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 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ιδιοκτήτης αμπελιού 

στέμφυλα έως περίπου 7.100  κιλά και να παράξει

40% vol, μετά τη χωρική οινοποίηση των σταφυλιών
παρήγαγε από τα δικά του αμπέλια συνήθως κατά το δίμηνο Οκτωβρίου

Το τελικό προϊόν είναι το προϊόν απόσταξης διήμερων παραγωγών  , το οποίο στον καταναλωτή 
είναι γνωστό καταχρηστικά ως «χύμα τσίπουρο 

Καθεστώς μικρών αποσταγματοποιών

Για την ιστορία….

είναι γνωστό καταχρηστικά ως «χύμα τσίπουρο 

 Το ελαστικό νομικό καθεστώς που ισχύει από το 1917 αποδίδεται στο γεγονός ότι αρχικά η 
παραγωγή και διακίνηση χύμα αποσταγμάτων είχε 
καλλιεργητών αμπελώνων για μικρή παραγωγή και σχεδόν ιδιωτική χρήση

είχε άλλωστε υιοθετηθεί και διακριτική φορολόγηση

 Με τις αλλαγές του εθνικού νομικού πλαισίου από 
αποσταγμάτων χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς και το θέμα έλαβε ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις.

ιδιοκτήτης αμπελιού έχει το δικαίωμα να αποστάξει 
παράξει έως 1.280  κιλά απόσταγμα περίπου στους 

, μετά τη χωρική οινοποίηση των σταφυλιών, άρα και την παραγωγή κρασιού, που 
παρήγαγε από τα δικά του αμπέλια συνήθως κατά το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. 

τελικό προϊόν είναι το προϊόν απόσταξης διήμερων παραγωγών  , το οποίο στον καταναλωτή 
«χύμα τσίπουρο /τσικουδιά». 

μικρών αποσταγματοποιών

Για την ιστορία….
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«χύμα τσίπουρο /τσικουδιά». 

Το ελαστικό νομικό καθεστώς που ισχύει από το 1917 αποδίδεται στο γεγονός ότι αρχικά η 
παραγωγή και διακίνηση χύμα αποσταγμάτων είχε στόχο την προστασία των ιδιοκτητών και 

μικρή παραγωγή και σχεδόν ιδιωτική χρήση. Σε αυτό το πνεύμα 
διακριτική φορολόγηση.

Με τις αλλαγές του εθνικού νομικού πλαισίου από το 1993, άρχισε η διακίνηση χύμα 

αποσταγμάτων χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς και το θέμα έλαβε ανεξέλεγκτες 



Καθεστώς μικρών αποσταγματοποιών

Για την ιστορία….

 Έτσι σήμερα με κύριο κίνητρο την κερδοσκοπία, η παραγωγή «χύμα τσίπουρου/τσικουδιάς» 
αυξάνεται με παράνομες πρακτικές, καθώς υπάρχει αδυναμία να τηρηθούν οι νόμιμες 
προδιαγραφές παραγωγής. Παράλληλα, η έλλειψη αποτελεσματικών κρατικών ελέγχων και η 
εξαιρετικά υψηλή φορολόγηση των εμφιαλωμένων αλκοολούχων ποτών δημιουργούν ισχυρά 
κίνητρα για την εν λόγω έκνομη δραστηριότητα.

 Οι κάτοχοι των αμβύκων οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά αμπελοκτήμονες  είναι αυτοί που 
ουσιαστικά λυμαίνονται του καθεστώτος και όχι οι καθαυτού αμπελουργοί, που τελικά είναι ουσιαστικά λυμαίνονται του καθεστώτος και όχι οι καθαυτού αμπελουργοί, που τελικά είναι 
θύματά τους, γιατί οι πρώτοι χρησιμοποιούν τις άδειες απόσταξης των τελευταίων για δική τους 
χρήση με σκοπό βέβαια την εμπορία των παραγόμενων αποσταγμάτων. 

 Οι αμβυκούχοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων έχουν καταφέρει να εκπροσωπούν τον 

κλάδο παραγωγής των χύμα αποσταγμάτων, ισχυριζόμενοι ότι 
των αμπελοκαλλιεργητών.

Καθεστώς μικρών αποσταγματοποιών

Για την ιστορία….

Έτσι σήμερα με κύριο κίνητρο την κερδοσκοπία, η παραγωγή «χύμα τσίπουρου/τσικουδιάς» 
αυξάνεται με παράνομες πρακτικές, καθώς υπάρχει αδυναμία να τηρηθούν οι νόμιμες 
προδιαγραφές παραγωγής. Παράλληλα, η έλλειψη αποτελεσματικών κρατικών ελέγχων και η 
εξαιρετικά υψηλή φορολόγηση των εμφιαλωμένων αλκοολούχων ποτών δημιουργούν ισχυρά 
κίνητρα για την εν λόγω έκνομη δραστηριότητα.

Οι κάτοχοι των αμβύκων οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά αμπελοκτήμονες  είναι αυτοί που 
ουσιαστικά λυμαίνονται του καθεστώτος και όχι οι καθαυτού αμπελουργοί, που τελικά είναι 
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ουσιαστικά λυμαίνονται του καθεστώτος και όχι οι καθαυτού αμπελουργοί, που τελικά είναι 
θύματά τους, γιατί οι πρώτοι χρησιμοποιούν τις άδειες απόσταξης των τελευταίων για δική τους 
χρήση με σκοπό βέβαια την εμπορία των παραγόμενων αποσταγμάτων. 

Οι αμβυκούχοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων έχουν καταφέρει να εκπροσωπούν τον 

κλάδο παραγωγής των χύμα αποσταγμάτων, ισχυριζόμενοι ότι «προωθούν» και τα συμφέροντα 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ-ΔΙΗΜΕΡΩΝ

Επίσημοι  Αποσταγματοποιοί  

Αριθμός Αδειών 67

Επίσημα Παραγόμενη  Ποσότητα  3 εκ λίτρα περίπου 40% 

Εκτίμηση Διακινούμενης ποσότητας σαν 
«χύμα Τσίπουρο/τσικουδιά »

--

ΕΦΚ / λίτρο 40% Vol  5,10 ευρώ ΕΦΚ / λίτρο 40% Vol  5,10 ευρώ 

Έλεγχος πρώτης ύλης Ναι (φυσικός και έλεγχος απόδοσης)  

Έλεγχος παραγόμενης ποσότητας  100%   (Τελωνείο  - ΓΧΚ) 

Έλεγχος ποιότητας παραγόμενης 
ποσότητας 

100% (ΓΧΚ- Τελωνείο )   

Ιχνηλασιμότητα 100%

Διακίνηση  με Τελωνειακά - Φορολογικά 
Παραστατικά 

Ναι  

ΕΦΚ  

Επιβάλλεται στην καταμετρημένη ποσότητα

Εισπράττονται περίπου ~15 εκατ. 
ευρώ/έτος

ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ

Επίσημοι  Αποσταγματοποιοί  Μικροί Αποσταγματοποιοί  

30.000 άδειες απόσταξης/έτος
5.000-6.000 άμβυκες/έτος

3 εκ λίτρα περίπου 40% vol 5- 7 εκ  λίτρα περίπου 40% vol

24  εκ  λίτρα περίπου 40% vol

0,58 ευρώ  
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0,58 ευρώ  

Ναι (φυσικός και έλεγχος απόδοσης)  
Όχι (μόνο διοικητικός βάση δήλωσης 

παραγωγού)

ΓΧΚ) Όχι  

Τελωνείο )   Όχι  

Όχι  

Αν πρόκειται για πώληση από 1/8/17  
απαιτούνται        παραστατικά 

Επιβάλλεται στην καταμετρημένη ποσότητα
Επιβάλλεται στη δηλούμενη ποσότητα 
από τον παραγωγό χωρίς πρακτική 
δυνατότητα ελέγχου.

Εισπράττονται περίπου ~15 εκατ. 
Εισπράττονται 3-4 εκατ. ευρώ/έτος  



Δελτία Αποστολής / Τιμολόγια αγοράς των 
σταφυλιών  Αντίγραφο του Αμπελουργικού 
Μητρώου του Αμπελουργού από τον οποίο 
αγοράστηκαν τα σταφύλια
Συνοδευτικά έγγραφα αμπελοοινικών προϊόντων 
που υποχρεωτικά θεωρούνται από Γεωπόνους  (για 
μεταφορά  από 40 χλμ και άνω σταφυλιών, 
στεμφύλων, οινολασπών)

Επιθεώρηση δεξαμενών ( δειγματοληψία 
στεμφύλων , οινολασπών)  & Έκδοση Δ.Χ.Α. 

Διασταύρωση στοιχείων παραγωγών και 
αμπελουργικού Μητρώου (Δυνατότητα)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ-ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ

αμπελουργικού Μητρώου (Δυνατότητα)

Σφραγισμένο Κύκλωμα Απόσταξης

Σφραγισμένες Δεξαμενές συλλογής αποστάγματος

Δειγματοληψία κατά την αποσφράγιση και 
επανασφράγιση του αποστάγματος

Αποδέσμευση του αποστάγματος μετά την έκδοση 
Δ.Χ.Α.

Μηνιαίος έλεγχος που αφορά: 
Ισοζύγια παραγωγής  με φυσική απογραφή και 
έκδοση δελτίου Φυρών , αποθήκευσης & παραγωγής 
κατά τις επαναποστάξεις.

Ετήσιος Απολογιστικός έλεγχος μετά και το πέρας 
της αποστακτικής περιόδου.

που υποχρεωτικά θεωρούνται από Γεωπόνους  (για 

Καθεστώς  χωρικής οινοποίησης . 
Δήλωση  Συγκομιδής  από παραγωγό  με την 
ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα» 
Βεβαίωση ποσότητας πρώτων υλών (από ΔΑΟΚ ή 
ΔΗΜΟ) 
Αποδοχή των συγκεκριμένων δηλώσεων 
συγκομιδής από τις κρατικές αρχές

Άδεια Απόσταξης από το Τελωνείο αφού 
υπολογισθεί ο σχετικός φόρος βάσει  δήλωσης  
του αμπελουργού & ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
ΒΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ
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Αποδέσμευση του αποστάγματος μετά την έκδοση 

έκδοση δελτίου Φυρών , αποθήκευσης & παραγωγής 

Το κύκλωμα είναι ανοιχτό

Δεν ελέγχεται η ποσότητα της πρώτης ύλης που  
παραλαμβάνει ο αμβυκούχος προς απόσταξη. 

Δεν ελέγχεται η ποσότητα που παράγεται 

Δεν υπάρχει διαρκής δειγματοληψία  πρώτων 
υλών  & παραγόμενων αποσταγμάτων  (για 
ποιοτικό έλεγχο)

Γίνεται κάποιος έλεγχος ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ 

Ο ετήσιος απολογισμός  γίνεται με δήλωση του 
Παραγωγού για το απόθεμα που έχει από την 
προηγούμενη αποστακτική περίοδο.



 Το προϊόν απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών
χύμα, σε γυάλινα δοχεία* χωρίς οποιασδήποτε
απλή επικόλληση ετικέτας.

 Επίσης δεν επιτρέπεται η παρασκευή οποιουδήποτε
αποσταγματοποιών όπως λικέρ ή ρακόμελο.

 Το προϊόν απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών
παραγωγό χύμα, με νόμιμα παραστατικά τιμολόγια
παραγωγό με το πρόσχημα της ιδίας χρήσης μόνο

 Αδυναμία Τελωνειακών Αρχών για διασταύρωση

Αδυναμίες ελέγχου  

 Αδυναμία Τελωνειακών Αρχών για διασταύρωση

Συνήθεις πρακτικές καταστρατήγησης εμπορίας 

o Πώληση του παράνομου και αδήλωτου προϊόντος, χύμα σε βαρέλια, ή σε πλαστικές φιάλες

o Εκτεταμένη πώληση χύμα προϊόντος σε σφραγισμένες φιάλες με ετικέτες 

o Εκτεταμένη προσφορά στο διαδίκτυο «χύμα τσίπουρου / τσικουδιάς / ρακής
συσκευασίες (φιάλες και συσκευασίες ασκών διαφόρων μεγεθών)

Με τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.446/22.12.2016 (με το άρθρο 107)  στο άρθρο 7 στοιχείο Ε. του  Ν. 2969/2001 

* Επιτρέπεται η διακίνηση και σε άλλο κατάλληλο υλικό εφόσον αυτό πληροί τους όρους μετανάστευσης 
**  εισάγεται η απαίτηση εμπορίας με φορολογικά στοιχεία 

αποσταγματοποιών (διημέρων) επιτρέπεται να διακινείται ΜΟΝΟ
οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση και ως τέτοια νοείται και η

οποιουδήποτε ποτού από το προϊόν απόσταξης των μικρών

αποσταγματοποιών επιτρέπεται να εμπορεύεται από τον
τιμολόγια. Όμως μπορεί και να μεταφέρεται από τον
μόνο με την άδεια απόσταξης .

διασταύρωση στοιχείων

ελέγχου  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ
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διασταύρωση στοιχείων

Πώληση του παράνομου και αδήλωτου προϊόντος, χύμα σε βαρέλια, ή σε πλαστικές φιάλες

Εκτεταμένη πώληση χύμα προϊόντος σε σφραγισμένες φιάλες με ετικέτες 

χύμα τσίπουρου / τσικουδιάς / ρακής», σε ποικίλες τιμές και 
συσκευασίες (φιάλες και συσκευασίες ασκών διαφόρων μεγεθών)

που επέφερε ο Ν.446/22.12.2016 (με το άρθρο 107)  στο άρθρο 7 στοιχείο Ε. του  Ν. 2969/2001 από 1/8/2017

* Επιτρέπεται η διακίνηση και σε άλλο κατάλληλο υλικό εφόσον αυτό πληροί τους όρους μετανάστευσης 



Τσίπουρο 2 ταχυτήτων  

Κάβα , Super market

(Off trade)

1 λίτρο χύμα 3

Μ.Ο φιάλης επώνυμου 10,9 

Ταβέρνες, τσιπουράδικα

(on trade)

250 ml καραφάκι 5

200 ml φιάλης επώνυμου 6

Τσίπουρο 2 ταχυτήτων  

Super market

(Off trade)

λίτρο χύμα 3-6 €

Μ.Ο φιάλης επώνυμου 10,9 €
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Ταβέρνες, τσιπουράδικα

(on trade)

καραφάκι 5-6 €

φιάλης επώνυμου 6-7 €



ΕΦΚ & ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

2016

Επιβάρυνση της τελικής τιμής του προϊόντος κατά μ.ό. 31,3% εν μέσω κρίσης

εξαιτίας της υπερφορολόγησης στα αλκοολούχα

ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 52,3% της λιανικής τιμής της φιάλης 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

38,6%
σε 

φόρους 

2009
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Επιβάρυνση της τελικής τιμής του προϊόντος κατά μ.ό. 31,3% εν μέσω κρίσης

εξαιτίας της υπερφορολόγησης στα αλκοολούχα

Πηγή: IWSR, IOBE



Στοιχεία για λαθρεμπόριο χύμα αποσταγμάτων

ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ Φεβρουάριος 2018

Στοιχεία για λαθρεμπόριο χύμα αποσταγμάτων

ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ Φεβρουάριος 2018
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Σύμφωνα με στοιχεία ελεγκτικών αρχών

Η έκνομη παραγωγή & διακίνηση χύμα τσίπουρου / τσικουδιάς

έχει λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Κατασχεμένα λίτρα υγρών αλκοολούχων 

προϊόντων
192.009

ΠΟΤΑ 40o vol σε λίτρα 5.383

ΠΟΤΑ έως 6ο vol σε λίτρα 383

ΛΙΚΕΡ σε λίτρα 423

Στοιχεία  ΑΑΔΕ για  2017 

ΚΡΑΣΙ σε λίτρα 117.653

BREEZER σε λίτρα 25

«ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ» σε λίτρα 54.070

ΜΠΥΡΑ σε λίτρα 14.063

ΣΤΕΜΦΥΛΑ σε κιλά 8

ΑΜΒΥΚΕΣ σε τεμάχια 37

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ σε τεμάχια 1

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ σε τεμάχια 12

Το Συντονιστικό Κέντρο Λαθρεμπορίου να τηρεί & να εκδίδει συνολικά αποτελέσματα ελέγχων 

Σύμφωνα με στοιχεία ελεγκτικών αρχών

διακίνηση χύμα τσίπουρου / τσικουδιάς

έχει λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Στο πλαίσιο διενέργειας εντατικών ελέγχων, εντοπίστηκαν 
περιπτώσεις παράνομης διακίνησης και διάθεσης ποσοτήτων 
αλκοολούχων καθώς και κατασχέθηκαν συνολικά 
4.778 λίτρα αλκοολούχα, 
4.783 λίτρα «τσίπουρο-τσικουδιά», 

Στοιχεία ΑΑΔΕ  για  1ο τρίμηνο 2018 
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4.783 λίτρα «τσίπουρο-τσικουδιά», 
1.847 λίτρα κρασί, 
254 κιλά στέμφυλα και 
20 λίτρα μπύρα.
Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής κατάσχεσε 1.800 λίτρα «τσικουδιά».

Περιστασιακά στοιχεία από ΣΔΟΕ & 

Αστυνομία 

Το Συντονιστικό Κέντρο Λαθρεμπορίου να τηρεί & να εκδίδει συνολικά αποτελέσματα ελέγχων 



 Παραβίαση του Κοινοτικού δικαίου με κίνδυνο την 
Δικαστήριο & τη επιβολή υπέρογκων προστίμων

παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο λόγω του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που εφαρμόζει στο «τσίπουρο» και την «τσικουδιά»

 Προσβολή των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων 

 Φοροδιαφυγή - απώλεια κρατικών εσόδων: Ο όγκος του παράνομα διακινούμενου χύμα 
τσίπουρου διημέρων εκτιμάται (μελέτη ΙΟΒΕ 2018) για  το 2016 

 εκτιμώμενες απώλειες εσόδων ΕΦΚ από παράνομο τσίπουρο: 
 εκτιμώμενες απώλειες εσόδων ΦΠΑ από παράνομο τσίπουρο: 

Νομικές βάσεις του δικαίου της Ε.Ε. καθιστούν επιβεβλημένη την αναμόρφωση του 

καθεστώτος των διήμερων αποσταγματοποιών

 εκτιμώμενες απώλειες εσόδων ΦΠΑ από παράνομο τσίπουρο: 
 οι ετήσιες απώλειες δημοσίων εσόδων από την παράνομη διακίνηση υπολογίζονται στο ποσό 

των €300 εκ. ετησίως

 Πρόκληση αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμων αποσταγματοποιών, που πληρώνουν 
υπέρογκους φόρους, προσφέρουν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στις εξαγωγές Ελληνικών 
παραδοσιακών αποσταγμάτων και θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες 
επενδύσεις συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

 Ζητήματα Δημόσιας Υγείας 

 Μη δυνατή η ιχνηλασιμότητα
 Μη δυνατή η ακριβής στατιστικά καταγραφή κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα
 Ελλιπείς έλεγχοι περιεκτικότητας σε επικίνδυνες  για τη δημόσια υγεία ουσίες  

(πλαστικοποιητές, μεθανόλη, μόλυβδος κ.λπ.)

με κίνδυνο την καταδίκη της Χώρας στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο & τη επιβολή υπέρογκων προστίμων. Από 25/2/2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο Δικαστήριο λόγω του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που εφαρμόζει στο «τσίπουρο» και την «τσικουδιά». 

Προσβολή των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων «τσίπουρο» και «τσικουδιά»

: Ο όγκος του παράνομα διακινούμενου χύμα 
τσίπουρου διημέρων εκτιμάται (μελέτη ΙΟΒΕ 2018) για  το 2016 14- 24 εκ. λίτρα.

εκτιμώμενες απώλειες εσόδων ΕΦΚ από παράνομο τσίπουρο: €47,7 εκατ., 
εκτιμώμενες απώλειες εσόδων ΦΠΑ από παράνομο τσίπουρο: €14,8 εκατ. και 

Νομικές βάσεις του δικαίου της Ε.Ε. καθιστούν επιβεβλημένη την αναμόρφωση του 

καθεστώτος των διήμερων αποσταγματοποιών
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εκτιμώμενες απώλειες εσόδων ΦΠΑ από παράνομο τσίπουρο: €14,8 εκατ. και 
οι ετήσιες απώλειες δημοσίων εσόδων από την παράνομη διακίνηση υπολογίζονται στο ποσό 

εις βάρος των νόμιμων αποσταγματοποιών, που πληρώνουν 
υπέρογκους φόρους, προσφέρουν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στις εξαγωγές Ελληνικών 
παραδοσιακών αποσταγμάτων και θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες 
επενδύσεις συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Μη δυνατή η ακριβής στατιστικά καταγραφή κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα
Ελλιπείς έλεγχοι περιεκτικότητας σε επικίνδυνες  για τη δημόσια υγεία ουσίες  
(πλαστικοποιητές, μεθανόλη, μόλυβδος κ.λπ.)



 Διατήρηση δυνατότητας απόσταξης αποκλειστικά

τηρούμενου αμπελουργικού μητρώου έως μια

 Πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας εμπορικής

παραγωγών μέσω του καθεστώτος των διημέρων

 Εφαρμογή της Εγκύκλιου ΔΕΦΚΓ 5022241 ΕΞ 2014

εκδίδεται αποκλειστικά από Υπηρεσίες ΥπΑΑΤ
ηλεκτρονικά η ΔΕΦΚΟ καθώς και η Άδεια Απόσταξης,

 Ενιαίο καθεστώς αδειοδότησης και φορολόγησης

(εμφιαλωτών και διήμερων)

 Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διήμερων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διήμερων
καζανιών) με δυνατότητα διασταύρωσης .

 Εντατικοποίηση των ελέγχων τόσο στα σύνορα,

περιορισμό του παράνομου εμπορίου χύμα αποσταγμάτων

Εφόσον ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει το

σκοπούς, θα πρέπει να έχει άδεια ποτοποιού

επαγγέλματος στην εφορία και ό,τι άλλο
ανταγωνισμός επί ίσοις όροις.

 Οι προτάσεις μας είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προτάσεις σχετικού Πορίσματος Ευκαιριακής Επιτροπής Υπ. 
Οικονομικών (5/2013) & της Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ (12/2014)

 Η Ελλάδα είναι πλέον ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση βάσει του
ορισμένη ποσότητα (120 λιτρα).

εμπορικής διάθεσης χύμα αποσταγμάτων διήμερων
διημέρων

2014/2014 α) Το Πιστοποιητικό Αμπελοκτήμονα θα
ΥπΑΑΤ ή ΔΑΟΚ όχι από Δήμους β) υποχρεωτικά

Απόσταξης,

φορολόγησης για το σύνολο των αποσταγματοποιών

διήμερων αποσταγματοποιών και αμβυκούχων (ιδιοκτητών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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διήμερων αποσταγματοποιών και αμβυκούχων (ιδιοκτητών

σύνορα, όσο και επιτόπια στην εγχώρια αγορά για τον
αποσταγμάτων

το προϊόν του στην κατανάλωση για εμπορικούς
ποτοποιού-αποσταγματοποιού, να κάνει έναρξη ασκήσεως

προβλέπεται, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής

Οι προτάσεις μας είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προτάσεις σχετικού Πορίσματος Ευκαιριακής Επιτροπής Υπ. 
Οικονομικών (5/2013) & της Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ (12/2014)

του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)



 Έχει η Ελλάδα στείλει απάντηση στην αιτιολογημένη

 Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας στο Δικαστήριο

προς τον φόρο των διήμερων παραγωγών?

 Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, για το μέγεθος της
εκδίδονται κάθε χρόνο ?

 Πώς διασφαλίζεται ότι η διακίνηση των αποσταγμάτων

παραγωγούς μόνο με τη άδεια απόσταξης δεν καταλήγουν

 Θα υπάρξει ανώτατο όριο παραγωγής προϊόντων

 Η πρόσφατη νομοθεσία α) για τις υπαίθριες αγορές

Πού βρισκόμαστε ? 

 Η πρόσφατη νομοθεσία α) για τις υπαίθριες αγορές
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ
χύμα αποσταγμάτων τόσο στις λαϊκές αγορές όσο

πρόνοια ελέγχου και αφήνοντας τον καταναλωτή

ποιότητας.

Ως προς την διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή

γίνεται έλεγχος των χύμα αποσταγμάτων στις λαϊκές,
αμφίβολης ποιότητας και τυχόν ύπαρξης καρκινογόνων

 Τηρούνται στοιχεία από υγειονομικές υπηρεσίες

αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ?

Δικαστήριο α) ως τον ΕΦΚ του τσίπουρου/τσικουδιάς και Β) ως

της δηλωμένης παραγωγής των διημέρων ? Πόσες άδειες

αποσταγμάτων που προορίζονται για ιδία χρήση από τους

καταλήγουν τελικά στην αγορά?

προϊόντων απόσταξης διήμερων παραγωγών ?

αγορές καθώς και β) εκείνο των Κανόνων Διακίνησης και

Πού βρισκόμαστε ? 
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αγορές καθώς και β) εκείνο των Κανόνων Διακίνησης και
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) αντί να διορθώνουν συντηρούν τη διάθεση

όσο και στους χώρους μαζικής εστίασης, χωρίς καμία

καταναλωτή εκτεθειμένο σε προϊόντα αμφίβολης ή κακής

καταναλωτή : Από ποια υπηρεσία και με ποιο μηχανισμό θα

λαϊκές, για τον εντοπισμό αποσταγμάτων κατώτερης ή
καρκινογόνων ουσιών που δρουν σε βάθος χρόνου?

υπηρεσίες δηλητηριάσεων από αλκοόλ ?



Το τσίπουρο διημέρων είναι το ιδανικό όχημα για «ξέπλυμα» λαθραίου οινοπνεύματος

καθώς & διέξοδος για νομιμοποίηση παρανόμως παραχθέντων και διακινουμένων αλκοολούχων ποτών 

(λικέρ ρακόμελο, παλαιωμένο τσίπουρο κλπ.).
Όσο διαιωνίζεται το στρεβλό φορολογικό καθεστώς των χύμα αποσταγμάτων, 
θα συνεχίσουν να καπηλεύονται το προϊόν μεγαλολαθρέμποροι 

από γειτονικές χώρες, αλλά και οργανωμένοι αμβυκούχοι 

διήμερων αποσταγματοποιών και τις χρησιμοποιούν για δική τους χρήση 
εκατοντάδες τόνους χύμα τσίπουρου, όπως έχει αποδειχτεί από τους ελέγχους και τις κατασχέσεις που 
έχουν γίνει την τελευταία 5ετία 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

είναι το ιδανικό όχημα για «ξέπλυμα» λαθραίου οινοπνεύματος,  
διέξοδος για νομιμοποίηση παρανόμως παραχθέντων και διακινουμένων αλκοολούχων ποτών 

(λικέρ ρακόμελο, παλαιωμένο τσίπουρο κλπ.).
Όσο διαιωνίζεται το στρεβλό φορολογικό καθεστώς των χύμα αποσταγμάτων, 

να καπηλεύονται το προϊόν μεγαλολαθρέμποροι , που εισάγουν παράνομες ποσότητες 
οργανωμένοι αμβυκούχοι που κρύβονται πίσω από τις άδειες μικρών 

διήμερων αποσταγματοποιών και τις χρησιμοποιούν για δική τους χρήση παράγοντας παράνομα 

, όπως έχει αποδειχτεί από τους ελέγχους και τις κατασχέσεις που 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας


