη (Οδηγία 92/83/ΕΟΚ, άρθρο 20)
α. Αυτούσια Αιθ. Αλκοόλη (κωδ. ΣΟ 22.07 ή 22.08)         Όγκος &
β. Αλκοολούχα ποτά κατ’όγκο αλκ. τίτλος
γ. Χαμηλόβαθμα Αλκ. Ποτά (κωδ. ΣΟ 22.08)

(Alcopops, Designer Drinks κλπ)
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