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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΣΜΗΜΑ Β΄
Πλθροφορίεσ : Ανδρ. ερζπα
Σθλζφωνο: 210 6987411

ΑΔΑ:
Ακινα, 29 Ιουλίου 2020
Αρικ. Πρωτ.:Ε.2126

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ
ΚΡΑΣΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α΄
Πλθροφορίεσ: τ. άμιοσ, τ. Χατηθγεωργίου
Σθλζφωνο : 210 6479222, 210 6479152
ΠΡΟ: Ωσ πίνακασ διανομισ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίθςθ τθσ υπ’αρικ. Α.1141/09-03-2020 Α.Τ.Ο. «Σροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ
υπ’αρικ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθζςεισ για την πλήρη
μετουςίωςη τησ αιθυλικήσ αλκοόλησ, την παραςκευή, διάθεςη και την εμφιάλωςη
τησ πλήρωσ μετουςιωμζνησ αιθυλικήσ αλκοόλησ» (Β’ 755)

ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν εν κζματι Απόφαςθ, θ οποία δθμοςιεφκθκε
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Β’ 2445), ζλαβε αρικμό ΑΔΑ ΩΦΚΝ46ΜΠ3Η-ΠΝΔ και ιςχφει
από τθσ δθμοςιεφςεϊσ τθσ (19-06-2020).
Με τθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ επζρχονται οι ακόλουκεσ αλλαγζσ:
1.Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 τθσ κοινοποιοφμενθσ Α.Τ.Ο., αντικακίςταται ο οριςμόσ τθσ
εμφιάλωςθσ τθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ (άρκρο 4, παρ.2 τθσ
τροποποιοφμενθσ Α.Τ.Ο.) και ορίηεται ωσ νζο ανϊτατο όριο, για τθν χωρθτικότθτα των
περιεκτϊν (φιαλϊν ι δοχείων) τθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, τα δζκα (10)
λίτρα (αντί του ορίου των 2,5 λίτρων που ίςχυε μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κοινοποιοφμενθσ
απόφαςθσ).
2. Ωσ εκ τθσ κατά τα ανωτζρω τροποποίθςθσ του ανϊτατου ορίου χωρθτικότθτασ, προκειμζνου
για τθν εμφιάλωςθ τθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, με τθν κοινοποιοφμενθ
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απόφαςθ αναλόγωσ επζρχονται τροποποιιςεισ ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 4
«Διάθεςη και διακίνηςη πλήρωσ μετουςιωμζνησ αιθυλικήσ αλκοόλησ» κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ
διατάξεισ του άρκρου 8 «Προςυςκευαςία και ενδείξεισ επ’ αυτήσ» τθσ τροποποιοφμενθσ
απόφαςθσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, με τθν παράγραφο 2 του ίδιου ωσ άνω άρκρου 1 τθσ κοινοποιοφμενθσ Α.Τ.Ο.,
αντικακίςταται θ παράγραφοσ 8 του άρκρου 4 τθσ τροποποιοφμενθσ απόφαςθσ και
προβλζπεται πλζον θ δυνατότθτα διάκεςθσ ςτθν χονδρικι και λιανικι πϊλθςθ τθσ πλιρωσ
μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςε προςυςκευαςίεσ ονομαςτικοφ όγκου μζχρι 10 λίτρων,
από πρόςωπα που αςκοφν νόμιμθ εμπορικι δραςτθριότθτα, τθρουμζνων των όρων και
προχποκζςεων που προβλζπονται από τισ εκνικζσ (ν.2960/2001 και Α.Τ.Ο.
30/003/000/1026/2016) και ενωςιακζσ διατάξεισ για τθν ενδοενωςιακι διακίνθςθ του
προϊόντοσ αυτοφ.
Επιπλζον, με τισ παραγράφουσ 3, 4, και 6 του εν λόγω άρκρου 1 τθσ κοινοποιοφμενθσ Α.Τ.Ο.
επζρχονται τροποποιιςεισ ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρκρου 8 τθσ
τροποποιοφμενθσ απόφαςθσ κακϊσ και ςτισ διατάξεισ του ςτοιχείου (v) τθσ παραγράφου 5 (νυν
παραγράφου 4) του εν λόγω άρκρου αναφορικά με το μζγεκοσ των χαρακτιρων των
προβλεπόμενων ενδείξεων ςτθν επιςιμανςθ τθσ εμφιαλωμζνθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ
αλκοόλθσ, με τθν πρόβλεψθ διαφοροποίθςθσ αυτοφ, ανάλογα με τον ονομαςτικό όγκο τθσ
προςυςκευαςίασ. υγκεκριμζνα, με τισ εν λόγω διατάξεισ προβλζπεται θ χριςθ χαρακτιρων
μεγαλφτερου μεγζκουσ για τισ προςυςκευαςίεσ ονομαςτικοφ όγκου μεγαλφτερου των 2,5
λίτρων και μζχρι του προβλεπόμενου ανϊτατου ορίου των 10 λίτρων *ζξι (6) χιλιοςτόμετρα για
τισ ενδείξεισ τθσ επωνυμίασ πϊλθςθσ και του (κατ’ όγκο) αλκοολικοφ τίτλου και τζςςερα (4)
χιλιοςτόμετρα για τθν ζνδειξθ του όγκου του περιεχομζνου+.
3. Με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, οι παράγραφοι 5 και 6
του άρκρου 8 τθσ τροποποιοφμενθσ απόφαςθσ αναρικμοφνται ςε 4 και 5 αντίςτοιχα.
4. Με το άρκρο 2 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ διάκεςθσ
πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ με τθν κοινι μζκοδο τθσ Ε.Ε. ι πλιρωσ
μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ άλλου κ-μ,
ςτθ χονδρικι και λιανικι πϊλθςθ ςτα πρόςωπα που αςκοφν νόμιμθ εμπορικι δραςτθριότθτα
και τθν ζχουν ιδθ, πριν τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, παραλάβει,
από άλλα κράτθ μζλθ, εμφιαλωμζνθ ςε προςυςκευαςίεσ ονομαςτικοφ όγκου μεγαλφτερου των
2,5 λίτρων και ζωσ 10 λίτρα.
5. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 5 του καν. (ΕΚ) 3649/92 τθσ Επιτροπισ, οι
εμπορικζσ ενδοενωςιακζσ διακινιςεισ τθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ
πραγματοποιοφνται υπό τθν κάλυψθ του Απλουςτευμζνου υνοδευτικοφ Εγγράφου (ΑΔΕ).
Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του εν λόγω κανονιςμοφ τα εμπορικά
ζγγραφα, όπωσ τα τιμολόγια, τα δελτία παράδοςθσ, τα φορτωτικά ζγγραφα κλπ., μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ απλουςτευμζνα ςυνοδευτικά ζγγραφα, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν τα
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ίδια πλθροφοριακά ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο οικείο υπόδειγμα του εν λόγω
κανονιςμοφ και θ φφςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν επαλθκεφεται με τον αρικμό που αντιςτοιχεί
ςτον κωδικό των τετραγωνιδίων του εν λόγω υποδείγματοσ.
θμειϊνεται ότι, κατόπιν διενεργθκείςασ ζρευνασ τθσ Δ/νςθσ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. ςε ςυνεργαςία
με τισ αρμόδιεσ αρχζσ των άλλων κρατϊν μελϊν, αναφορικά με τθν ενδοενωςιακι διακίνθςθ
τθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ςε οριςμζνα κράτθ-μζλθ (Ρουμανία,
Ουγγαρία, Λετονία, Εςκονία, Ολλανδία, Θν. Βαςίλειο, Λουξεμβοφργο, Πολωνία, Αυςτρία, και
Δανία) θ διακίνθςθ τθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ πραγματοποιείται υπό τθν
κάλυψθ του Απλουςτευμζνου υνοδευτικοφ Εγγράφου (ΑΔΕ) ενϊ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι
γνωςτοποίθςι τθσ, θ Γερμανία επιτρζπει τθ χριςθ των εμπορικϊν εγγράφων, όπωσ τιμολόγια,
δελτία παράδοςθσ κλπ. ωσ απλουςτευμζνων ςυνοδευτικϊν εγγράφων ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ωσ άνω Κανονιςμοφ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Χθμικζσ Τπθρεςίεσ Γ.Χ.Κ.
2. Σελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ Σάξθσ
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Ι. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ)
Σμιμα Εϋ- Ανάπτυξθσ Διαδικτυακϊν Ιςτοτόπων και Διαχείριςθσ
(για ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ)
ΙΙ. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν
Τποδιεφκυνςθ Βϋ- Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Σελωνείων
Σμιμα Εϋ
(για ανάρτθςθ ςτο portal)

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) Α.Α.Δ.Ε. - Σμιμα Βϋ
5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων & Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε.
6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Α.Α.Δ.Ε
7. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε.
8. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ
9. Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ Α.Α.Δ.Ε.
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
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β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ
10 . Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ
11. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα
e-mail: oee@oe-e.gr
12. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 - Ακινα
e-mail: keeuhcci@uhc.gr
13. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα
e-mail: info@acc.gr
14. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 18, ΣΚ 106 71 – Ακινα
e-mail: info@acsmi.gr
15 . φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (.Ε.Β.)
Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα
e-mail:info@sev.org.gr
16. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Καραΐςκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ
e-mail: oete@oete.gr
17. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Πειραιϊσ – Ακθνϊν
Σςαμαδοφ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ
18.φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail: info@sev.org.gr
19. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ποτϊν (ΕΑΟΠ)
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Χαλκοκονδφλθ 34, ΣΚ 163 46 – Θλιοφπολθ, e-maΙl: info@seaop.gr
20. Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ποτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Κρϊμνθσ 47, ΣΚ 164 52 – Αργυροφπολθ e-maΙl : sp@downtown.com.gr
21. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν
Πατθςίων 56, 106 82 Ακινα
e-mail : haci@otenet.gr
22. «Β.Γ. πθλιόπουλοσ ΑΒΕΕ»
Ακτι Δυμαίων 87-89, Πάτρα
e-mail : info@spiliopoulos.gr
23. «ALCOVIN ΑΕ»
Θφαίςτου 2 ΣΚ 15124 Μαροφςι
e-mail : info@alcovin.gr
24. «ΕΛΛΟΙΝΟ ΕΠΕ»
e-mail: ellino@hol.gr
25. «Ζνωςθ Ποτοποιϊν Καβάλασ Α.Ε»
e-mail: enpoka1@otenet.gr
26. «ΝΣΡΟΤΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑ ΑΕΒΕ»
Λεωφ Μεγαρίδοσ Θζςθ Καλλιςτιρι
ΣΚ 19300 Αςπρόπυργοσ
e-mail : contact.us@druckfarben.gr
27. «Μάρκα Μανίτςα»
ΒΙ.ΠΕ Ξάνκθσ 67100 Ξάνκθ
e-mail : manitsa@otenet.gr
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γεν. Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
β. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Π.Α. - Σμιμα Βϋ
γ. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν Σμιμα Αϋ
δ. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων Σμιμα Δϋ
3. Γενικι Δ/νςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
4. Γεν. Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ
α. Γραφείο κ. Προϊςταμζνθσ Γενικισ Δ/νςθσ Γ.Χ.Κ.
β. Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Σροφίμων -Σμιμα Α’
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