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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία αποςταγματοποιείων -Παραδόςεισ παραγομζνων προϊόντων».  

Α. Με αφορμι ερϊτθμα που τζκθκε από Χθμικι Τπθρεςία, κακϊσ και υπομνιματα ενδιαφερομζνων 

αποςταγματοποιϊν, ςχετικά με τθ δυνατότθτα τμθματικισ παράδοςθσ αποςταγμάτων, προϊόντων 

απόςταξθσ κλπ από τα (ςφραγιςμζνα) δοχεία ςυλλογισ, ςτισ οικείεσ μονάδεσ παραγωγισ 

(αποςταγματοποιεία), επιςθμαίνονται τα εξισ: 

1. Όπωσ είναι γνωςτό, θ λειτουργία των αποςταγματοποιείων διζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ *άρκρα 

5, 6,7( παρ.Γ) και 8] του ν.2969/2001 (281 Αϋ) ωσ και τθν Α.Τ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010 (162 Βϋ) 

«Λειτουργία αποςταγματοποιείων» ςτθν οποία, μεταξφ των άλλων, κακορίηονται οι όροι, οι διατυπϊςεισ 

και οι διαδικαςίεσ ςχετικά με τον ζλεγχο, ο οποίοσ *ςφμφωνα πάντοτε με τισ εν λόγω διατάξεισ] είναι 

ολιςτικόσ, καταλαμβάνοντασ όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ [από τθσ ειςαγωγισ και κατεργαςίασ των 

πρϊτων υλϊν, τθσ απόςταξθσ μζςω ςφραγιςμζνων (με ειδικζσ ςφραγίδεσ) αποςτακτικϊν κυκλωμάτων], 

κατοχισ, αποκικευςθσ ωσ και διακίνθςθσ και διάκεςθσ των οικείων αλκοολοφχων προϊόντων 

(αποςταγμάτων, προϊόντων απόςταξθσ κλπ). 
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 Ζτςι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου (α) τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 4 τθσ εν λόγω Α.Τ.Ο. 

«Για τθν κατεργαςία κάκε είδουσ επιτρεπόμενθσ πρϊτθσ φλθσ και ζνα τουλάχιςτον εικοςιτετράωρο πριν 

από τθν ζναρξθ κάκε εργαςίασ, ο εργοςταςιάρχθσ ι ο αντιπρόςωπόσ τουσ οφείλουν να υποβάλλουν 

ςχετικι αίτθςθ- διλωςθ ςτθν εποπτεφουςα το αποςταγματοποιείο Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. και να 

λάβουν από αυτιν τθ ςχετικι ζγκριςθ.  

             Στθν αίτθςθ – διλωςθ πρζπει να αναφζρεται το είδοσ (κατθγορία) και θ ποςότθτα τθσ προσ κατεργαςία 

πρϊτθσ φλθσ, το ςχετικό πρωτόκολλο ειςαγωγισ, θ περιεκτικότθτα αυτισ ςε ςάκχαρο ι/και αλκοόλθ 

ςφμφωνα με τθ ςχετικι ζκκεςθ χθμικισ εξζταςθσ, οι δεξαμενζσ (αρικμοί ι ςθμεία) ςτισ οποίεσ βρίςκεται, 

ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ κατεργαςίασ αυτισ ωσ και ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν τθσ 

απόςταξθσ, κακϊσ και το είδοσ και θ ποςότθτα των προϊόντων που κα παραχκοφν *…+» 

             ενϊ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του ιδίου εν λόγω άρκρου «Προκειμζνου για τθν 

παραγωγι αποςτάγματοσ ςτεμφφλων, θ κατά τθν προθγουμζνθ παράγραφο αίτθςθ-διλωςθ 

υποβάλλεται ομοίωσ τουλάχιςτον ζνα εικοςιτετράωρο πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ 

απόςταξθσ. Το χρονικό διάςτθμα των εργαςιϊν τθσ απόςταξθσ που αφορά θ εν λόγω αίτθςθ μπορεί να 

διαφζρει ανάλογα με τθ δυναμικότθτα και τθ λειτουργία των χρθςιμοποιουμζνων αποςτακτικϊν 

μθχανθμάτων, ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ζνα μινα. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ 

κατεργαηόμενθσ πρϊτθσ φλθσ, θ εποπτεφουςα Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. υποχρεοφται όπωσ, κατά τθ 

διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ των εργαςιϊν τθσ απόςταξθσ, προβαίνει ςε ελζγχουσ και 

δειγματολθψίεσ του περιεχομζνου του αποςτακτιρα ωσ και ςτον ζλεγχο του κενοφ των προσ απόςταξθ 

δεξαμενϊν, ενϊ μπορεί να απαιτεί τθν κζνωςθ του αποςτακτιρα παρουςία των αρμοδίων οργάνων 

παρουςία των αρμοδίων οργάνων τθσ και να προβαίνει ςτον ζλεγχο και, ενδεχομζνωσ, ςτθ 

δειγματολθψία των υπολειμμάτων τθσ απόςταξθσ *…+». 

 
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου (α) τθσ παραγράφου Α.2 του άρκρου 5 τθσ εν λόγω 

Α.Τ.Ο. «Η παράδοςθ των εκάςτοτε παραγόμενων προϊόντων, από τα ςφραγιςμζνα δοχεία ςυλλογισ, 

γίνεται παρουςία του εποπτεφοντοσ το εργοςτάςιο χθμικοφ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ και του αρμοδίου 

υπαλλιλου του Τελωνείου, ωσ και του εργοςταςιάρχθ ι του αντιπροςϊπου του και ςυντάςςεται ςχετικό 

πρωτόκολλο παράδοςθσ, ςτο οποίο, με βάςθ τθ χορθγθκείςα ζγκριςθ για τθν κατεργαςία τθσ 

χρθςιμοποιθκείςασ πρϊτθσ φλθσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 

του προθγοφμενου άρκρου, χαρακτθρίηεται το προϊόν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 

κοινοτικισ νομοκεςίασ *…+. Με βάςθ το πρωτόκολλο παράδοςθσ, βεβαιϊνεται θ ποςότθτα και ο κατ’ 

όγκο αλκοολικόσ τίτλοσ του εκάςτοτε παραγόμενου προϊόντοσ και διενεργείται θ χρζωςθ του 

εργοςταςίου ςε άνυδρθ αικυλικι αλκοόλθ». 

Επιπλζον, όπωσ προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του εδαφίου (β) τθσ ίδιασ παραγράφου Α.2 του άρκρου 5 

τθσ εν λόγω Α.Τ.Ο., «Κατά τθν παράδοςθ, από τα δοχεία ςυλλογισ, των παραγομζνων προϊόντων, 

διενεργείται, από τουσ προαναφερκζντεσ εποπτεφοντεσ το εργοςτάςιο υπαλλιλουσ των αρμοδίων 

Υπθρεςιϊν (Χθμικισ και Τελωνειακισ) δειγματολθψία, ανά δοχείο, προσ χθμικι εξζταςθ ωσ προσ τα 

λοιπά ςτοιχεία, πλθν του κατ’ όγκον αλκοολικοφ τίτλου ο οποίοσ βεβαιϊνεται με το ςχετικό πρωτόκολλο 
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παραδόςεωσ κατά τα ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 

κοινοτικισ *…+ και εκνικισ νομοκεςία (ν. 2969/2001) (…). Το κατά τα ανωτζρω πρωτόκολλο παράδοςθσ 

αποτελεί πρωταρχικό ςτοιχείο για τθν ταυτότθτα και τθν ιχνθλαςιμότθτα του οικείου προϊόντοσ και 

πρζπει να ςυςχετίηεται με τα ςυνταςςόμενα ςυνοδευτικά και παραςτατικά ζγγραφα, τα ςχετικά με τθ 

διάκεςθ ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο χριςθ αυτοφ, με βάςθ τθν οποία πιςτϊνεται». 

Όπωσ προκφπτει από τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ, θ (κάκε) παράδοςθ προϊόντων από τα δοχεία 

ςυλλογισ των αποςταγματοποιείων - θ οποία διενεργείται, παρουςία του εποπτεφοντοσ το εργοςτάςιο 

χθμικοφ τθσ Χθμικισ Τπθρεςίασ και του αρμοδίου υπαλλιλου του Σελωνείου, κατόπιν τθσ ςχετικισ 

αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου αποςταγματοποιοφ - είναι μοναδικι ανά δοχείο ςυλλογισ ςχετιηόμενθ 

άμεςα με τισ κατεργαςκείςεσ πρϊτεσ φλεσ, κατ’ αυτιν δε διενεργείται *μετά τον ζλεγχο των 

επιτεκειμζνων ςφραγίδων και τθ ςφράγιςθ ςε κζςθ κλειςτι τθσ δικλείδασ (βάνασ) ειςόδου του 

αποςτάγματοσ+ αποςφράγιςθ του οικείου δοχείου ςυλλογισ, καταμζτρθςθ του περιεχομζνου αυτοφ και 

προςδιοριςμόσ του αλκοολικοφ τίτλου, κακϊσ και δειγματολθψία του περιεχομζνου ςτο δοχείο 

ςυλλογισ προϊόντοσ, προσ χθμικι εξζταςθ, ςυνταςςομζνου ςχετικοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ.  

Ακριβϊσ δε, με βάςθ το κατά τα ανωτζρω πρωτόκολλο παράδοςθσ, ςφμφωνα πάντοτε με τισ 

προαναφερκείςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, διενεργείται θ βεβαίωςθ τθσ ποςότθτασ και θ ςχετικι χρζωςθ του 

εργοςταςίου ςε άνυδρθ αικυλικι αλκοόλθ ωσ και θ ςυςχζτιςθ με τισ οικείεσ κατεργαςκείςεσ πρϊτεσ 

φλεσ και θ ςχετικι πίςτωςθ αυτϊν, αλλά βεβαίωσ και (πρωτίςτωσ) θ καταβολι του αναλογοφντοσ Ε.Φ.Κ. 

(προκειμζνου για τα αποςταγματοποιεία που δεν λειτουργοφν με το κακεςτϊσ τθσ φορολογικισ 

αποκικθσ). Είναι προφανζσ ότι δεν είναι επιτρεπτι θ πραγματοποίθςθ τμθματικϊν παραδόςεων των 

προϊόντων των αποςταγματοποιείων από τα δοχεία ςυλλογισ αυτϊν, κακϊσ δεν κα ιταν δυνατόσ ο 

ζλεγχοσ του (διενεργουμζνου κατά μινα, μζςω τθσ υποβαλλομζνθσ μθνιαίασ διλωςθσ) ιςοηυγίου 

μεταξφ των ειςερχομζνων και κατεργαηόμενων ςτο αποςταγματοποιείο πρϊτων υλϊν και των 

παραγόμενων ςε αυτό προϊόντων, δεδομζνου ότι θ ποςότθτα αποςτάγματοσ που κα παρζμενε ςτο 

δοχείο ςυλλογισ μετά από τθν τμθματικι παράδοςθ κα αναμιγνυόταν, εν ςυνεχεία, με τθ νζα ποςότθτα 

αποςτάγματοσ θ οποία κα ςυλλεγόταν κατά τθ διενζργεια των νζων αποςτάξεων και ςυνεπϊσ δεν κα 

ιταν δυνατι θ ςυςχζτιςθ και αντιςτοίχιςθ του προκφπτοντοσ μίγματοσ προϊόντων με τισ πρϊτεσ φλεσ 

του αποςταγματοποιείου. 

 

Επιπλζον, ςθμειϊνεται ότι τα δοχεία ςυλλογισ ζχουν ιδιαίτερο λειτουργικό ρόλο ςτο όλο αποςτακτικό 

κφκλωμα *β.δ. τθσ 25-12-1917 (άρκρο 44 παρ. 2), Α.Τ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010 (άρκρο 3, παρ. 3 

περιπτ. α’ - η’)+ – και για τον λόγο αυτόν θ ςφράγιςι τουσ διενεργείται (όπωσ και το αποςτακτικό 

μθχάνθμα ςτο οποίο είναι προςαρμοςμζνα και ςυνδεδεμζνα) με ειδικό τρόπο και ειδικζσ ςφραγίδεσ 

*ςφραγιδοκάλυκεσ και ςφραγιδοςφρματα με τισ οποίεσ χρεϊνεται το εργοςτάςιο κακϊσ και ο 

εποπτεφων τοφτο χθμικόσ, τθσ ςχετικισ πιςτϊςεωσ διενεργουμζνθσ με βάςθ τα οικεία πρωτόκολλα 

παραδόςεωσ+ διαφοροποιοφμενεσ πλιρωσ από τισ χρθςιμοποιοφμενεσ για τθ ςφράγιςθ των δοχείων 

αποκικευςθσ ςφραγίδεσ - και γενικά δεν μπορεί να χρθςιμοποιοφνται (και) ωσ δοχεία αποκικευςθσ, 

προβλεπομζνων για τθν αποκικευςθ των εκάςτοτε παραγομζνων προϊόντων διακριτϊν, ιδιαίτερων και 
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ανεξαρτιτων δεξαμενϊν, μθ ςχετιηομζνων με το αποςτακτικό κφκλωμα (Α.Τ.Ο. 3002475/383/0029/02-

02-2010, άρκρο 3 παρ.1α’ και παρ. 3ςτ’), από τισ οποίεσ - μετά από τθν εκάςτοτε παράδοςθ - 

μεταγγίηεται ολοςχερϊσ το (παραδοκζν) περιεχόμενο του οικείου δοχείου ςυλλογισ το οποίο κενοφται 

πλιρωσ ϊςτε (μετά τθν επαναςφράγιςι του και τθ ςφνδεςι του με το αποςτακτικό μθχάνθμα) να 

χρθςιμοποιείται για τθν ςυλλογι των (εκ νζου) παραγομζνων προϊόντων. 

Για το λόγο αυτό άλλωςτε, ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ (άρκρο 3, παρ. 1 και 2) τθσ εν λόγω Α.Τ.Ο., 

προκειμζνου για τθ χοριγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ (ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.2969/2001) 

άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, το αποςταγματοποιείο κα πρζπει να διακζτει ιδιαίτερουσ χϊρουσ, 

δεξαμενζσ κλπ για τθ μετάγγιςθ και τθν αποκικευςθ ς’ αυτζσ των εκάςτοτε παραδιδόμενων από τα 

δοχεία ςυλλογισ προϊόντων. 

 
2. Πζραν των προαναφερομζνων, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςε ότι αφορά τθν επιβολι του Ε.Φ.Κ., ειδικά 

για τισ μονάδεσ που λειτουργοφν εκτόσ κακεςτϊτοσ φορολογικισ αποκικθσ, ιςχφουν οι ςχετικζσ 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 2(γ) του άρκρου 56 του ν. 2960/2001 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», με τισ 

οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2(γ) του άρκρου 7 τθσ οδθγίασ 

2008/118/ΕΚ του υμβουλίου, ςφμφωνα με τισ οποίεσ κεωρείται ωσ κζςθ ςε ανάλωςθ - των προϊόντων 

που υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ. (και ςυνεπϊσ ο Ε.Φ.Κ. κακίςταται, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, απαιτθτόσ) - κάκε 

παραγωγι τζτοιων προϊόντων εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ. 

 υνεπϊσ, κάκε προϊόν που παράγεται ςε αποςταγματοποιείο, το οποίο βρίςκεται εκτόσ κακεςτϊτοσ 

αναςτολισ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, κεωρείται ότι, με τθν παραγωγι του, ιδθ αυτό τίκεται ςε 

ανάλωςθ και ο Ε.Φ.Κ. κακίςταται απαιτθτόσ για το ςφνολο τθσ παραχκείςασ ποςότθτασ θ οποία ζχει 

ςυγκεντρωκεί ςτο δοχείο ςυλλογισ και παραδίδεται ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου Α.2 του άρκρου 5 τθσ Α.Τ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010. 

Άλλωςτε, για το λόγο αυτό, ειδικά για τα αποςταγματοποιεία που δεν ζχουν λάβει άδεια φορολογικισ 

αποκικθσ, ιςχφουν οι επιπλζον περιοριςμοί που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Β του 

άρκρου 5 τθσ Α.Τ.Ο. 3002475/383/0029/02-02-2010. φμφωνα λοιπόν με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Β.1 του εν λόγω άρκρου «Μετά τθν παράδοςθ των παραγομζνων προϊόντων από τα 

ςφραγιςμζνα δοχεία ςυλλογισ και τθ ςφνταξθ του προβλεπομζνου ςτθν περίπτωςθ Α.2α του άρκρου 

αυτοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ, όπου βεβαιϊνεται θ ποςότθτα και ο αλκοολικόσ τίτλοσ του 

παραγομζνου προϊόντοσ, υποβάλλεται ςτο αρμόδιο Τελωνείο, άμεςα ι το αργότερο τθν επομζνθ 

εργάςιμθ θμζρα, από τον υπόχρεο Δ.Ε.Φ.Κ. για τθν καταβολι των αναλογουςϊν φορολογικϊν και 

λοιπϊν επιβαρφνςεων (…)». 

 

Β. Κατόπιν των ανωτζρω, με βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (ν.2969/2001, Α.Τ.Ο. 

3002475/383/0029/02-02-2010), είναι ςαφζσ ότι θ (κάκε) παράδοςθ των προϊόντων του 

αποςταγματοποιείου είναι διαδικαςία μοναδικι που αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθ ςυνολικι ποςότθτα 

του (εκάςτοτε) παραγομζνου, ςυλλεγομζνου και καταμετρουμζνου, ςτο κάκε δοχείο ςυλλογισ, προϊόντοσ 

ΑΔΑ: Ω8ΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΠΥ4



5 
 

και τοφτο για λόγουσ που, όπωσ προαναφζρκθκε, ςχετίηονται τόςο με τθν ορκι παρακολοφκθςθ τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ των εν λόγω μονάδων, όςο και με τθν ορκι επιβολι του Ε.Φ.Κ. 

Παρακαλοφνται οι Χθμικζσ και Σελωνειακζσ Τπθρεςίεσ για τθν πιςτι και απαρζγκλιτθ τιρθςθ των 

προαναφερομζνων.  

 

                                                                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ  

                                                                                                                                                                     ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 

   ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ  

                                                                                                                                                                      ΕΟΔΩΝ  

                                                                                                                                                                      Γ.ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ:   
 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
 

1. Σελωνεία Αϋ, Βϋ, Γϋ Σάξθσ 

2. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ   

3. Χθμικζσ Τπθρεςίεσ ( για τθν  από μζρουσ τουσ κοινοποίθςθ ςτα Σμιματα , γραφεία κλπ των Χθμικϊν Τπθρεςιϊν) 

4. ΔΙΠΑΕΕ 

5. Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.  

6. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 
    (για ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ) 
7. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου/ Σμιμα Αϋ 
    (για ανάρτθςθ ςτο portal) 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ    
 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν  
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν  
3. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (ΔΟ) 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. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Α.Α.Δ.Ε. 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ.Δ.Α.Δ.) 
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Σμιμα Βϋ 
γ) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  (Δ.ΗΛΕ.Δ) 

  9. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ , Θεςςαλονίκθσ Αχαΐασ  
10. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ 
11.   Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ  
       Καραΐςκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
       (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ υλλόγουσ Εκτελωνιςτϊν)  
       e-mail: oete@oete.gr 
12. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Πειραιϊσ – Ακθνϊν  
      Σςαμαδοφ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
      e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr 
13. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  

mailto:oete@oete.gr
mailto:sepa@otenet.gr
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      Κουντουριϊτου 13, ΣΚ 546 25 - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
      e-mail:  info@seth.gr 
14. Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Προϊόντων Ελλάδασ (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.) 
      Νίκθσ 50Α , Ακινα, Σ.Κ. 10558 Ακινα   
15. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων και Οινοπνευματωδϊν Ποτϊν (.Ε.Α.Ο.Π.) 
       Χαλκοκονδφλθ 34, Σ.Κ. 16346 Ακινα 
16.  Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ποτϊν (ΕΝΕΑΠ) 
       Κρϊμνθσ 47, Σ.Κ. 16452 Αργυροφπολθ 
17. φνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΕΟ) 

 Νίκθσ 34, Σ.Κ. 105 57 - Ακινα. 
 e-mail: seo@wine.org.gr 

18. Ζνωςθ Οινοποιϊν Ελλάδασ  
 Αβζρωφ 14, Σ.Κ. 172 35 - Δάφνθ. 

19. Κεντρικι υνεταιριςτικι Ζνωςθ Αμπελοοινικϊν Προϊόντων (ΚΕΟΟΕ) 
Λουίηθσ Ριανκοφρ 73 , τ.κ. 115 23,  Αμπελόκθποι 
e-mail:keosoe@otenet.gr 

20. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ) 
       εβαςτουπόλεωσ 89 , Σ.Κ. 115 26 Ακινα. 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   

1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ  Δθμοςίων Εςόδων 

2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

3.  Γραφείο κ. Γενικοφ Δ/ντι Γ.Χ.Κ.  

4.  Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Σροφίμων-Σμιμα Αϋ 

5.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ  

5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

6. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

7. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

8. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Π.Α. - Σμιμα Βϋ 

 

mailto:info@seth.gr
ΑΔΑ: Ω8ΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΠΥ4


		2019-05-29T13:24:58+0300
	Athens




