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ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  
ΤΣΙΠΟΥΡΟ/ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ 

ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 
ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ 
85 αποσταγματοποιοί (σε μόνιμη βάση οι 67) 
 
Ετήσια δηλωμένη παραγωγή: ~3 εκατ. λίτρα 
ποτού  
ΕΦΚ: 5,10€ ανα λίτρο ποτού 
Έσοδα ΕΦΚ: ~ 15 εκατ. ευρώ/έτος 

ΔΙΗΜΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ 
30.000 άδειες απόσταξης/έτος 
5.000-6.000 άμβυκες/έτος 
Ετήσια δηλωμένη παραγωγή: 5-7 εκατ. ποτού 
Εκτιμώμενη παραγωγή: 24 εκατ. ποτού  
ΕΦΚ: 0,59€ ανά λίτρο ποτού 
Έσοδα ΕΦΚ: 7-9 εκατ. ευρώ/έτος 
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ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ   
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Πηγή: Δ/νση ΕΦΚ επεξεργασία ΣΕΑΟΠ 
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Aλυσίδα διάθεσης προιόντος απόσταξης διήμερης 
παραγωγής  

 

 

 

Πρώτες Ύλες 

εγχώρια σταφύλια, άλλα φρούτα, στέμφυλα οινόπνευμα λαθραίο 

Παραγωγοί-

Διακινητές 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
ΑΜΒΥΚΟΥΧΟΣ 

ΠΑΡΑΝΟΜΑ 
 ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ - 
ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ 

Σημεία Πώλησης 

Μεζεδοπωλεία 

Ταβέρνες 

Μπαρ, Καφενεία 

Μini Market  

Άλλα καταστήματα τροφίμων 

Κάβες, Delicatessen 

Υπαίθριες Αγορές 

Αγροτουριστικά περίπτερα 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ 

Αγγελίες 

 Ιnternet 
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Χαρακτηριστικά αλυσίδας διάθεσης προϊόντος απόσταξης 
διημέρων 1/2  

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΑΜΒΥΚΟΥΧΟΣ 

• ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (στην πλειονότητά τους) 
• Αμπελουργός – Χωρική οινοποίηση (μέχρι 1000 λ. κρασί, 80 κιλά τσίπουρο)  
• Παράγει περιορισμένες ποσότητες τσίπουρο από ίδιες πρώτες ύλες 
• Διανέμει σε τοπικό επίπεδο 

• ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΗΣ 
• Είναι κλειστό επάγγελμα – μεταβιβάζεται ή κληρονομείται  (υπάρχει μητρώο στο τελωνείο) 
• Είναι επιτηδευματίας μη δηλωμένος (εισπράττει χρήματα ή προϊόν, παρέχει «μαύρη» εργασία, 

χρησιμοποιεί «μαύρες» πρώτες ύλες) 
• Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα απόσταξης από τους αγρότες 
• Τα δικαιώματα αξιοποιούνται για την παραγωγή υπερ-πολλαπλάσιας ποσότητας  
• Λόγω διασποράς ο υγειονομικός, ποιοτικός & φορολογικός έλεγχος είναι σχεδόν αδύνατος 
• Παράγει & διακινεί ανά την Ελλάδα με άδεια απόσταξης τρίτου (αγρότη-αμπελουργού) 
• Με την άδεια απόσταξης μπορεί να διακινεί την ποσότητα της άδειας ανά δρομολόγιο για 365 

ημέρες το χρόνο 
• Δημιουργεί στρέβλωση στον κλάδο οινοποιίας, χρησιμοποιεί τα σταφύλια που θα έδιναν ΠΟΠ, 

ΠΓΕ κρασιά  
• Χρησιμοποιεί για α’ ύλες επιτραπέζια σταφύλια, μελάσα, απόρραγα συσκευαστηρίων, φρούτα  
• Συμμετέχει σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή  
• Καλλιεργεί νοοτροπία παραβατικότητας σε όλη την αλυσίδα διάθεσης 
• Οι συνδικαλιστικοί φορείς των αμβυκούχων «καπελώνουν» τους αμπελουργούς σε θεσμικό 

επίπεδο 
• Εκμεταλλευόμενος δικαιώματα αγροτών/αμπελουργών κανιβαλίζει τη νόμιμη αποσταγματοποιία  
• ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ 
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 

• «ΜΑΥΡΑ» ΑΓΟΡΑΖΕΙ, «ΜΑΥΡΑ» ΠΟΥΛΑΕΙ  
• Οι δηλωμένες πωλήσεις δεν ξεπερνούν το 10% 
• Περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου ποιότητας ή προέλευσης 
• Δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία σχετικά με τη συσκευασία και την τυποποίηση 
• Συμμετέχει σε παραβατική δραστηριότητα σε σταθερή βάση  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

• Εκτεθειμένος σε προϊόν ανεξέλεγκτης ποιότητας δυνητικά ακόμη και επικίνδυνο για την υγεία 
• Παραπλανάται από το μύθο του «παραδοσιακού» 
• Εκπαιδεύεται να συμμετέχει στη φοροδιαφυγή και να καταναλώνει προϊόντα χωρίς διασφάλιση 

ποιότητας (επισήμανση, ασφαλής συσκευασία) 

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ-ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ 

• ΠΑΡΑΓΕΙ – ΕΜΦΙΑΛΩΝΕΙ – ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

• Παράγει και διακινεί ευρέως ανά την Ελλάδα σε φυσικά σημεία πώλησης ή μέσω Internet 
• Φοροδιαφεύγει στο 100% της δραστηριότητάς του 
• Παρεμβαίνει στην αλυσίδας αξίας απορροφώντας α’ ύλες πολύτιμες για την οινοποιία ή εισάγει 

λαθραίο οινόπνευμα 
• Δεν υπάρχει υγειονομικός έλεγχος – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
• Κανιβαλίζει τη νόμιμη παραγωγή τσίπουρου κυρίως στο όνομα του «παραδοσιακού» 

Χαρακτηριστικά αλυσίδας διάθεσης προϊόντος απόσταξης 
διημέρων 2/2  

ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ 
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Ενδεικτικά παραδείγματα κατασχέσεων & διαφυγόντων 
εσόδων 

Από μόνο 2 περιστατικά κατάσχεσης το 2016 συνολικά 320 τόνων παράνομου 
χύμα τσίπουρου από το Τελωνείο Λάρισας, ποσότητα που αντιστοιχούσε: 

 

 περίπου στο 14% της ετήσιας κατανάλωσης του εμφιαλωμένου τσίπουρου 
των επίσημων αποσταγματοποιών (2014, ΓΧΚ) 

 στο 5-7% της δηλούμενης ετήσιας παραγωγής χύμα τσίπουρου σε όλη την 
Ελλάδα ⃰⃰  

 Εάν αυτή η ποσότητα φορολογείτο όπως το τσίπουρο των επίσημων       
αποσταγματοποιών θα απέφερε στα δημόσια ταμεία:  

~€1,7 εκατ. από ΕΦΚ και  

~ €0,5 εκατ. από ΦΠΑ. 

  

Η συγκεκριμένη ποσότητα βρέθηκε σε μία μόνο περιοχή της Ελλάδας 
καταδεικνύοντας το μέγεθος των παράνομα παραγόμενων και 
διακινούμενων ποσοτήτων στο σύνολο της επικράτειας.   

 

⃰Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Τελωνείων, το δηλωθέν προϊόν των διήμερων ετησίως ανέρχεται σε 5-7 εκατ. 
λίτρα ποτού.  

ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ 
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Γενικά 

 Κάθε αμπελουργός δικαιούται να αποστάξει στέμφυλα, μετά τη χωρική οινοποίηση των σταφυλιών που 
παρήγαγε από τα δικά του αμπέλια για τέσσερα 48ωρα ή οκτώ 24ωρα, συνήθως κατά το δίμηνο 
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. 

 Το τελικό προϊόν απόσταξης καταχρηστικά αποκαλείται «τσίπουρο/τσικουδιά», καθώς μπορεί να διαφέρει 
σημαντικά από το επιτρεπόμενο (άλλες/ακατάλληλες α’ ύλες, μέθοδος παρασκευής). 

 Με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των αμπελοκαλλιεργητών και την αξιοποίηση των στεμφύλων 
τους, μέχρι το 1997 επιτρεπόταν περιορισμένη εμπορία εντός του νομού παραγωγής και στους όμορους 
δήμους. 

 Με τον Ν. 2523/1997, επετράπη η διακίνηση ανά την Ελλάδα χωρίς περιορισμούς, χωρίς καμιάς μορφής 
τυποποίηση ή εμφιάλωση. Παράλληλα, επεβλήθη μικρή φορολογική επιβάρυνση (ΕΦΚ 0,59€ ανά λίτρο 
ποτού) που διατηρείται μέχρι σήμερα. 

 Αυτός ο συμβολικός ΕΦΚ έναντι ΕΦΚ €5,10 ανά λίτρο ποτού που ισχύει στο εμφιαλωμένο τσίπουρο 
αποτελεί βασικό κίνητρο φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και πηγή στρέβλωσης στην αγορά. 

Νομικό πλαίσιο - Σύντομο ιστορικό 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ 

Λειτουργία: Ν. 2969/2001 (άρθρο 7, § Ε) 

Φορολογία: Ν. 2960/2001 (άρθρο 82) 

Διακίνηση: Ν. 4308/2014 (άρθρο 5, § 8) 

Πρόσφατη τροποποίηση με τον Ν. 4416/2016 (άρθρο 107): έναρξη ισχύος 1/8/2017 

Νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές 



  

Φορολογία: η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο λόγω του μειωμένου 
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει στο «τσίπουρο» και την 
«τσικουδιά» 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν εφαρμόζει τον 
κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε δύο συγκεκριμένα αλκοολούχα ποτά, το 
«τσίπουρο» και την  «τσικουδιά».  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου 
κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, 
εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν ισχύει καμία παρέκκλιση όσον 
αφορά τα αλκοολούχα ποτά τσίπουρο ή τσικουδιά, για τα οποία σήμερα εφαρμόζεται μειωμένος 
συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (50%), καθώς και εξαιρετικά μειωμένος 
συντελεστής (γύρω στο 6%) όταν παράγονται από μικρούς παραγωγούς, τους λεγόμενους 
«διήμερους» αποσταγματοποιούς. 

Εφαρμόζοντας αυτούς τους μειωμένους συντελεστές, η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ 
δεδομένου ότι ευνοεί την εγχώρια παραγωγή αυτών των αλκοολούχων ποτών. Αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με την αρχή που απαγορεύει την εσωτερική φορολογία η οποία συνεπάγεται έμμεση προστασία 
των εγχώριων προϊόντων ή επιβολή στα προϊόντα άλλων κρατών μελών οιωνδήποτε εσωτερικών φόρων 
ανώτερων από εκείνους που επιβαρύνουν ομοειδή εθνικά προϊόντα. 

Επιπλέον, αν και μικρά αποστακτήρια μπορούν, υπό ορισμένους όρους, να επωφελούνται από 
μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 
το 50% του κανονικού εθνικού συντελεστή. Εφαρμόζοντας έναν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή, το 
ελληνικό καθεστώς για τους «διήμερους» αποσταγματοποιούς δεν τηρεί τους όρους αυτούς. 

Εξελίξεις -Παραπομπή της Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 
    



  

 

 Πώς θα γίνεται η εμπορία του τσίπουρου των διημέρων από 1/8/2017 (θα 

υπάρχει διασταύρωση των παραστατικών με τις δηλώσεις συγκομιδής και τα 

συνοδευτικά έγγραφα αμπελοοινικών προϊόντων) 

 Πώς θα γίνεται η διακίνηση του τσίπουρου των διημέρων  από τους παραγωγούς για 

ιδία χρήση, χωρίς παραστατικά μόνο με τη άδεια απόσταξης από το Τελωνείο; 

 Θα υπάρξει ανώτατο όριο παραγωγής  προϊόντων απόσταξης διήμερων παραγωγών ; 

Η αγορανομική ρύθμιση από μόνη της ( με το Ν.446/22.12.2016), χωρίς την 

αντίστοιχη φορολογική ρύθμιση, συνιστά ένα ημίμετρο που θα επιδεινώσει την 

έκνομη διακίνηση χύμα τσίπουρου. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, αντί να λύνεται 

το πρόβλημα, ουσιαστικά νομιμοποιείται η κυκλοφορία στην αγορά δύο ειδών 

τσίπουρου: του εμφιαλωμένου (με φόρο κατανάλωσης 5,1 ευρώ/λίτρο) και ενός 

πρακτικά αφορολόγητου (0,59 ευρώ το λίτρο), όπως είναι μέχρι σήμερα το χύμα 

τσίπουρο. 

Όσο διαιωνίζεται το στρεβλό φορολογικό καθεστώς του χύμα τσίπουρου, θα 

συνεχίσουν να καπηλεύονται το προϊόν μεγαλολαθρέμποροι που εισάγουν 

παράνομες ποσότητες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και 

οργανωμένοι «διήμεροι» που κρύβονται πίσω από τις άδειες διήμερων παραγωγών που 

τις χρησιμοποιούν για δική τους χρήση και παράγουν παράνομα εκατοντάδες τόνους 

χύμα τσίπουρου, όπως έχει αποδειχτεί από τους ελέγχους και τις κατασχέσεις που 

έχουν γίνει το 2015 έως και το 2017 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 1/2  
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  Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας στο Δικαστήριο α) ως τον ΕΦΚ του 
τσίπουρου/τσικουδιάς και Β) ως προς τον φόρο των διήμερων παραγωγών; 

  Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από τις τελωνειακές υπηρεσίες , για το μέγεθος της 

δηλωμένης παραγωγής των διημέρων ; 

  Πόσες άδειες εκδίδονται κάθε χρόνο ; 

 Συγχαρητήρια για τη συντονισμένες  ενέργειες  Οικονομικής Αστυνομίας, Τελωνείων για 

τις κατασχέσεις  χύμα τσίπουρου / καζανιών /λαθραίων ποτών & αλκοόλης  

 Όσον αφορά  τις κατασχέσεις στον  Τύρναβο , ποίο είναι το ύψος των προστίμων 

που καταλογίστηκαν ; 

 Τα πρόσφατα κατατεθειμένα νομοσχέδια  

 α) για τις υπαίθριες αγορές καθώς και  

 β) εκείνο  των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)  

 αντί να διορθώνουν  συντηρούν  τη διάθεση χύμα αποσταγμάτων τόσο στις λαϊκές 

αγορές όσο και στους χώρους μαζικής εστίασης, χωρίς καμία πρόνοια ελέγχου και 

αφήνοντας τον καταναλωτή εκτεθειμένο σε προϊόντα αμφίβολης ή κακής ποιότητας. 

 Ως προς την διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή : Από ποιά υπηρεσία και με 

ποιον μηχανισμό θα γίνεται έλεγχος αυτών των αποσταγμάτων, για τον εντοπισμό 

ενδεχόμενων πρώτων υλών κατώτερης ή αμφίβολης ποιότητας και τυχόν ύπαρξης 

καρκινογόνων ουσιών που δρουν σε βάθος χρόνου. 
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 Παραβίαση του Κοινοτικού δικαίου με κίνδυνο την καταδίκη της Χώρας στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο & τη επιβολή υπέρογκων προστίμων. Από 25/2/2017 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο λόγω του μειωμένου 
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει στο «τσίπουρο» και την 
«τσικουδιά».  

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

 Φοροδιαφυγή - απώλεια κρατικών εσόδων: Ο όγκος του παράνομα διακινούμενου 
χύμα τσίπουρου διημέρων εκτιμάται ότι το 2014 άγγιξε τα 24 εκ. λίτρα και οι ετήσιες 
απώλειες φορολογικών 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.) 

 

Νομικές βάσεις του δικαίου της Ε.Ε. καθιστούν επιβεβλημένη την 
αναμόρφωση του καθεστώτος των διήμερων αποσταγματοποιών 
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 Πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας εμπορικής διάθεσης χύμα 
αποσταγμάτων διήμερων 

 

 Διατήρηση δυνατότητας περιορισμένης απόσταξης αποκλειστικά για 
οικογενειακή κατανάλωση βάσει του τηρούμενου αμπελουργικού μητρώου 

 

 Ενιαίο καθεστώς αδειοδότησης και φορολόγησης για το σύνολο των 
αποσταγματοποιών (εμφιαλωτών και διήμερων) 

 

 Εφόσον ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει το προϊόν του στην 
κατανάλωση για εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να έχει άδεια 
ποτοποιού-αποσταγματοποιού, να κάνει έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος 
στην εφορία και ό,τι άλλο προβλέπεται, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής 
ανταγωνισμός επί ίσοις όροις. 
 

 
 

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 

 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 (ΔΕΕ). 
 


