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ΘΕΜΑ : «Προι, προχποθζςεισ, διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ για την παραλαβή και κατεργαςία, από τα 

οξοποιεία, πρϊτων υλϊν για την παραγωγή ξυδιοφ οι οποίεσ, είτε αυτοφςιεσ είτε κατόπιν 

κατεργαςίασ, υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ., ωσ και την απαλλαγή τουσ από τον Ε.Φ.Κ.» 

     

ΑΡΟΦΑΣΘ 

 

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του ν. 2960/2001 «Εθνικόσ Τελωνειακόσ Κώδικασ» (Αϋ 265), όπωσ ιςχφει και ειδικότερα: 

α) των άρκρων 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 80, 90, 92, 93, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 

119Α και 183, 

Αθήνα,  21     Ιουλίου 2016 

Αρικ. Ρρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016 
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β) τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ παραγράφου 1 κακϊσ και τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 83 και 

γ) του άρκρου 91, ιδίωσ τθσ παραγράφου 3, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 13 του ν.4346/2015 

(Αϋ 152) και το άρκρο 61 του ν.4370/2016 (Αϋ 37).    

2. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολοφχα προϊόντα» (Αϋ 281), όπωσ 

ιςχφει. 

3.  Τισ διατάξεισ του άρκρου ζκτου «Παραγωγή και διάθεςη ξυδιοφ» του ν.4303/2014 (Αϋ 231), όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 67 του ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ 

ςυμφωνίασ δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 94). 

4. Τισ διατάξεισ του ν.δ. τθσ 05-05-1928 «περί των όρων και υποχρεώςεων υφ’ οφσ επιτρζπεται η 

κατεργαςία ξηράσ ςταφίδοσ προσ παραγωγή όξουσ» (Αϋ 87). 

5. Τθν υπ’ αρικμ. 218/97 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν  «Αντικατάςταςη των 1170/91, 1492/91 

και 91/66 αποφάςεων του Α.Χ.Σ. με τισ οποίεσ ζχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία 

αναπληρώματοσ ξυδιοφ από αλκοόλη» (Βϋ 453). 

6. Τισ διατάξεισ του ν.2859/00 «Κϊδικασ ΦΡΑ» (Αϋ 248) και ιδιαίτερα των άρκρων 2,5,10,11,16,19,20 και 

25.   

7. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.639/447/14.08.2002 Α.Υ.Ο.Ο. «Σφςταςθ και λειτουργία φορολογικϊν αποκθκϊν» (Βϋ 

1109) και τθν υπ’ αρικμ. Φ.883/530/16.09.1999 Α.Υ.Ο. «Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ αδείασ 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι» (Βϋ 1872). 

8. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ διαδικαςιϊν για τθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ωσ και των λοιπϊν 

πρϊτων υλϊν παραγωγισ όξουσ οι οποίεσ, αυτοφςιεσ ι κατόπιν κατεργαςίασ, υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ. 

και οι οποίεσ παραλαμβάνονται από τα οξοποιεία με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ.  

9. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Πργανα, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ. Δ/τοσ 63/2005 «Κωδικοποίηςη 

τησ νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Αϋ 98).  

10. Το Ρ.Δ. 111/2014 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικών» (Αϋ 178/2014 και Αϋ 25/2015 για 

διόρκωςθ ςφάλματοσ). 

11. Το Ρ.Δ. 73/15 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν» (Αϋ 116 και Αϋ 121 για διόρκωςθ ςφάλματοσ). 

12. Τθν υπ’ αρικ. Υ14/03-10-2015 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάθεςη αρμοδιοτήτων ςτον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρφφωνα Αλεξιάδη» (Β’ 2144). 

13. To γεγονόσ ότι από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 
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ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

Σκοπόσ –Ρεδίο Εφαρμογήσ-Αρμόδιεσ Αρχζσ 

 

1.α. Με τθν παροφςα κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ, οι διατυπϊςεισ και οι διαδικαςίεσ για τον 

ζλεγχο και τθν εποπτεία των οξοποιείων, ιδίωσ όςον αφορά τουσ χϊρουσ, τισ εγκαταςτάςεισ και τον 

εξοπλιςμό, τθν παραλαβι, τθν κατεργαςία και τθν πίςτωςθ των πρϊτων υλϊν παραγωγισ όξουσ, 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4303/2014, είτε αυτζσ αυτοφςιεσ, είτε τα ενδιαμζςωσ από 

τθν κατεργαςία τουσ παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.), τθν 

απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. ωσ και τον ζλεγχο τθσ νόμιμθσ χριςθσ αυτϊν.  

    β.Ππου, ςτθν παροφςα απόφαςθ, αναφζρεται ο όροσ «αικυλικι αλκοόλθ» νοείται θ αικυλικι αλκοόλθ 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν υποπαράγραφο 1(δ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου ζκτου του ν. 

4303/2014 προκειμζνου για τθν παραγωγι ξυδιοφ από αλκοόλθ από τα οξοποιεία. 

2. Αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ προσ οξοποίθςθ αικυλικισ αλκοόλθσ ωσ 

και των λοιπϊν πρϊτων υλϊν παραγωγισ όξουσ που, είτε αυτοφςιεσ είτε τα ενδιαμζςωσ από τθν 

κατεργαςία τουσ παραγόμενα προϊόντα, υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ. είναι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου 2 τθσ παραγράφου 2 του ζκτου άρκρου του ν.4303/2014, οι Χθμικζσ Υπθρεςίεσ του 

Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) και οι Τελωνειακζσ Υπθρεςίεσ ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα των 

οποίων είναι εγκατεςτθμζνεσ οι οικείεσ μονάδεσ παραγωγισ (οξοποιεία), οριηόμενεσ εφεξισ ςτθν 

παροφςα απόφαςθ, για λόγουσ ςυντομίασ, ωσ «Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου» και «Τελωνείο Ελζγχου» 

αντιςτοίχωσ, κακϊσ και «Υπθρεςίεσ Ελζγχου» όταν αναφζρονται από κοινοφ, υπό τον ζλεγχο και τθν 

εποπτεία των οποίων τελοφν τα εν λόγω οξοποιεία. 

3. Αρμόδια αρχι για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. είναι θ Τελωνειακι Αρχι που είναι 

αρμόδια για τθν αποδοχι των τελωνειακϊν παραςτατικϊν, προκειμζνου οι εκάςτοτε ποςότθτεσ, 

προσ οξοποίθςθ, τθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, των προϊόντων του άρκρου 90 (προϊόντα 

του κωδικοφ Σ.Ο. 22.04), ωσ και των προϊόντων του άρκρου 92 (προϊόντα του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06), να 

τεκοφν ςε ανάλωςθ, οριηόμενθ εφεξισ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Τελωνείο Ραράδοςθσ».  
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Άρθρο 2 

Δικαιοφχοι παραλαβήσ 

 

1.α. Δικαιοφχοι παραλαβισ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, προσ οξοποίθςθ, με βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 

άρκρου 8 του ν.2969/2001, είναι τα νομίμωσ λειτουργοφντα οξοποιεία, που τθν χρθςιμοποιοφν προσ 

παραγωγι ξυδιοφ από αλκοόλθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ.     

β.Τα νομίμωσ λειτουργοφντα οξοποιεία μποροφν, εκτόσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, να παραλαμβάνουν, 

προσ κατεργαςία και οξοποίθςθ, τισ λοιπζσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4303/2014, 

πρϊτεσ φλεσ παραγωγισ όξουσ ςτισ οποίεσ, είτε αυτοφςιεσ είτε ςτα παραγόμενα ενδιαμζςωσ από 

τθν κατεργαςία τουσ προϊόντα, επιβάλλεται Ε.Φ.Κ., με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ςχετικισ νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ. 

2.α.  Τα οξοποιεία διακρίνονται ςε:  

i)  εκείνα ςτα οποία, μεταξφ των κατεργαηόμενων πρϊτων υλϊν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

του ν.4303/2014, περιλαμβάνεται και θ αικυλικι αλκοόλθ, ωσ και 

ii) εκείνα τα οποία κατεργάηονται τισ άλλεσ πρϊτεσ φλεσ παραγωγισ όξουσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του ν.4303/2014, εκτόσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ. 

    β. Τα οξοποιεία πρζπει να διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ για τθν αςφαλι αποκικευςθ των 

πρϊτων υλϊν ιδιαιτζρωσ κατά είδοσ, των παραγομζνων ενδιαμζςωσ προϊόντων, ωσ και του 

παραγομζνου τελικά όξουσ, κακϊσ και τισ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ για τθν εκςακχάρωςθ και τθ 

ηφμωςθ, αναλόγωσ των κατεργαηόμενων πρϊτων υλϊν και τθσ δυναμικότθτάσ του, οι οποίεσ πρζπει 

να ςυνιςτοφν ιδιαίτερα διαμερίςματα ςε ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ τθσ οξοποίθςθσ, ενϊ πρζπει να 

είναι ευκόλωσ και αςφαλϊσ προςβάςιμεσ ςτουσ αρμοδίουσ υπαλλιλουσ των Υπθρεςιϊν Ελζγχου, για 

τθ διενζργεια των απαραιτιτων ελζγχων. 

       Οι δεξαμενζσ όπου εναποτίκεται θ παραλαμβανόμενθ αικυλικι αλκοόλθ, ωσ και οι εκ των  πρϊτων 

υλϊν παραγωγισ όξουσ, οι οποίεσ αυτοφςιεσ ι τα προϊόντα τθσ κατεργαςίασ των οποίων υπόκεινται 

ςε Ε.Φ.Κ., πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ και ιδιαίτερεσ, να είναι ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ 

διατάξεισ ωσ και ογκομετρθμζνεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ και να υφίςτανται οι οικείοι 

ογκομετρικοί πίνακεσ. Θ χωροδιάταξι τουσ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να είναι ευκόλωσ και 

αςφαλϊσ προςβάςιμεσ προκειμζνου να είναι ευχερισ θ διενζργεια των ςχετικϊν ελζγχων κακϊσ και 

θ καταμζτρθςθ του περιεχομζνου τουσ, ενϊ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται για οποιαδιποτε 

άλλθ χριςθ. Τισ ίδιεσ όπωσ παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να πλθροφν οι δεξαμενζσ και δοχεία που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν εκχφλιςθ και τθ ηφμωςθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΟΞΟΡΟΙΕΙΑ ΚΑΤΕΓΑΗΟΜΕΝΑ (ΚΑΙ) ΑΙΘΥΛΙΚΘ ΑΛΚΟΟΛΘ 

 

Άρθρο 3 

Ζγκριςη παραλαβήσ και μετουςίωςησ αιθυλικήσ αλκοόλησ – καθοριςμόσ δυναμικότητασ 

 

1.  Θ παραλαβι κατά τα ανωτζρω τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, από τα οξοποιεία, προσ παραγωγι όξουσ με 

απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ., διενεργείται, κατόπιν τθσ προθγοφμενθσ μετουςίωςισ τθσ ςφμφωνα με 

τθν παροφςα, επί τθ βάςει και μόνον ςχετικισ προσ τοφτο ζγκριςθσ παραλαβισ και μετουςίωςθσ 

χορθγουμζνθσ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ (Κ.Υ.) του Γ.Χ.Κ., κατόπιν 

αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου οξοποιείου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το οξοποιείο πλθροί τουσ 

όρουσ και τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ. 

       Θ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ διενεργείται, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ φορολογικισ αποκικθσ  

του εγκεκριμζνου αποκθκευτι-προμθκευτι, με προςκικθ αποκλειςτικά και μόνο ξυδιοφ από 

αλκοόλθ περιεκτικότθτασ ςε οξικό οξφ 10% ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% κατ’ όγκο. 

       Για τθν κατά τα ανωτζρω μετουςίωςθ είναι δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ ξυδιοφ από αλκοόλθ 

περιεκτικότθτασ ςε οξικό οξφ μικρότερθσ του 10% και πάντωσ όχι μικρότερθσ του 6%, ςτθν 

περίπτωςθ όμωσ αυτι τροποποιείται αναλόγωσ το ποςοςτό τθσ προςκικθσ αυτοφ. 

2.  Θ κατά τα ανωτζρω ζγκριςθ παραλαβισ και μετουςίωςθσ χορθγείται κατά κανόνα ςε ετιςια βάςθ, 

ιςχφουςα ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ το οποίο αφορά θ αιτοφμενθ 

παραλαβι και μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ.  

Ρροσ τοφτο, θ ενδιαφερομζνθ οξοποιία, ζνα τουλάχιςτον μινα πριν από τθ λιξθ εκάςτου ζτουσ, είτε 

προκειμζνου για ιδρυόμενο οξοποιείο μαηί με τθν αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ι άλλου τφπου 

ενθμζρωςθ-κοινοποίθςθ ωσ προσ τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ κατά τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου 

1(α) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου ζκτου του ν. 4303/2014, πρζπει να υποβάλλει τα ακόλουκα: 

α) Αίτθςθ – διλωςθ ςτισ Υπθρεςίεσ Ελζγχου ςτθν οποία κα αναφζρονται: 

 Θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ, το ονοματεπϊνυμο και τα πλιρθ ςτοιχεία του υπευκφνου του 

οξοποιείου αυτισ κακϊσ και του (νομίμου) αντιπροςϊπου του.  

 Ο τόποσ εγκατάςταςθσ (ακριβισ κζςθ) του οξοποιείου. 

 Στθν περίπτωςθ οξοποιείου κατεργαηομζνου, για τθν παραγωγι ξυδιοφ, και άλλεσ πρϊτεσ φλεσ 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου ζκτου του ν.4303/2014, εκτόσ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ, τισ εν λόγω κατεργαςκθςόμενεσ από αυτό πρϊτεσ φλεσ, κατά είδοσ, τθν προζλευςι 
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τουσ (εγχϊριεσ ι εκ τθσ αλλοδαπισ), τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ αυτϊν ετθςίωσ, κακϊσ και τισ 

αντιςτοίχωσ παραχκθςόμενεσ ποςότθτεσ ξυδιϊν και τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε οξικό οξφ. 

 Θ ποςότθτα, το είδοσ, ωσ και ο (κατ’ όγκο) αλκοολικόσ τίτλοσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ θ οποία 

είναι αναγκαία ςε ετιςια βάςθ, κακϊσ και θ ποςότθτα του παραχκθςομζνου ξυδιοφ από 

αικυλικι αλκοόλθ και θ περιεκτικότθτα αυτοφ ςε οξικό οξφ. 

 Θ/Οι φορολογικι/ζσ αποκικθ/εσ από τθν/τισ οποία/εσ κα παραλάβει τθν αικυλικι αλκοόλθ. 

β) Ριςτοποίθςθ για τθ νόμιμθ λειτουργία του οξοποιείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου ζκτου 

του ν.4303/2014.  

γ) Σχεδιάγραμμα των χϊρων και των εγκαταςτάςεων κλπ. του οξοποιείου, ςτο οποίο αποτυπϊνονται οι 

ιδιαίτεροι χϊροι, δεξαμενζσ και δοχεία (αρικμόσ και χωρθτικότθτα αυτϊν) εναπόκεςθσ και 

αποκικευςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, κακϊσ και του υπάρχοντοσ και χρθςιμοποιοφμενου 

μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, με αναλυτικι περιγραφι αυτϊν και του προοριςμοφ τουσ.  

δ) Διάγραμμα ροισ, ςχετικά με τθν όλθ παραγωγικι διαδικαςία και τθν εφαρμοηόμενθ μζκοδο 

οξοποίθςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ωσ και τεχνικό υπόμνθμα ςτο οποίο και κα πρζπει να 

τεκμθριϊνεται θ χρθςιμοποίθςθ τθσ αιτοφμενθσ ποςότθτασ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ.  

ε) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 του υπευκφνου ι του (νομίμου) αντιπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ με 

τθν οποία, αφενόσ μεν κα αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ κατά τα 

ανωτζρω μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, δθλαδι ότι αυτι κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά 

και μόνο για τθν παραγωγι ξυδιοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ςχετικισ 

νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ, αφ’ ετζρου δε ότι δεν κα μεταφερκοφν ζξω από τουσ 

αποκθκευτικοφσ χϊρουσ του οξοποιείου, οφτε κα διατεκοφν ςε άλλο πρόςωπο ι για άλλθ χριςθ, 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςχετικι προσ τοφτο άδεια του Τελωνείου Ελζγχου.  

Τα προαναφερόμενα υπό ςτοιχεία (β), (γ) και (δ) δικαιολογθτικά υποβάλλονται τθν πρϊτθ φορά που 

θ ενδιαφερόμενθ οξοποιία αιτείται τθν ζγκριςθ παραλαβισ και μετουςίωςθσ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. και δεν επανυποβάλλονται εκτόσ εάν ζχει επζλκει  

μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ ι μεταβολι των ςτοιχείων τουσ. 

ςτ) Κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

3.α. Κατόπιν τθσ κατά τα ανωτζρω αίτθςθσ-διλωςθσ τθσ ενδιαφερομζνθσ οξοποιίασ, ςυγκροτείται, εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, από το οικείο Τελωνείο Ελζγχου, επιτροπι που 

αποτελείται, τουλάχιςτον, από ζνα τελωνειακό υπάλλθλο του ίδιου Τελωνείου, ωσ και ζνα χθμικό 

υπάλλθλο τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Eλζγχου, ενϊ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν το Τελωνείο 

Ελζγχου να ηθτιςει τθ ςυνδρομι και εμπειρογνϊμονα από άλλθ αρμόδια Υπθρεςία.  
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Θ επιτροπι προβαίνει ςτθ διενζργεια αυτοψίασ, προσ ζλεγχο και επικεϊρθςθ των χϊρων, 

εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ κλπ. τθσ ενδιαφερομζνθσ, για τθν επαλικευςθ τθσ υποβλθκείςασ κατά 

τα ανωτζρω αίτθςθσ-διλωςθσ και τθ διαπίςτωςθ ι μθ τθσ ςυνδρομισ των όρων και διατάξεων τθσ 

ιςχφουςασ ςχετικισ νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ, κακϊσ και για τον κακοριςμό τθσ δυναμικότθτασ 

τθσ εν λόγω μονάδασ για τθν κατεργαςία τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ. 

β. Για τον κακοριςμό τθσ δυναμικότθτασ, δθλαδι τθσ αναγκαίασ ετθςίωσ ποςότθτασ αικυλικισ 

αλκοόλθσ, λαμβάνονται υπόψθ οι χϊροι και οι εγκαταςτάςεισ κλπ., ο μθχανολογικόσ και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ, οι ποςότθτεσ αικυλικισ αλκοόλθσ που χρθςιμοποιικθκαν και οι ποςότθτεσ του 

παραχκζντοσ ξυδιοφ από αικυλικι αλκοόλθ κατά τα τρία τελευταία χρόνια, ςφμφωνα με τα ςχετικά 

ςτοιχεία ςτισ υποβαλλόμενεσ μθνιαίωσ δθλϊςεισ ωσ και τισ ςχετικζσ εγγραφζσ ςτα βιβλία, εφόςον 

υπάρχουν, όπωσ και ςτοιχεία των παραγγελιϊν, ςυναφκζντων ςυμβολαίων κλπ. για το ζτοσ ςτο 

οποίο αναφζρεται θ αιτουμζνθ εκάςτοτε ποςότθτα.  

Θ δυναμικότθτα εκφράηεται ςε λίτρα ανφδρου αικυλικισ αλκοόλθσ και αφορά ςυνολικά ςτα προσ 

παραλαβι από το ενδιαφερόμενο οξοποιείο προϊόντα που εμπίπτουν ςτον όρο «αικυλικι αλκοόλθ» 

ςφμφωνα με τθν παροφςα, για τα οποία όμωσ θ δυναμικότθτα αναφζρεται ιδιαιτζρωσ κατά είδοσ 

του τοιοφτου προϊόντοσ.  

γ. Σε περίπτωςθ που οι δικαιοφχεσ επιχειριςεισ οξοποιίασ διακζτουν περιςςότερεσ από μία 

εγκαταςτάςεισ παραγωγισ (οξοποιεία), οι οποίεσ λειτουργοφν αυτοτελϊσ, απαιτείται, για κάκε μία 

από αυτζσ, κακοριςμόσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ και χορθγείται ιδιαίτερθ, για τθν κάκε μια 

εγκατάςταςθ (οξοποιείο), ζγκριςθ παραλαβισ και μετουςίωςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, τθρουμζνθσ τθσ 

κατά τα ανωτζρω διαδικαςίασ.  

δ.Για τθ διενεργθκείςα αυτοψία, ζλεγχο και επικεϊρθςθ ωσ και τον κακοριςμό τθσ δυναμικότθτασ, 

ςυντάςςεται ςχετικι λεπτομερισ ζκκεςθ-ειςιγθςθ θ οποία υποβάλλεται ςτισ Υπθρεςίεσ Ελζγχου. 

4.α.Θ κατά τα ανωτζρω ζκκεςθ – ειςιγθςθ, με αντίγραφο του ςχετικοφ φακζλου, διαβιβάηεται, από τθ 

Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ. τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γ.Χ.Κ. 

       Θ εν λόγω Διεφκυνςθ αφοφ εξετάςει όλα τα υποβλθκζντα ςτοιχεία, ι και οποιοδιποτε άλλο 

πρόςκετο ςτοιχείο κρίνει αναγκαίο, εκδίδει τθν απόφαςι τθσ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ 

αιτοφμενθσ παραλαβισ και μετουςίωςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ.   

       Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται ςτθν ενδιαφερόμενθ οξοποιία, ςτο/α οικείο/α Τελωνείο/α 

Ραράδοςθσ, ςτο οικείο Τελωνείο Ελζγχου, ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου κακϊσ και ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.  
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Θ απόφαςθ αυτι τελεί υπό τθν επιφφλαξθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου νόμιμθσ 

χρθςιμοποίθςθσ τθσ παραλθφκείςασ, κατά το προθγοφμενο ζτοσ, προσ παραγωγι ξυδιοφ, 

μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 11 

τθσ παροφςασ, δυναμζνθ να ανακαλείται, με ςχετικι απόφαςθ τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ που τθν 

εξζδωςε και κατά τθν κρίςθ τθσ, ςε περίπτωςθ που από τον διενεργοφμενο ζλεγχο νόμιμθσ 

χρθςιμοποίθςθσ ικελε διαπιςτωκεί θ μθ χρθςιμοποίθςθ, εν όλω ι εν μζρει, τθσ παραλθφκείςασ 

ποςότθτασ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ για τθν παραγωγι ξυδιοφ.  

β. Κατά τθν πρϊτθ φορά χοριγθςθσ, ςε οξοποιό, τθσ κατά τα ανωτζρω ζγκριςθσ παραλαβισ και 

μετουςίωςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, θ ςχετικι προσ τοφτο αίτθςθ-διλωςθ του εν λόγω οξοποιοφ 

ςυνοδευόμενθ από τθ χορθγθκείςα ζγκριςθ παραλαβισ λαμβάνει από το οικείο Τελωνείο Ελζγχου 

ειδικό, χαρακτθριςτικό και μοναδικό κωδικό αρικμό, ο οποίοσ κοινοποιείται ςτισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ 

των Γενικϊν Δ/νςεων Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. και Γ.Χ.Κ. Ο εν λόγω κωδικόσ αρικμόσ κατόπιν τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ ςχετικισ μθχανογραφικισ εφαρμογισ ςτο Ρλθροφορικό Σφςτθμα Τελωνείων ICISnet 

κα χορθγείται θλεκτρονικά.  

5.   Σε περίπτωςθ αφξθςθσ εντόσ του ζτουσ τθσ παραγωγικισ δυνατότθτασ τθσ ενδιαφερόμενθσ 

δικαιοφχου οξοποιίασ, αυτι δφναται να ηθτιςει τον επανακακοριςμό τθσ ετιςιασ δυναμικότθτασ, 

κακϊσ και νζα ζγκριςθ (ςυμπλθρωματικισ) παραλαβισ και μετουςίωςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ με 

ςχετικι αίτθςι τθσ, με τθν οποία και ςυνυποβάλλονται όλα τα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του 

αιτιματοσ ςτοιχεία, τθρουμζνθσ κατ’ αναλογία τθσ κατά τα ανωτζρω, ςτο παρόν άρκρο, διαδικαςίασ 

για τον ζλεγχο τθσ δυναμικότθτασ και τθν ζγκριςθ παραλαβισ και μετουςίωςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ.  

6.α.Θ ςυνταςςόμενθ ζκκεςθ-ειςιγθςθ ιςχφει για χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

θ ενδιαφερόμενθ οξοποιία υποβάλλει ετθςίωσ με τθν αίτθςι τθσ για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ 

μετουςίωςθσ υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δεν ζχει επζλκει καμία μεταβολι ςτα 

ςτοιχεία βάςει των οποίων ζγινε ο κακοριςμόσ τθσ δυναμικότθτασ. Ωςτόςο, κατά το χρονικό αυτό 

διάςτθμα, θ εγκρικείςα δυναμικότθτα δφναται να επανακακορίηεται είτε κατόπιν ςχετικοφ 

αιτιματοσ τθσ ενδιαφερομζνθσ οξοποιίασ, τθρουμζνθσ τθσ κατά τα ανωτζρω διαδικαςίασ, είτε 

εφόςον κρικεί αναγκαίο από τισ οικείεσ Υπθρεςίεσ Ελζγχου βάςει των προκφπτοντων ςτοιχείων από 

τουσ διενεργοφμενουσ ελζγχουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ. 

β. Ρροκειμζνου για οξοποιεία που, εκτόσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, κατεργάηονται και άλλεσ πρϊτεσ 

φλεσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου ζκτου του ν.4303/2014, επί τθ βάςει των κατά 

τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου υποβαλλομζνων δικαιολογθτικϊν, διενεργείται ταυτόχρονα, 

ςτο πλαίςιο τθσ κατά τθν παράγραφο 3 του εν λόγω άρκρου επιτροπισ, από τον μετζχοντα ς’ αυτιν 
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χθμικό υπάλλθλο τθσ οικείασ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου, και ο ζλεγχοσ για τθ χοριγθςθ ςτθν 

ενδιαφερόμενθ οξοποιία τθσ κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 7 τθσ παροφςασ ειδικισ άδειασ 

κατεργαςίασ για τισ εν λόγω πρϊτεσ φλεσ. 

 

Άρθρο 4 

Διαδικαςία παράδοςησ μετουςιωμζνησ αιθυλικήσ αλκοόλησ 

 

1. Ρροκειμζνου να παραλθφκεί αικυλικι αλκοόλθ προσ οξοποίθςθ με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ., 

προθγείται υποχρεωτικά θ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ εντόσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ, 

από τθν οποία κα παραλθφκεί από τθν ενδιαφερόμενθ οξοποιία. 

Θ ενδιαφερόμενθ οξοποιία υποβάλλει ςτο Τελωνείο Ραράδοςθσ αίτθςθ (ζντυπθ, με fax ι θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) με τθν οποία ηθτά τθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και τθν παραλαβι τθσ 

μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ προσ οξοποίθςθ με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. με τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά: 

α) Τθν ζγκριςθ παραλαβισ και μετουςίωςθσ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ. τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Γ.Χ.Κ. Το εν λόγω δικαιολογθτικό δεν υποβάλλεται από τον υπόχρεο οξοποιό εφόςον 

τθρείται ιδθ ςτο αρμόδιο Τελωνείο Ραράδοςθσ.  

β) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 του (νομίμου) αντιπροςϊπου τθσ οξοποιίασ με τθν οποία, αφενόσ 

μεν κα αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ κατά τα ανωτζρω 

μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, δθλαδι ότι αυτι κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο 

για τθν παραγωγι ξυδιοφ για τθν οποία ζχει δοκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςχετικι ζγκριςθ και επίςθσ ότι 

δεν κα μεταφερκεί ζξω από τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ του εργοςταςίου, οφτε κα διατεκεί ςε 

άλλο πρόςωπο ι για άλλθ χριςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια του Τελωνείου Ελζγχου, αφετζρου 

κα δθλϊνονται οι ποςότθτεσ και οι αρικμοί αναφοράσ (MRN) των ςχετικϊν παραςτατικϊν με τα 

οποία παραλιφκθκε με απαλλαγι μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ για παραγωγι ξυδιοφ από 

φορολογικι/ζσ αποκικθ/εσ εποπτείασ άλλου/ων Τελωνείου/ων Ραράδοςθσ με βάςθ τθν ίδια 

ζγκριςθ παραλαβισ και μετουςίωςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δθλϊνεται ότι δεν ζχει 

παραλθφκεί μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ από φορολογικι αποκικθ εποπτείασ άλλου 

τελωνείου.  

2. Θ μετουςίωςθ αυτισ διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του προθγουμζνου 

άρκρου, ςτουσ χϊρουσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ, παρουςία τελωνειακοφ και χθμικοφ υπαλλιλου, 

οι οποίοι ορίηονται από το Τελωνείο Ραράδοςθσ και τθν αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. 
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Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ μετουςίωςθσ ςυντάςςεται πρωτόκολλο μετουςίωςθσ, εισ πενταπλοφν, το 

οποίο ςυνυπογράφεται από τουσ κατά τα ανωτζρω οριςκζντεσ υπαλλιλουσ, από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο τθσ φορολογικισ αποκικθσ, κακϊσ και από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ δικαιοφχου 

οξοποιίασ, εφόςον παρίςταται. Αντίτυπο του πρωτοκόλλου μετουςίωςθσ τθρείται από τον 

εγκεκριμζνο αποκθκευτι-προμθκευτι, τθ δικαιοφχο οξοποιία, το Τελωνείο Ραράδοςθσ και τθν 

αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ., θ οποία αποςτζλλει ζνα αντίτυπο ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ 

Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.  

Θ μετουςίωςθ δφναται να διενεργείται και τμθματικά, τθρουμζνθσ κάκε φορά τθσ αυτισ ωσ άνω 

διαδικαςίασ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ που 

υποβάλλονται ςτθ μετουςίωςθ δεν υπερβαίνει τθν εγκρικείςα ποςότθτα με βάςθ τθ ςχετικι 

εγκριτικι, για τθν παραλαβι και μετουςίωςθ, απόφαςθ. 

Βάςει του πρωτοκόλλου μετουςίωςθσ διενεργείται θ μεταβολι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςε 

μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ προκειμζνου για τθ χρζωςθ των ποςοτιτων μετουςιωμζνθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ ςτθ φορολογικι αποκικθ ςτο υποςφςτθμα Ε.Φ.Κ. του ICISnet, πριν τθν υποβολι 

τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. 

Αντίτυπο του πρωτοκόλλου μετουςίωςθσ επιςυνάπτεται ςτθ Διλωςθ Ε.Φ.Κ., θ οποία υποβάλλεται 

από τα υπόχρεα πρόςωπα (ενδιαφερόμενθ οξοποιία) ςτο αρμόδιο Τελωνείο Ραράδοςθσ για τθ κζςθ 

ςε ανάλωςθ του προϊόντοσ και τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ. Θ Διλωςθ Ε.Φ.Κ. ςυμπλθρϊνεται 

δεόντωσ με τον κατάλλθλο κωδικό ατελείασ και τα πλιρθ ςτοιχεία του εγκεκριμζνου αποκθκευτι 

προμθκευτι.  

3. O αναλογϊν ΦΡΑ καταβάλλεται από τον εγκεκριμζνο αποκθκευτι προμθκευτι με τθν υποβολι 

Συγκεντρωτικισ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ επί τθσ 

φορολογθτζασ αξίασ που κακορίηεται βάςει του άρκρου 19 του ν.2859/00 (Κϊδικασ ΦΡΑ).  

4. Θ οριςτικοποίθςθ τθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. διενεργείται, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 

νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ για τθν παραγωγι ξυδιοφ, από τισ 

οικείεσ Υπθρεςίεσ Ελζγχου, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 11 τθσ 

παροφςασ. Για τθ διευκόλυνςθ του ελζγχου αυτοφ, και εφόςον το Τελωνείο Ραράδοςθσ είναι 

διαφορετικό από το Τελωνείο Ελζγχου, κα διαβιβάηει το πρϊτο ςτο δεφτερο, φωτοαντίγραφα των 

ςχετικϊν παραςτατικϊν. 

5. Θ κατά τα ανωτζρω μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ, προσ οξοποίθςθ, διακινείται από τθν 

φορολογικι αποκικθ, προσ τισ εγκαταςτάςεισ του οικείου οξοποιείου τθσ παραλιπτριασ οξοποιίασ, 

υπό τθν κάλυψθ εκτυπωμζνου αντιγράφου του τελωνειακοφ παραςτατικοφ (Διλωςθ Ε.Φ.Κ.) μαηί με 
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ειδικό δελτίο χθμικισ ανάλυςθσ, ο τφποσ του οποίου κακορίηεται από το Γ.Χ.Κ. και ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται αντίγραφο του οικείου πρωτοκόλλου μετουςίωςθσ. 

       Θ μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ διακινείται προσ το οικείο οξοποιείο εντόσ δοχείων, με τθν 

προβλεπόμενθ επιςιμανςθ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 8 του ν.2969/2001. 

6. Θ παραλαβι, προσ οξοποίθςθ και παραγωγι ξυδιοφ, αικυλικισ αλκοόλθσ προερχόμενθσ από άλλο 

Κράτοσ-Μζλοσ ι τρίτθ χϊρα επιτρζπεται υπό τθν αποκλειςτικι προχπόκεςθ ότι: 

 α) ο ενδιαφερόμενοσ οξοποιόσ ζχει λάβει τθν προβλεπόμενθ από τισ αρικμ. Φ.883/99 Α.Υ.Ο. και 

Φ.639/02 Α.Υ.Ο.Ο άδεια εγκεκριμζνου αποκθκευτι και φορολογικισ αποκικθσ, αντίςτοιχα,  

αικυλικισ αλκοόλθσ.  

 β) ζχουν προθγουμζνωσ τθρθκεί, εκ μζρουσ του, οι προβλεπόμενεσ από το προθγοφμενο άρκρο τθσ 

παροφςασ διαδικαςίεσ και ζχει εκδοκεί θ ςχετικι ζγκριςθ για τθν παραλαβι και τθ μετουςίωςθ, ωσ 

και  

 γ) ότι θ αικυλικι αλκοόλθ ειςάγεται και παραλαμβάνεται αμετουςίωτθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

οξοποιείου, τθρουμζνων των προσ τοφτο διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ν.2960/01. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ (αμετουςίωτθ) αικυλικι αλκοόλθ πρζπει να ςυνοδεφεται από θλεκτρονικό 

διοικθτικό ζγγραφο (e-ΔΕ), ειςάγεται δε ςτισ εγκαταςτάςεισ του οικείου οξοποιείου παρουςία των 

εντεταλμζνων υπαλλιλων του Τελωνείου Ελζγχου και τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου, οι οποίοι 

προβαίνουν ςτον ζλεγχο των ςυνοδευτικϊν εγγράφων και παραςτατικϊν, ςτθν καταμζτρθςθ τθσ 

ποςότθτασ και τθ δειγματολθψία αυτισ κατά τον κεκανονιςμζνο τρόπο και τθρουμζνων των 

προβλεπομζνων διαδικαςιϊν και διατυπϊςεων κατά τα ειδικότερον οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ 

παροφςασ, για χθμικι εξζταςθ, επί τθ βάςει και μόνον του αποτελζςματοσ τθσ οποίασ και αναλόγωσ 

αυτοφ επιτρζπεται θ μετουςίωςθ ςφμφωνα με τθ χορθγθκείςα ζγκριςθ και θ εν ςυνεχεία αραίωςθ 

και χρθςιμοποίθςι τθσ από τθν ενδιαφερόμενθ. 

Για τθν ειςαγωγι ςτο οξοποιείο και δειγματολθψία, τθ μετουςίωςθ, ωσ και τθν αραίωςθ τθσ κατά 

ανωτζρω προερχόμενθσ από άλλο Κράτοσ-Μζλοσ ι τρίτθ χϊρα αικυλικισ αλκοόλθσ τθροφνται κατϋ 

αναλογία οι διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ του επομζνου άρκρου. 

Κατά τα λοιπά τθροφνται κατϋ αναλογία οι προβλεπόμενεσ από το παρόν άρκρο διαδικαςίεσ για τθν 

υποβολι Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. για τθ κζςθ ςε ανάλωςθ του προϊόντοσ και τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ. 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, όλεσ οι διατυπϊςεισ τθροφνται από το Τελωνείο Ελζγχου το οποίο 

ενεργεί και ωσ Τελωνείο Ραράδοςθσ. 
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Άρθρο 5 

Είςοδοσ ςτο οξοποιείο και κατεργαςία μετουςιωμζνησ αιθυλικήσ αλκοόλησ  

 

1.α. Ρριν από τθν κάκε παραλαβι ςτο οξοποιείο μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, βάςει τθσ κατά τα 

ανωτζρω χορθγθκείςασ ςχετικισ ζγκριςθσ παραλαβισ και μετουςίωςθσ, εν όλω ι εν μζρει, ο 

υπεφκυνοσ του οξοποιείου, οφείλει να ειδοποιεί τισ Υπθρεςίεσ Ελζγχου εγκαίρωσ και οπωςδιποτε 

τουλάχιςτον 2 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν επικείμενθ παραλαβι αυτισ ςτο οξοποιείο.  

Θ μετουςιωμζνθ, κατά τα ανωτζρω, αικυλικι αλκοόλθ ειςάγεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του οξοποιείου, 

παρουςία του υπευκφνου του οξοποιείου, ωσ και παρουςία χθμικοφ ι/και τελωνειακοφ υπαλλιλου, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, των οικείων Υπθρεςιϊν Ελζγχου, οι οποίοι προβαίνουν ςτον ζλεγχο των 

ςυνοδευτικϊν και παραςτατικϊν εγγράφων, κακϊσ και ςτθν καταμζτρθςθ και δειγματολθψία αυτοφ 

κατά τον κεκανονιςμζνο τρόπο τθρουμζνων των διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ, για τον εργαςτθριακό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ τθσ οικείασ Χθμικισ 

Υπθρεςίασ Ελζγχου.  

Για τθν ειςαγωγι ςτο οξοποιείο και δειγματολθψία τθσ παραλαμβανόμενθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ, εισ τετραπλοφν, το οποίο 

υπογράφεται από τουσ παραςτάντεσ αρμοδίουσ υπαλλιλουσ των Υπθρεςιϊν Ελζγχου κακϊσ και από 

τον υπεφκυνο του οξοποιείου ι τον (νόμιμο) αντιπρόςωπό του και ςτο οποίο προςαρτϊνται 

αντίγραφα των ςχετικϊν ςυνοδευτικϊν και παραςτατικϊν εγγράφων. 

  β. Θ παραλαμβανόμενθ κατά τα ανωτζρω μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ, αμζςωσ μετά από τθν 

ειςαγωγι τθσ ςτο οξοποιείο, αραιϊνεται υποχρεωτικά με προςκικθ νεροφ μζχρισ αλκοολικοφ τίτλου 

15%vol., κατ’ ανϊτατο. 

        Θ αραίωςθ διενεργείται εντόσ των ςυγκεκριμζνων, εγκεκριμζνων και ογκομετρθμζνων ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ, δεξαμενϊν αποκικευςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ενϊ, μετά τθν 

ολοκλιρωςι τθσ και τθν ομογενοποίθςθ, διενεργείται από τον αρμόδιο χθμικό υπάλλθλο 

δειγματολθψία κατά τον κεκανονιςμζνο τρόπο τθσ αραιωμζνθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 

για λόγουσ διαςταφρωςθσ του ελζγχου. 

Για τθ διενεργθκείςα κατά τα ανωτζρω αραίωςθ και δειγματολθψία, ςυντάςςεται ςχετικό 

πρωτόκολλο, επίςθσ εισ τετραπλοφν, το οποίο υπογράφεται από τουσ παραςτάντεσ αρμοδίουσ 

υπαλλιλουσ των Υπθρεςιϊν Ελζγχου κακϊσ και από τον υπεφκυνο του οξοποιείου ι τον (νόμιμο) 

αντιπρόςωπό του. 
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2.  Με βάςθ τα κατά τα ανωτζρω πρωτόκολλα ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ ωσ και αραίωςθσ και 

δειγματολθψίασ κακϊσ και το ςχετικό πρωτόκολλο μετουςίωςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, 

διενεργείται θ εκάςτοτε χρζωςθ του οξοποιείου ςε άνυδρθ αικυλικι αλκοόλθ.  

Από τα εν λόγω πρωτόκολλα ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ, ωσ και αραίωςθσ και δειγματολθψίασ, 

τθσ παραλαμβανόμενθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ζνα αντίτυπο παραλαμβάνει ο 

αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του Τελωνείου Ελζγχου και το υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία του, εφόςον 

παρίςταται, (ςε αντίκετθ περίπτωςθ διαβιβάηεται ςτο οικείο τελωνείο από τθ χθμικι υπθρεςία), 

δφο αντίτυπα παραλαμβάνει ο αρμόδιοσ χθμικόσ υπάλλθλοσ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου εκ των 

οποίων ζνα υποβάλλεται από αυτόν ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου και το δεφτερο ςυνοδεφει τα 

λθφκζντα προσ εξζταςθ δείγματα, το δε τζταρτο παραδίδεται ςτον υπεφκυνο τθσ οξοποιίασ και 

φυλάςςεται ςτο οξοποιείο. 

3.α. Για τθν εκάςτοτε κατεργαςία και οξοποίθςθ τθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και ζνα 

τουλάχιςτον εικοςιτετράωρο πριν από τθν ζναρξθ κάκε ςχετικισ εργαςίασ ο οξοποιόσ ι ο (νόμιμοσ) 

αντιπρόςωπόσ του οφείλουν να υποβάλλουν ςχετικι διλωςθ - γνωςτοποίθςθ ςτθ Χθμικι Υπθρεςία 

Ελζγχου. 

Στθν εν λόγω διλωςθ – γνωςτοποίθςθ, πρζπει να αναφζρεται θ ποςότθτα τθσ προσ κατεργαςία 

μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, θ αντιςτοιχοφςα ς’ αυτι ποςότθτα ανφδρου αλκοόλθσ, το 

πρωτόκολλο ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ από το οποίο προζρχεται, θ/οι δεξαμενι/ζσ ςτθν 

οποία/ςτισ οποίεσ θ προσ κατεργαςία και οξοποίθςθ μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ ευρίςκεται 

αποκθκευμζνθ, ο χρόνοσ ζναρξθσ και ο χρόνοσ λιξθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και θ ποςότθτα 

και θ περιεκτικότθτα ςε οξικό οξφ του παραγομζνου ξυδιοφ. 

Ρροσ διαπίςτωςθ τθσ κατεργαηόμενθσ πρϊτθσ φλθσ και επαλικευςθ τθσ κατά τα ανωτζρω διλωςθσ-

γνωςτοποίθςθσ, θ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου προβαίνει, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν οξοποίθςθσ 

ςε ςχετικοφσ ελζγχουσ και δειγματολθψίεσ, αναλόγωσ δε των αποτελεςμάτων μπορεί να απαιτιςει 

τθν εφαρμογι διαςφαλιςτικϊν μζτρων κατά τθν κρίςθ τθσ προσ τα οποία ο οξοποιόσ οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται. 

Για τουσ διενεργοφμενουσ αυτοφσ ελζγχουσ, από τουσ αρμοδίουσ υπαλλιλουσ, ςυντάςςεται ςχετικι 

ζκκεςθ θ οποία υποβάλλεται ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Γ.Χ.Κ. 

 β.Δεν επιτρζπεται θ ταυτόχρονθ κατεργαςία ι θ ςυγκατεργαςία, προσ οξοποίθςθ, τθσ μετουςιωμζνθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ με οποιαδιποτε άλλθ πρϊτθ φλθ παραγωγισ ξυδιοφ. 
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 γ.Δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ ειςαχκείςασ, ςε οξοποιείο, μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ προσ 

οποιονδιποτε τρίτο. 

Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί να επιτρζπεται θ τοιαφτθ διάκεςθ, κατόπιν και μόνον τθσ προθγουμζνθσ 

ςχετικισ εγκρίςεωσ και αδείασ του οικείου Τελωνείου Ελζγχου ςε περιπτϊςεισ αιτιολογθμζνθσ 

αδυναμίασ χρθςιμοποίθςθσ τθσ παραλθφκείςασ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, προσ νομίμωσ 

λειτουργοφντα οξοποιεία δικαιοφμενα, ςφμφωνα με τθν παροφςα, τθσ παραλαβισ τθσ κατά τα 

ανωτζρω μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ μεταφορά τθσ κατά τα ανωτζρω μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 

διενεργείται υπό τθν κάλυψθ άδειασ μεταφοράσ, θ οποία εκδίδεται από το οικείο Τελωνείο Ελζγχου 

και ςυνοδεφεται από ειδικό δελτίο χθμικισ ανάλυςθσ.  

 

Άρθρο 6 

Ειςαγωγή και κατεργαςία λοιπϊν πρϊτων υλϊν, εκτόσ αιθυλικήσ αλκοόλησ 

 

1. Θ ειςαγωγι και κατεργαςία, ςτα οξοποιεία περί των οποίων το παρόν Κεφάλαιο, των λοιπϊν, εκτόσ 

τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, πρϊτων υλϊν παραγωγισ ξυδιοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 

άρκρου ζκτου του ν.4303/2014, επιτρζπεται εφ’ όςον πλθροφνται οι όροι και διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ ςχετικισ νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ, διενεργείται δε τθρουμζνων των διατυπϊςεων 

και διαδικαςιϊν που προβλζπονται ειδικότερα ςτο Κεφαλαίο Βϋ τθσ παροφςασ. 

2. Θ κατεργαςία των εν λόγω πρϊτων υλϊν, μετά τθν ειςαγωγι τουσ ςτα εν λόγω οξοποιεία, λαμβάνει 

χϊρα χωριςτά για κάκε κατθγορία, μθ επιτρεπομζνθσ τθσ ταυτόχρονθσ κατεργαςίασ ι τθσ 

ςυγκατεργαςίασ αυτϊν, είτε ωσ προσ άλλθλεσ, είτε ςε ςχζςθ με τθ μετουςιωμζνθ κατά τα ανωτζρω 

αικυλικι αλκοόλθ, προσ οξοποίθςθ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ 

              ΟΞΟΡΟΙΕΙΑ ΚΑΤΕΓΑΗΟΜΕΝΑ ΤΙΣ ΛΟΙΡΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΘΣ ΑΙΘ. ΑΛΚΟΟΛΘΣ, 

ΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

Άρθρο 7 

Ζγκριςη και άδεια κατεργαςίασ 

 

1.α.Θ παραλαβι και κατεργαςία των λοιπϊν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου ζκτου του 

ν.4303/2014, πρϊτων υλϊν παραγωγισ ξυδιοφ εκτόσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, από τα νομίμωσ 
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λειτουργοφντα οξοποιεία, επιτρζπεται κατόπιν ςχετικισ ειδικισ προσ τοφτο αδείασ τθσ οικείασ 

Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου, χορθγουμζνθσ ιδιαιτζρωσ για κακεμιά από αυτζσ και εφ’ όςον ζχει 

κακοριςκεί προθγουμζνωσ θ απόδοςι τθσ ςε αικυλικι αλκοόλθ. 

        Ωσ απόδοςθ ςε αικυλικι αλκοόλθ νοείται θ ποςότθτα ςε λίτρα τθσ άνυδρθσ αλκοόλθσ που 

λαμβάνεται από 100 χιλιόγραμμα ςακχάρου, εκφραηομζνου ωσ ιμβερτοςακχάρου, περιεχομζνου 

ςτθν προσ κατεργαςία πρϊτθ φλθ. 

    β. Θ κατά τα ανωτζρω άδεια κατεργαςίασ δεν απαιτείται ςτισ περιπτϊςεισ οξοποιείων που από τισ εν 

λόγω λοιπζσ, εκτόσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ πρϊτεσ φλεσ, κατεργάηονται μόνον οίνουσ (κωδικόσ Σ.Ο. 

22.04), ωσ και προϊόντα του κωδικοφ Σ.Ο. 2206 εκτόσ από τα λαμβανόμενα από τθν κατεργαςία τθσ 

ξθράσ ςταφίδασ.  

2.Θ κατά τθν προθγουμζνθ παράγραφο 1(α) ειδικι άδεια κατεργαςίασ χορθγείται κατά κανόνα ςε ετιςια 

βάςθ, ιςχφουςα μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ που αφορά θ υποβαλλόμενθ, εκ μζρουσ τθσ 

ενδιαφερομζνθσ οξοποιίασ, ςχετικι προσ τοφτο αίτθςθ-διλωςθ. Θ εν λόγω ειδικι άδεια 

κατεργαςίασ δεν μπορεί να χορθγθκεί προκειμζνου για πρϊτθ φλθ για τθν οποία δεν ζχει 

κακοριςκεί προθγουμζνωσ θ απόδοςι τθσ ςε αικυλικι αλκοόλθ.  

        Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ κατεργαςίασ θ ενδιαφερομζνθ οξοποιία υποβάλλει ςτθν οικεία Χθμικι 

Υπθρεςία Ελζγχου ζνα τουλάχιςτον μινα πριν από τθ λιξθ εκάςτου ζτουσ, είτε μαηί με τθν κατά τισ 

διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου 1(α) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου ζκτου του ν.4303/2014 

αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ προκειμζνου για νζο οξοποιείο, τα ακόλουκα: 

α) Αίτθςθ-διλωςθ θ οποία περιλαμβάνει: 

 Τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ, το ονοματεπϊνυμο και τα πλιρθ ςτοιχεία του υπευκφνου του 

οξοποιείου κακϊσ και του (νομίμου) αντιπροςϊπου του. 

  Τον τόπο εγκατάςταςθσ (ακριβισ κζςθ) του οξοποιείου. 

 Τισ κατεργαςκθςόμενεσ από το οξοποιείο πρϊτεσ φλεσ, για τθν παραγωγι ξυδιοφ, κατά είδοσ, τθν 

προζλευςθ αυτϊν (εγχϊριεσ ι εκ τθσ αλλοδαπισ), τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ αυτϊν, κακϊσ και τισ 

αντιςτοίχωσ παραχκθςόμενεσ ποςότθτεσ ξυδιϊν και τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε οξικό οξφ. 

   Ρροκειμζνου για τισ τυχόν εξ’ αυτϊν εποχικοφ χαρακτιρα (διάφορα φροφτα, απόρρωγα 

ςταφυλιϊν κλπ.), αναφζρεται και θ διάρκεια τθσ κατεργαςίασ αυτϊν, δθλαδι το χρονικό διάςτθμα 

από τθσ ειςαγωγισ ςτο οξοποιείο και παραλαβισ τουσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατεργαςίασ και 

τθσ παραγωγισ από αυτζσ του ξυδιοφ. 

 β) Ριςτοποίθςθ για τθ νόμιμθ λειτουργία του οξοποιείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

ζκτου του ν.4303/2014.  
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 γ) Σχεδιάγραμμα των χϊρων, των εγκαταςτάςεων κλπ. του οξοποιείου, κακϊσ και του υπάρχοντοσ 

και χρθςιμοποιοφμενου μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ωσ και του αρικμοφ και τθσ 

χωρθτικότθτασ των δεξαμενϊν και δοχείων, με αναλυτικι περιγραφι αυτϊν και του προοριςμοφ 

τουσ.  

δ) Διάγραμμα ροισ και τεχνικό υπόμνθμα ςχετικά με τθν όλθ παραγωγικι διαδικαςία, κατά είδοσ, 

κατεργαςκθςόμενθσ πρϊτθσ φλθσ, τθν εφαρμοηόμενθ μζκοδο οξοποίθςθσ, ωσ και τθν θμεριςια 

δυνατι παραγωγικότθτα του οξοποιείου για τθν κάκε πρϊτθ φλθ. 

ε) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 του υπευκφνου ι του (νομίμου) αντιπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ 

με τθν οποία, αφενόσ μεν κα αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ των κατά 

τα ανωτζρω πρϊτων υλϊν, δθλαδι ότι αυτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά και μόνο για τθν 

παραγωγι ξυδιοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ςχετικισ νομοκεςίασ και 

τθσ παροφςασ, αφ’ ετζρου δε ότι δεν ζχει επζλκει καμία απολφτωσ τροποποίθςθ ι μεταβολι ςτα 

προαναφερκζντα υπό ςτοιχεία (β), (γ) και (δ) ςχετικά δικαιολογθτικά.  

Τα προαναφερόμενα υπό ςτοιχεία (β), (γ) και (δ) δικαιολογθτικά υποβάλλονται τθν πρϊτθ φορά 

που θ ενδιαφερόμενθ οξοποιία αιτείται τθν παραλαβι και κατεργαςία των εν λόγω πρϊτων υλϊν 

και τθ χοριγθςθ προσ τοφτου τθσ κατά τθν παράγραφο 1(α) του παρόντοσ άρκρου ειδικισ άδειασ 

κατεργαςίασ και δεν επανυποβάλλονται εκτόσ εάν ζχει επζλκει μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ ι 

μεταβολι των ςτοιχείων τουσ. 

ςτ) Κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τθν αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου. 

3. Ρροκειμζνου για πρϊτεσ φλεσ εποχικοφ χαρακτιρα (απόρρωγα ςταφυλιϊν, διάφορα φροφτα κλπ.), 

θ κατά τθν προθγουμζνθ παράγραφο 1(α) ειδικι άδεια κατεργαςίασ χορθγείται για το χρόνο 

διάρκειασ τθσ κατεργαςίασ αυτϊν.  

4.α. Θ οικεία Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ κατά 

τα ανωτζρω αίτθςθσ-διλωςθσ, προβαίνει δι’ ενόσ των χθμικϊν υπαλλιλων τθσ ςτθν αυτοψία και 

ζλεγχο-επικεϊρθςθ των χϊρων, εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ κλπ. τθσ ενδιαφερομζνθσ, για τθν 

επαλικευςθ τθσ εν λόγω αίτθςθσ-διλωςθσ και τθ διαπίςτωςθ ι μθ τθσ ςυνδρομισ των όρων και 

διατάξεων τθσ ιςχφουςασ ςχετικισ νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ. 

Για τθ διενεργθκείςα αυτοψία και ζλεγχο-επικεϊρθςθ, ςυντάςςεται από τον διενεργιςαντα αυτιν 

αρμόδιο χθμικό υπάλλθλο, ςχετικι λεπτομερισ ζκκεςθ-ειςιγθςθ που υποβάλλεται ςτθν οικεία 

Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, θ οποία επί τθ βάςει αυτισ χορθγεί ι μθ ςτον ενδιαφερόμενο οξοποιό 

τθν κατά τθν προθγουμζνθ παράγραφο ειδικι άδεια κατεργαςίασ. 
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Θ ςυνταςςόμενθ, κατόπιν του κατά τα ανωτζρω ελζγχου, από τον εν λόγω χθμικό υπάλλθλο, 

ςχετικι ζκκεςθ–ειςιγθςθ ιςχφει για χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

ενδιαφερόμενθ υποβάλλει ετθςίωσ με τθν αίτθςι τθσ, για τθ χοριγθςθ τθσ εν λόγω ειδικισ άδειασ 

κατεργαςίασ, υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δεν ζχει επζλκει καμία μεταβολι 

ςτα ςτοιχεία ςτα οποία βαςίςτθκε θ εν λόγω ζκκεςθ-ειςιγθςθ. 

   β. Θ χορθγθκείςα κατά τα ανωτζρω ειδικι άδεια κατεργαςίασ κοινοποιείται, από τθν οικεία Χθμικι 

Υπθρεςία Ελζγχου, ςτο οικείο Τελωνείο Ελζγχου κακϊσ και ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ.  του 

Γ.Χ.Κ. 

Άρθρο 8 

Διαδικαςία παράδοςησ-παραλαβήσ των προσ οξοποίηςη προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του 

ν.2960/01 και χορήγηςησ απαλλαγήσ από τον Ε.Φ.Κ. 

 

Ι. Ρρϊτεσ φλεσ υποκείμενεσ αυτοφςιεσ ςε Ε.Φ.Κ. 

1. Για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον αναλογοφντα Ε.Φ.Κ., και τθν παραλαβι των προϊόντων των 

άρκρων 90 (οίνοι του κωδικοφ Σ.Ο. 22.04) και 92 (προϊόντα του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06) του ν.2960/01, 

από φορολογικι αποκικθ του εςωτερικοφ τθσ χϊρασ, για τθν παραγωγι ξυδιοφ, τα υπόχρεα 

πρόςωπα (παραλιπτεσ οξοποιοί) υποβάλλουν Διλωςθ Ε.Φ.Κ. ςτο αρμόδιο Τελωνείο Ραράδοςθσ, θ 

οποία ςυμπλθρϊνεται δεόντωσ με τον κατάλλθλο κωδικό ατελείασ και τα πλιρθ ςτοιχεία του 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι-προμθκευτι.  

2. Μαηί με τθ Διλωςθ Ε.Φ.Κ. ςυνυποβάλλονται τα ακόλουκα υποςτθρικτικά του τελωνειακοφ 

παραςτατικοφ δικαιολογθτικά: 

  α) Ριςτοποίθςθ για τθ νόμιμθ λειτουργία του οξοποιείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου ζκτου 

του ν.4303/2014. Το εν λόγω δικαιολογθτικό προςκομίηεται ςτο αρμόδιο Τελωνείο Ραράδοςθσ κατά 

τθν υποβολι του αρχικοφ παραςτατικοφ για παραλαβι των κατά τα ανωτζρω προσ οξοποίθςθ 

προϊόντων των άρκρων 90 και 92 του ν.2960/01 και δεν επανυποβάλλεται παρά μόνο ςε περίπτωςθ 

μεταγενζςτερθσ τροποποίθςθσ ι μεταβολισ των ςτοιχείων.   

  β) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 του οξοποιοφ ι του (νομίμου) αντιπροςϊπου του οξοποιείου με 

τθν οποία δθλϊνεται ότι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ των προϊόντων 

που κα παραλθφκοφν εντόσ του ζτουσ, ότι δθλαδι κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά και μόνο για 

τθν παραγωγι ξυδιοφ και δεν κα μεταφερκοφν ζξω από τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ του 

οξοποιείου, οφτε κα διατεκοφν ςε άλλο πρόςωπο ι για άλλθ χριςθ, χωρίσ προθγοφμενθ άδεια του 

οικείου Τελωνείου Ελζγχου. Το εν λόγω δικαιολογθτικό προςκομίηεται ςε ετιςια βάςθ. 
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  γ) Εγγφθςθ (χρθματικι, τραπεηικι, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, αξιόχρεθ τρίτου προςϊπου), θ οποία 

κατατίκεται ςτο αρμόδιο Τελωνείο Ραράδοςθσ και κα καλφπτει το ςφνολο του αναλογοφντοσ ςε κάκε 

παραλαβι Ε.Φ.Κ., για τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ μθ νόμιμθ χρθςιμοποίθςθ των 

παραλθφκζντων προϊόντων για το ςκοπό για τον οποίο χορθγείται θ απαλλαγι, ιτοι για τθν 

παραγωγι ξυδιοφ ι διαπιςτωκεί ζλλειμμα κατά τθ διακίνθςθ του προϊόντοσ αυτοφ. Το επιλεγόμενο 

από τον ενδιαφερόμενο είδοσ εγγφθςθσ γίνεται αποδεκτό μόνο εφόςον διαςφαλίηει πλιρωσ τθν 

αξίωςθ του Δθμοςίου για τθν καταβολι των αναλογοφντων ςτα προϊόντα φόρων.  

Σε περίπτωςθ ςυχνϊν παραλαβϊν, αντί τθσ εγγφθςθσ αυτισ, μπορεί να κατατίκεται ςτο οικείο 

Τελωνείο Ραράδοςθσ πάγια εγγφθςθ, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, θ οποία υπολογίηεται ςτο 6% 

επί του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα παραλθφκζντα κατά το προθγοφμενο ζτοσ προϊόντα προσ 

οξοποίθςθ. Θ εν λόγω πάγια εγγφθςθ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να καλφπτει τον Ε.Φ.Κ. που 

αναλογεί ςτθν παραλθφκείςα ποςότθτα προϊόντων για τθν οποία δεν ζχει οριςτικοποιθκεί θ 

απαλλαγι. Στθν περίπτωςθ που δεν καλφπτεται ο αναλογϊν Ε.Φ.Κ. από τθν πάγια εγγφθςθ κατά τα 

ανωτζρω, προςκομίηεται ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ. 

Για οξοποιεία που δεν είχαν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα ςτον τομζα αυτό, για τον υπολογιςμό τθσ 

πάγιασ εγγφθςθσ, λαμβάνεται υπόψθ ο Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου οξοποιοφ κα παραλθφκοφν προσ οξοποίθςθ κατά το πρϊτο ζτοσ άςκθςθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ. Το φψοσ αυτισ αναπροςαρμόηεται ανά τρίμθνο τουλάχιςτον, βάςει φυςικοφ και 

λογιςτικοφ ελζγχου του οξοποιείου (Διλωςθ Ε.Φ.Κ., μθνιαίεσ δθλϊςεισ, κλπ.) 

3. O αναλογϊν ΦΡΑ καταβάλλεται από τον προμθκευτι εγκεκριμζνο αποκθκευτι με τθν υποβολι 

Συγκεντρωτικισ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ επί τθσ 

φορολογθτζασ αξίασ που κακορίηεται βάςει του άρκρου 19 του ν.2859/00 (Κϊδικασ ΦΡΑ).  

4.   Ρροκειμζνου περί οίνων (κωδικόσ Σ.Ο. 22.04), ταυτόχρονα με τθ Διλωςθ Ε.Φ.Κ., κατατίκεται από τον 

οξοποιό, ςτθν οικεία Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, και διλωςθ επί τθσ οποίασ αναγράφεται ο αρικμόσ 

αναφοράσ (MRN) τθσ ςχετικισ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. και θ οποία περιλαμβάνει τα αναλυτικά ςτοιχεία 

(τουλάχιςτον: πυκνότθτα, κατ’ όγκο αλκοολικόσ τίτλοσ, ολικι και πτθτικι οξφτθτα, περιεκτικότθτα ςε 

ςάκχαρα, ωσ και ςτερεό υπόλειμμα) του παραλθφκθςόμενου προσ οξοποίθςθ προϊόντοσ, 

υπογεγραμμζνθ από τον υπεφκυνο οινολόγο του οινοποιείου από το οποίο αποςτζλλεται το εν λόγω 

προϊόν. 

5. Ο οξοποιόσ οφείλει κατόπιν τθσ υποβολισ τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. να ενθμερϊνει άμεςα με κάκε 

πρόςφορο μζςο (τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.) τισ οικείεσ Υπθρεςίεσ Ελζγχου για 
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τον προβλεπόμενο χρόνο παραλαβισ των προϊόντων ζτςι ϊςτε να είναι δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ 

τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ και μετουςίωςθσ από αυτζσ. 

6. Τα μεταφερόμενα προσ οξοποίθςθ προϊόντα, για λόγουσ ορκισ παρακολοφκθςθσ, ςυνοδεφονται από 

εκτυπωμζνο αντίγραφο του τελωνειακοφ παραςτατικοφ (Διλωςθ Ε.Φ.Κ.) μζχρι τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

παραλιπτριασ οξοποιίασ, προκειμζνου δε για προϊόντα του κωδικοφ ΣΟ 22.06 και από ειδικό δελτίο 

χθμικισ ανάλυςθσ του οποίου ο τφποσ κακορίηεται από το Γ.Χ.Κ.  

7.α.Θ παραλαβι των προϊόντων, κατά τθν είςοδό τουσ ςτο οξοποιείο, πραγματοποιείται πάντα 

παρουςία χθμικοφ και τελωνειακοφ υπαλλιλου των Υπθρεςιϊν Ελζγχου, οι οποίοι προβαίνουν ςτον 

ζλεγχο των προβλεπομζνων ςυνοδευτικϊν και παραςτατικϊν εγγράφων, ςτθν καταμζτρθςθ, ςτθ 

δειγματολθψία προσ χθμικι εξζταςθ και εν ςυνεχεία ςτθ μετουςίωςθ των παραλαμβανομζνων 

προϊόντων.  

β. Θ δειγματολθψία διενεργείται, κατά τον κεκανονιςμζνο τρόπο, τθρουμζνων των κατϋ άρκρο 9 τθσ 

παροφςασ διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν και ςυνταςςομζνου, εισ τετραπλοφν, ςχετικοφ 

πρωτοκόλλου υπογραφομζνου από τουσ προαναφερκζντεσ υπαλλιλουσ και τον οξοποιό ι τον 

(νόμιμο) αντιπρόςωπό του.  

     Από το κατά τα ανωτζρω πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ζνα αντίτυπο παραλαμβάνει ο αρμόδιοσ 

υπάλλθλοσ του Τελωνείου Ελζγχου και το υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία του, δφο αντίτυπα 

παραλαμβάνει ο αρμόδιοσ χθμικόσ υπάλλθλοσ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου εκ των οποίων ζνα 

υποβάλλεται από αυτόν ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου και το δεφτερο ςυνοδεφει τα λθφκζντα προσ 

εξζταςθ δείγματα, το δε τζταρτο παραδίδεται ςτον υπεφκυνο τθσ οξοποιίασ και φυλάςςεται ςτο 

οξοποιείο.   

8. Θ μετουςίωςθ των κατά τα ανωτζρω παραλαμβανόμενων προϊόντων πραγματοποιείται με τθν 

προςκικθ ξυδιοφ, οξφτθτασ 10%, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% κατ’ όγκο και προερχομζνου 

αποκλειςτικά και μόνον από τθν ίδια πρϊτθ φλθ με το προσ μετουςίωςθ προϊόν.  

Για τθν κατά τα ανωτζρω μετουςίωςθ μπορεί να χρθςιμοποιείται και ξφδι οξφτθτασ χαμθλότερθσ του 

10% και πάντωσ όχι μικρότερθσ του 6%, ςτθν περίπτωςθ όμωσ αυτι τροποποιείται αναλόγωσ θ 

αναλογία υπό τθν οποία τοφτο κα χρθςιμοποιείται.  

Μετά από τθ μετουςίωςθ διενεργείται δειγματολθψία του μετουςιωκζντοσ προϊόντοσ, για λόγουσ  

διαςταφρωςθσ του ελζγχου, λαμβανομζνων δφο δειγμάτων, κατά τον κεκανονιςμζνο τρόπο, 

τθρουμζνων των κατϋ άρκρο 9 τθσ παροφςασ διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν, τα οποία φυλάςςονται 

ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου.  
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9. Για τθ διενεργθκείςα ειςαγωγι ςτο οξοποιείο και παραλαβι ωσ και τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

μετουςίωςθσ των προσ οξοποίθςθ προϊόντων, ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο (ειςαγωγισ και 

μετουςίωςθσ), εισ τετραπλοφν, το οποίο υπογράφεται από τουσ διενεργιςαντεσ αυτιν υπαλλιλουσ 

και τον οξοποιό ι τον εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του και ςτο οποίο γίνεται μνεία τθσ κατά τθν 

προθγουμζνθ παράγραφο διενεργθκείςασ δειγματολθψίασ του μετουςιωκζντοσ προϊόντοσ. 

      Με βάςθ το εν λόγω πρωτόκολλο ειςαγωγισ και μετουςίωςθσ και το οριςτικό αποτζλεςμα τθσ 

χθμικισ εξζταςθσ ςφμφωνα με τθ ςχετικι ζκκεςθ που προςαρτάται ς’ αυτό, διενεργείται θ χρζωςθ 

του οξοποιείου ςε άνυδρθ αικυλικι αλκοόλθ ι και ςάκχαρο. 

      Από το εν λόγω πρωτόκολλο ειςαγωγισ και μετουςίωςθσ δφο αντίτυπα παραλαμβάνει ο αρμόδιοσ 

υπάλλθλοσ του Τελωνείου Ελζγχου και τα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία του, ζνα αντίτυπο παραλαμβάνει 

ο αρμόδιοσ χθμικόσ υπάλλθλοσ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου και το υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία του, 

το δε τζταρτο παραδίδεται ςτον υπεφκυνο τθσ οξοποιίασ και φυλάςςεται ςτο οξοποιείο.   

10.Με βάςθ το ςχετικό πρωτόκολλο μετουςίωςθσ κακϊσ και τθν προςαρτθμζνθ ς’ αυτό ςχετικι ζκκεςθ 

για το οριςτικό αποτζλεςμα τθσ χθμικισ εξζταςθσ εφ’ όςον βεβαίωσ δι’ αυτισ επαλθκεφονται τα 

αναλυτικά χαρακτθριςτικά των ειςαχκζντων ςτο οξοποιείο και παραλθφκζντων προϊόντων, ςε ςχζςθ 

με τθν παραπάνω αναφερόμενθ υποβλθκείςα διλωςθ του οξοποιοφ προσ τθ Χθμικι Υπθρεςία 

Ελζγχου προκειμζνου για προϊόντα του κωδικοφ Σ.Ο. 22.04 ι ςε ςχζςθ με το προαναφερκζν 

ςυνοδευτικό αυτϊν ειδικό δελτίο χθμικισ ανάλυςθσ προκειμζνου για προϊόντα του κωδικοφ Σ.Ο. 

22.06, διενεργείται θ οριςτικοποίθςθ τθσ χορθγοφμενθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ., θ τακτοποίθςθ 

του εκκρεμοφσ παραςτατικοφ, ωσ και θ αποδζςμευςθ τθσ εγγφθςθσ που ζχει κατατεκεί. Σε περίπτωςθ 

που δεν επαλθκεφονται τα αναλυτικά χαρακτθριςτικά των προϊόντων με βάςθ τα οριςτικά 

αποτελζςματα τθσ χθμικισ εξζταςθσ, οι διαφορζσ βεβαιϊνονται με πρωτόκολλο ςυνταςςόμενο από 

τον αρμόδιο χθμικό υπάλλθλο τθσ οικείασ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου που κοινοποιείται άμεςα ςτο 

οικείο Τελωνείο Ελζγχου το οποίο προβαίνει ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ για τθν κατάπτωςθ εν μζρει ι εν 

όλω τθσ κατατεκείςασ εγγφθςθσ. 

11. Σε περίπτωςθ που το Τελωνείο Ραράδοςθσ, από όπου παραδίδονται τα προσ οξοποίθςθ προϊόντα 

είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελζγχου του οξοποιείου, κα πρζπει: 

 α) το Τελωνείο Ραράδοςθσ, να ενθμερϊνει άμεςα το Τελωνείο Ελζγχου με τθν αποςτολι με κάκε 

πρόςφορο μζςο (τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.) εκτυπωμζνου αντιγράφου του 

τελωνειακοφ παραςτατικοφ (Διλωςθ Ε.Φ.Κ.) για τθν επικείμενθ παραλαβι προϊόντων προσ 

οξοποίθςθ,  
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  β) το Τελωνείο Ελζγχου, να αποςτζλλει ςτο Τελωνείο Ραράδοςθσ το πρωτόκολλο ειςαγωγισ και 

μετουςίωςθσ κακϊσ και τθν κοινοποιθκείςα ς’ αυτό ςχετικι ζκκεςθ χθμικισ εξζταςθσ με τα 

οριςτικά αποτελζςματα ωσ αποδεικτικά για τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απαλλαγισ, τθν τακτοποίθςθ 

του εκκρεμοφσ παραςτατικοφ, ωσ και τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγφθςθσ που ζχει κατατεκεί.  

12. Σε περίπτωςθ παραλαβισ προϊόντων των άρκρων 90 και 92 του ν.2960/01 από φορολογικι αποκικθ 

άλλου κράτουσ-μζλουσ τθροφνται κατά περίπτωςθ και οι διατυπϊςεισ του άρκρου 113 του 

ν.2960/01 (διαδικαςία εγγεγραμμζνου ι περιςταςιακά εγγεγραμμζνου παραλιπτθ και χριςθ e-ΔΕ).  

Θ είςοδοσ των προϊόντων ςτο οξοποιείο και θ παραλαβι τουσ πραγματοποιείται παρουςία των 

αρμοδίων υπαλλιλων των Υπθρεςιϊν Ελζγχου, οι οποίοι προβαίνουν ςτον ζλεγχο των ςτοιχείων του 

θλεκτρονικοφ διοικθτικοφ εγγράφου (e-ΔΕ) και των ςχετικϊν εμπορικϊν ςυνοδευτικϊν εγγράφων, 

ςτθν καταμζτρθςθ των ποςοτιτων, ςτθ δειγματολθψία προσ χθμικι εξζταςθ και εν ςυνεχεία ςτθ 

μετουςίωςθ των παραλαμβανομζνων και ειςαγομζνων ςτο οξοποιείο προϊόντων για τθ χοριγθςθ 

τθσ ςχετικισ απαλλαγισ από τον αναλογοφντα Ε.Φ.Κ., τθρουμζνων κατ’ αναλογία των 

προβλεπομζνων ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου διατυπϊςεων και 

διαδικαςιϊν.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο αναλογϊν επί τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ ΦΡΑ καταβάλλεται με τθν 

υποβολι Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. επί τθσ φορολογθτζασ αξίασ όπωσ διαμορφϊνεται βάςει του άρκρου 19 

του ν.2859/00. 

13.α. Για τθν εκάςτοτε κατεργαςία και οξοποίθςθ των κατά τα ανωτζρω μετουςιωμζνων προϊόντων 

(οίνων του κωδικοφ Σ.Ο. 22.04 και προϊόντων του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06) και ζνα τουλάχιςτον 

εικοςιτετράωρο πριν από τθν ζναρξθ κάκε ςχετικισ εργαςίασ ο οξοποιόσ ι ο (νόμιμοσ) 

αντιπρόςωπόσ του οφείλουν να υποβάλλουν ςχετικι διλωςθ - γνωςτοποίθςθ ςτθ Χθμικι Υπθρεςία 

Ελζγχου. 

Στθν εν λόγω διλωςθ–γνωςτοποίθςθ, πρζπει να αναφζρεται θ ποςότθτα του εκάςτοτε προσ 

κατεργαςία και οξοποίθςθ μετουςιωμζνου κατά τα ανωτζρω προϊόντοσ, θ αντιςτοιχοφςα ς’ αυτι 

ποςότθτα ανφδρου αλκοόλθσ, το πρωτόκολλο ειςαγωγισ και μετουςίωςθσ από το οποίο 

προζρχεται, θ/οι δεξαμενι/ζσ ςτθν οποία/ςτισ οποίεσ τοφτο ευρίςκεται αποκθκευμζνο, ο χρόνοσ 

ζναρξθσ και ο χρόνοσ λιξθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και θ ποςότθτα και θ περιεκτικότθτα ςε 

οξικό οξφ του παραγομζνου ξυδιοφ. 

Ρροσ διαπίςτωςθ τθσ κατεργαηόμενθσ πρϊτθσ φλθσ και επαλικευςθ τθσ κατά τα ανωτζρω διλωςθσ-

γνωςτοποίθςθσ, θ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου προβαίνει, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν οξοποίθςθσ 

ςε ςχετικοφσ ελζγχουσ και δειγματολθψίεσ, αναλόγωσ δε των αποτελεςμάτων μπορεί να απαιτιςει 
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τθν εφαρμογι διαςφαλιςτικϊν μζτρων κατά τθν κρίςθ τθσ προσ τα οποία ο οξοποιόσ οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται. 

Για τουσ διενεργοφμενουσ αυτοφσ ελζγχουσ, από τουσ αρμοδίουσ υπαλλιλουσ, ςυντάςςεται ςχετικι 

ζκκεςθ θ οποία υποβάλλεται ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Γ.Χ.Κ. 

 β. Θ κατεργαςία και οξοποίθςθ των εν λόγω κατά τα ανωτζρω μετουςιωμζνων προϊόντων λαμβάνει 

χϊρα χωριςτά για κάκε κατθγορία εξ’ αυτϊν, μθ επιτρεπομζνθσ τθσ ταυτόχρονθσ κατεργαςίασ ι τθσ 

ςυγκατεργαςίασ αυτϊν, είτε ωσ προσ άλλθλα, είτε ςε ςχζςθ με τθ μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ 

ι με οποιαδιποτε άλλθ πρϊτθ φλθ παραγωγισ ξυδιοφ. 

14. Θ διάκεςθ, από οξοποιείο, των κατά τα ανωτζρω προϊόντων (οίνων του κωδικοφ Σ.Ο. 22.04 και 

προϊόντων του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06), τα οποία ζχουν παραλθφκεί από αυτό και μετουςιωκεί προσ 

οξοποίθςθ, μπορεί να επιτρζπεται ςε άλλο νομίμωσ λειτουργοφν οξοποιείο υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

τοφτο κζκτθται τθν κατά τθν παράγραφο 1(α) του άρκρου 7 τθσ παροφςασ ειδικι άδεια κατεργαςίασ 

ςτισ περιπτϊςεισ που αυτι απαιτείται, είτε ςε νομίμωσ λειτουργοφν Οινοπνευματοποιείο Β’ 

κατθγορίασ, κατόπιν ςχετικισ προσ τοφτο εγκρίςεωσ και αδείασ του οικείου Τελωνείου Ελζγχου. 

        Στθν περίπτωςθ αυτι, θ μεταφορά των εν λόγω μετουςιωμζνων προϊόντων διενεργείται υπό τθν 

κάλυψθ αδείασ μεταφοράσ, θ οποία εκδίδεται από το οικείο Τελωνείο Ελζγχου και ςυνοδεφεται από 

ειδικό δελτίο χθμικισ ανάλυςθσ. 

 

II. Ρρϊτεσ φλεσ από την κατεργαςία των οποίων παράγονται προϊόντα του άρθρου 92 

1.α. Υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ χοριγθςθσ τθσ κατά τθν παράγραφο 1(α) του άρκρου 7 

ςχετικισ άδειασ κατεργαςίασ τθσ παροφςασ, θ παραλαβι των λοιπϊν πρϊτων υλϊν παραγωγισ 

ξυδιοφ, κατά τθν είςοδό τουσ ςτο οξοποιείο, πραγματοποιείται πάντοτε παρουςία αρμοδίου 

χθμικοφ υπαλλιλου τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου ο οποίοσ προβαίνει ςτον ζλεγχο των 

προβλεπομζνων ςυνοδευτικϊν και παραςτατικϊν εγγράφων, ςτθν καταμζτρθςθ, ωσ και ςτθ 

δειγματολθψία κατά τον κεκανονιςμζνο τρόπο, προσ χθμικι εξζταςθ και προςδιοριςμό τθσ 

περιεκτικότθτασ ςε ςάκχαρο ι/και αλκοόλθ, τθρουμζνων των προσ τοφτο κατ’ άρκρο 9 τθσ 

παροφςασ, διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν.  

    β.Για τθν κατά τα ανωτζρω ειςαγωγι ςτο οξοποιείο και παραλαβι από αυτό των εν λόγω πρϊτων 

υλϊν, ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ, εισ τριπλοφν, το οποίο 

υπογράφεται από τον χθμικό υπάλθλλο τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου και τον οξοποιό ι τον 
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(νόμιμο) αντιπρόςωπό του και ςτο οποίο προςαρτϊνται επικυρωμζνα αντίγραφα όλων των 

ςχετικϊν ςυνοδευτικϊν και παραςτατικϊν εγγράφων τθσ ειςαγόμενθσ ςτο οξοποιείο πρϊτθσ φλθσ.  

        Από τα εν λόγω πρωτόκολλα ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ, δφο αντίτυπα παραλαμβάνει ο χθμικόσ 

υπάλλθλοσ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου εκ των οποίων ζνα υποβάλλεται από αυτόν ςτθ Χθμικι 

Υπθρεςία Ελζγχου, το δεφτερο ςυνοδεφει τα λθφκζντα προσ εξζταςθ δείγματα, το δε τρίτο 

παραλαμβάνει ο υπεφκυνοσ τθσ οξοποιίασ και φυλάςςεται ςτο οξοποιείο.  

   γ. Με βάςθ το κατά τα ανωτζρω πρωτόκολλο ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ και το οριςτικό 

αποτζλεςμα τθσ χθμικισ εξζταςθσ των λθφκζντων δειγμάτων ςφμφωνα με τθ ςχετικι ζκκεςθ 

εξζταςθσ, διενεργείται θ χρζωςθ του οξοποιείου με τθ ςυγκεκριμζνθ πρϊτθ φλθ. 

2.α. Ρροκειμζνθσ τθσ κατεργαςίασ κάκε ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ, ο οξοποιόσ ι ο αντιπρόςωπόσ του 

οφείλουν, ζνα τουλάχιςτον εικοςιτετράωρο πριν από τθν ζναρξθ κάκε ςχετικισ εργαςίασ, να 

υποβάλλουν ςχετικι διλωςθ - γνωςτοποίθςθ ςτισ Υπθρεςίεσ Ελζγχου. 

Στθν εν λόγω διλωςθ–γνωςτοποίθςθ, πρζπει να αναφζρεται το είδοσ και θ ποςότθτα τθσ 

παραλαμβανόμενθσ προσ κατεργαςία κατά τα ανωτζρω πρϊτθσ φλθσ, θ περιεκτικότθτά τθσ ςε 

ςάκχαρο και θ αντιςτοιχοφςα ς’ αυτι ποςότθτα ςακχάρου, το πρωτόκολλο ειςαγωγισ και 

δειγματολθψίασ από το οποίο προζρχεται, ο χρόνοσ ζναρξθσ και ο χρόνοσ λιξθσ των ςχετικϊν 

εργαςιϊν, κακϊσ και θ ποςότθτα και θ περιεκτικότθτα ςε αικυλικι αλκοόλθ του παραγομζνου 

ενδιαμζςωσ από τθν κατεργαςία αυτισ προϊόντοσ του άρκρου 92 του ν.2960/2001 (κωδικόσ Σ.Ο. 

22.06). 

Ρροσ διαπίςτωςθ τθσ κατεργαηόμενθσ πρϊτθσ φλθσ και επαλικευςθ τθσ κατά τα ανωτζρω διλωςθσ-

γνωςτοποίθςθσ, θ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου προβαίνει, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν οξοποίθςθσ 

ςε ςχετικοφσ ελζγχουσ και δειγματολθψίεσ, αναλόγωσ δε των αποτελεςμάτων μπορεί να απαιτιςει 

τθν εφαρμογι διαςφαλιςτικϊν μζτρων κατά τθν κρίςθ τθσ προσ τα οποία ο οξοποιόσ οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται. 

Για τουσ διενεργοφμενουσ αυτοφσ ελζγχουσ, από τουσ αρμοδίουσ υπαλλιλουσ, ςυντάςςεται ςχετικι 

ζκκεςθ θ οποία υποβάλλεται ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 

 β. Θ κατά τα ανωτζρω κατεργαςία των εν λόγω πρϊτων υλϊν λαμβάνει χϊρα χωριςτά για κάκε 

κατθγορία εξ’ αυτϊν, μθ επιτρεπομζνθσ τθσ ταυτόχρονθσ κατεργαςίασ ι τθσ ςυγκατεργαςίασ αυτϊν. 

 γ. Ρροκειμζνου για τθν κατεργαςία ξθράσ ςταφίδασ, από τα οξοποιεία, εφαρμόηονται κατά τα λοιπά 

και οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν.δ. τθσ 5-5-1928 (Α’ 87).  
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3.α. Ρροκειμζνου για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον αναλογοφντα Ε.Φ.Κ., ςτθν περίπτωςθ των εν 

λόγω ενδιαμζςωσ παραγομζνων, από τθν κατεργαςία των κατά τα ανωτζρω πρϊτων υλϊν 

παραγωγισ ξυδιοφ, προϊόντων του άρκρου 92, για τθν εκάςτοτε παραγόμενθ ποςότθτα τοφτων, το 

ενδιαφερόμενο οξοποιείο υποβάλει άμεςα ςτο οικείο Τελωνείο Ελζγχου, το οποίο εν προκειμζνω 

λειτουργεί και ωσ Τελωνείο Ραράδοςθσ, Διλωςθ Ε.Φ.Κ., για τθ κζςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ 

του οικείου προϊόντοσ ςε ανάλωςθ και τθ χοριγθςθ απαλλαγισ από τον αναλογοφντα Ε.Φ.Κ., 

εφόςον προορίηεται για τθν παραγωγι ξυδιοφ, αλλά και τθν καταβολι του αναλογοφντοσ, βάςει του 

άρκρου 19 του ν.2859/00, ΦΡΑ, θ οποία ςυμπλθρϊνεται δεόντωσ με τον κατάλλθλο κωδικό 

ατελείασ και τα πλιρθ ςτοιχεία του οξοποιοφ.  

   β. Μαηί με τθ Διλωςθ Ε.Φ.Κ. ςυνυποβάλλεται και υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 του οξοποιοφ ι του 

αντιπροςϊπου του οξοποιείου με τθν οποία δθλϊνεται ότι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ τθσ νόμιμθσ 

χρθςιμοποίθςθσ των εν λόγω προϊόντων, ότι δθλαδι κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά και μόνο για 

τθν παραγωγι ξυδιοφ και δεν κα μεταφερκοφν ζξω από τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ του 

οξοποιείου, οφτε κα διατεκοφν ςε άλλο πρόςωπο ι για άλλθ χριςθ, χωρίσ προθγοφμενθ άδεια του 

οικείου Τελωνείου Ελζγχου.  Θ εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται άπαξ του οικονομικοφ ζτουσ. 

4.   Με βάςθ τθν κατά τα ανωτζρω Διλωςθ Ε.Φ.Κ., εντόσ το αργότερο τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από 

τθσ υποβολισ τθσ, διενεργείται θ μετουςίωςθ τθσ αιτουμζνθσ ποςότθτασ του εν λόγω προϊόντοσ, 

μετά τθν προθγοφμενθ καταμζτρθςθ και δειγματολθψία τθσ τθρουμζνων κατ’ αναλογία των 

διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν που ορίηονται ειδικότερα ςτο μζροσ I του παρόντοσ άρκρου. Κατά τα 

λοιπά, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ χορθγοφμενθσ απαλλαγισ από τον Ε.Φ.Κ. και τθν τακτοποίθςθ του 

εκκρεμοφσ παραςτατικοφ (Διλωςθ Ε.Φ.Κ.) τθροφνται κατ’ αναλογία οι προβλεπόμενεσ ςτο μζροσ I 

του παρόντοσ άρκρου διαδικαςίεσ και διατυπϊςεισ. 

       Θ μετουςίωςθ διενεργείται, προκειμζνου μεν περί προϊόντοσ του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06 λαμβανομζνου 

ενδιαμζςωσ από τθν κατεργαςία ξθράσ ςταφίδασ με προςκικθ ξυδιοφ από ςταφίδα κατά τα 

ειδικότερον οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.δ. τθσ 5-5-1928, προκειμζνου δε περί προϊόντων 

του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06 λαμβανομζνων ενδιαμζςωσ από τθν κατεργαςία των οικείων λοιπϊν πρϊτων 

υλϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του μζρουσ I του παρόντοσ άρκρου. 

5.  Θ διάκεςθ, από οξοποιείο, των εν λόγω παραχκζντων από αυτό και μετουςιωκζντων προϊόντων του 

κωδικοφ Σ.Ο. 22.06, μπορεί να επιτρζπεται ςε άλλο νομίμωσ λειτουργοφν οξοποιείο υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι τοφτο κζκτθται τθν κατά τθν παράγραφο 1(α) του άρκρου 7 τθσ παροφςασ ειδικι 

άδεια κατεργαςίασ ςτισ περιπτϊςεισ που αυτι απαιτείται, είτε ςε νομίμωσ λειτουργοφν 
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Οινοπνευματοποιείο Β’ κατθγορίασ, κατόπιν ςχετικισ προσ τοφτο εγκρίςεωσ και αδείασ του οικείου 

Τελωνείου Ελζγχου. 

         Στθν περίπτωςθ αυτι, θ μεταφορά των εν λόγω μετουςιωμζνων προϊόντων διενεργείται υπό τθν 

κάλυψθ αδείασ μεταφοράσ, θ οποία εκδίδεται από το οικείο Τελωνείο Ελζγχου και ςυνοδεφεται από 

ειδικό δελτίο χθμικισ ανάλυςθσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

 

Άρθρο 9 

Δειγματοληψία και χημική εξζταςη 

1.α. Τα λαμβανόμενα δείγματα τόςο τθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ωσ και των λοιπϊν 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου ζκτου του ν.4303/2014 πρϊτων υλϊν που 

ειςάγονται προσ κατεργαςία ςτα οξοποιεία, όςο και των παραγομζνων και διακινουμζνων από αυτά 

προϊόντων πάςθσ φφςεωσ, λαμβάνονται εισ τριπλοφν, ςυςκευάηονται, ςφραγίηονται με τθ ςφραγίδα 

τθσ εποπτεφουςασ Χθμικισ Υπθρεςίασ του Γ.Χ.Κ. και του εργοςταςίου, εφ’ όςον αυτό διακζτει 

ςφραγίδα, ςτθ ςυνζχεια δε επιςθμαίνονται με τθ χρθςιμοποίθςθ δελτίων δειγματολθψίασ ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Kϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (Κ.Τ.Ρ.) 

Στα δείγματα των κατά τα ανωτζρω πρϊτων υλϊν, αναλόγωσ τθσ φφςεωσ αυτϊν, μπορεί να 

προςτίκενται τα κατάλλθλα ςυντθρθτικά, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τοφτο αναφζρεται ςτα ςχετικά 

πρωτόκολλα και δελτία δειγματολθψίασ, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ και των ςχετικϊν διατάξεων 

του Κ.Τ.Ρ. 

β. Δφο δείγματα (με τισ ενδείξεισ «για τθν Α' εξζταςθ» και «για τθν Β' εξζταςθ») παραλαμβάνει ο 

χθμικόσ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου και τα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία του για χθμικι εξζταςθ, 

ενϊ το τρίτο παραλαμβάνει ο οξοποιόσ ι ο εκπρόςωπόσ του. 

Ρροκειμζνου για δείγματα πρϊτων υλϊν εκτόσ τθσ (μετουςιωμζνθσ) αικυλικισ αλκοόλθσ, ςε 

περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου για τθν εξζταςι τουσ, κατά τθ 

δειγματολθψία λαμβάνονται πζντε δείγματα, εκ των οποίων τζςςερα παραλαμβάνει ο χθμικόσ τθσ 

εν λόγω Χθμικισ Υπθρεςίασ και το πζμπτο ο οξοποιόσ ι ο αντιπρόςωπόσ του. 

Από τα τζςςερα δείγματα, δφο (με τισ ενδείξεισ «για τθν Α' εξζταςθ» και «για τθν Β' εξζταςθ») 

αποςτζλλονται, με αντίγραφο του ςχετικοφ πρωτοκόλλου ειςαγωγισ και δειγματολθψίασ, από τθν 

Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου ςτθν αρμόδια για τθν εξζταςθ τουσ Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ, ενϊ τα 

άλλα δφο (επίςθσ ζνα για τθν Α' εξζταςθ και ζνα για τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ) φυλάςςονται ςτθ 

Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ςε περίπτωςθ καταςτροφισ, από 
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οποιαδιποτε αιτία, των αποςταλζντων προσ εξζταςθ δειγμάτων. 

   γ. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τθ λιψθ, τθ ςυςκευαςία και τθ ςφράγιςθ των δειγμάτων, τα δελτία 

και πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, τθν αποςτολι και παραλαβι των δειγμάτων, εφαρμόηονται οι 

ςχετικζσ διατάξεισ του Κ.Τ.Ρ. 

2.α. Για τθ χθμικι εξζταςθ (Α' και Β') των δειγμάτων, όςον αφορά τισ τθρθτζεσ διαδικαςίεσ και 

προκεςμίεσ, εφαρμόηονται οι ςχετικζσ περί ευαλλοιϊτων δειγμάτων διατάξεισ του Κ.Τ.Ρ. ωσ και του 

ν.4177/2013. 

Ειδικά, προκειμζνου για τα δείγματα των πρϊτων υλϊν ο ενδιαφερόμενοσ οξοποιόσ μπορεί να 

υποβάλλει ζνςταςθ, κατά του αποτελζςματοσ τθσ Α' εξζταςθσ, ςτθ Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. που 

τθ διενιργθςε, εντόσ δφο εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν του αποτελζςματοσ 

εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ ιςχφουςεσ ειδικότερα ςχετικζσ διατάξεισ, ορίηοντασ ςυγχρόνωσ το 

χθμικό αντιπρόςωπό του που κα παραςτεί ςτθν επανεξζταςθ (Βϋ εξζταςθ) εφ’ όςον το επικυμεί. 

    Για τθ χθμικι εξζταςθ του Α' δείγματοσ (Α' εξζταςθ) ςυντάςςεται ςχετικι ζκκεςθ, ενϊ για τθ χθμικι 

εξζταςθ του Β' δείγματοσ (Β' εξζταςθ) ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό, των οποίων αντίγραφα εισ 

διπλοφν διαβιβάηονται ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, προσ ενθμζρωςι τθσ και κοινοποίθςι τουσ 

ςτον ενδιαφερόμενο οξοποιό. 

Θ κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ Α' και Β' εξζταςθσ, ωσ και θ υποβολι τθσ ζνςταςθσ εκ 

μζρουσ του οξοποιοφ, γίνονται είτε εγγράφωσ, είτε με χριςθ τθλεομοιοτυπίασ. 

   β. Θ κατ’ ζφεςθ εξζταςθ (Β' εξζταςθ) διενεργείται από τθ Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. που διενιργθςε 

τθ χθμικι εξζταςθ του Α' δείγματοσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ κατάκεςθσ ςε αυτι παραβόλου ι 

αποδεικτικοφ είςπραξθσ Δθμοςίου Ταμείου το οποίο καλφπτει το κόςτοσ των χθμικϊν και λοιπϊν 

εξετάςεων ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςχετικι Α.Υ.Ο. 

Στθν περίπτωςθ εφαρμογισ ιςοτοπικϊν τεχνικϊν, κατά τον διενεργοφμενο αναλυτικό ζλεγχο των 

λαμβανομζνων κατά τα ανωτζρω δειγμάτων πρϊτων υλϊν, ενδιαμζςων προκυπτόντων από τθν 

κατεργαςία τουσ προϊόντων, ωσ και ξυδιϊν κάκε είδουσ, το κόςτοσ των αναλφςεων, για τθν Α’ και Β’ 

εξζταςθ, βαρφνει τον ενδιαφερόμενο οξοποιό, μθ εχουςϊν εν προκειμζνω εφαρμογι των διατάξεων 

τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου. 

γ. Θ κατ' ζφεςθ εξζταςθ διενεργείται παρουςία του κατά το εδάφιο α’ τθσ παροφςασ παραγράφου 

αντιπροςϊπου του ενδιαφερομζνου οξοποιοφ, ο οποίοσ αντιπρόςωποσ ειδοποιείται εγκαίρωσ προσ 

τοφτο, από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. και ο οποίοσ ςυνυπογράφει 

το ςυνταςςόμενο ςχετικό πρακτικό. 

Σε περίπτωςθ που δεν εμφανιςκεί ο εν λόγω αντιπρόςωποσ του ενδιαφερομζνου οξοποιοφ τθν 
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οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα, θ εξζταςθ διενεργείται χωρίσ τθν παρουςία του, θ δε ςχετικι 

ζκκεςθ υπογράφεται από τον διενεργιςαντα τθν εξζταςθ χθμικό και τον άμεςο προϊςτάμενό του ι, 

ςε περίπτωςθ απουςίασ του, από τον νόμιμο αναπλθρωτι του. 

Τα αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικά για τον ενδιαφερόμενο οξοποιό, για 

κάκε δε διαφορά ι ζνςταςθ που κα διατυπωκεί αιτιολογθμζνα ςτο ςχετικό πρακτικό από τον 

αντιπρόςωπο του ενδιαφερομζνου αναφορικά και μόνον με τθν εξζταςθ και τα αποτελζςματά τθσ 

αρμόδιο να αποφανκεί είναι το Α.Χ.Σ. 

3. Για τθ χθμικι εξζταςθ, εφαρμόηονται οι επίςθμεσ μζκοδοι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

ενωςιακισ ι και εκνικισ νομοκεςίασ, απουςία δε τοφτων δφναται να χρθςιμοποιείται οποιαδιποτε 

μζκοδοσ δθμοςιευμζνθ ςτθ διεκνι ζγκριτθ βιβλιογραφία υπό τον όρο ότι αυτό αναφζρεται ςτθ 

ςχετικι ζκκεςθ εξζταςθσ. 

4.  Τα κατατεκζντα ςτθν οικεία Χθμικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. παράβολα, προκειμζνου για τθν κατ’ ζφεςθ 

εξζταςθ, ωσ και για τθν τυχόν παραπομπι ςτο Α.Χ.Σ., ςε περίπτωςθ δικαίωςισ του, επιςτρζφονται 

ςτον ενδιαφερόμενο οξοποιό. 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεϊςεισ των οξοποιϊν  

1.α. Οι οξοποιοί οφείλουν να τθροφν τα προβλεπόμενα ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4303/14 

βιβλία, τα οποία τελοφν υπό τον ζλεγχο των εντεταλμζνων υπαλλιλων των αρμοδίων κατά τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου ζκτου του ιδίου νόμου αρχϊν.  

β. Οι οξοποιοί που μεταξφ άλλων πρϊτων υλϊν, παραλαμβάνουν και κατεργάηονται αικυλικι αλκοόλθ 

οφείλουν να τθροφν ιδιαίτερο βιβλίο για τθ χρεοπίςτωςθ, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, 

αρικμθμζνο κατά ςελίδα και κεωρθμζνο από το τελωνείο ελζγχου. Σε περίπτωςθ που το εν λόγω 

βιβλίο τθρείται με θλεκτρονικό τρόπο, θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων κα πραγματοποιείται κατόπιν 

υποβολισ ςχετικοφ υποδείγματοσ και περιγραφικοφ ςθμειϊματοσ ςτο οικείο Τελωνείο Ελζγχου για 

ςχετικι εκ των προτζρων ζγκριςθ. 

Στο εν λόγω βιβλίο καταχωροφνται κακθμερινά χωρίσ διαγραφζσ και ξζςματα, ςε ιδιαίτερθ μερίδα 

κατά πρωτόκολλο μετουςίωςθσ τα εξισ:  

 οι εκάςτοτε παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ (ςε λίτρα ζνυδρα 

και άνυδρα) ςφμφωνα με τα ςχετικά πρωτόκολλα ειςαγωγισ-δειγματολθψίασ, 

 οι εκάςτοτε χρθςιμοποιοφμενεσ ποςότθτεσ αυτισ προσ οξοποίθςθ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

δθλϊςεισ του οξοποιοφ, 
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 οι εκάςτοτε παραγόμενεσ ποςότθτεσ ξυδιοφ από αλκοόλθ, ωσ και   

 οι εκάςτοτε διακινοφμενεσ και διατικζμενεσ ποςότθτεσ του εν λόγω προϊόντων ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα φορολογικά παραςτατικά. 

Σε ιδιαίτερθ μερίδα ςτο εν λόγω βιβλίο καταχωρείται θ παραλαμβανόμενθ από το οξοποιείο 

αικυλικι αλκοόλθ προερχόμενθ από άλλο Κράτοσ-Μζλοσ ι τρίτθ χϊρα. 

Το εν λόγω βιβλίο κεωρείται κατά μινα κατά τθν διενεργοφμενθ ςτο τζλοσ του μινα καταμζτρθςθ 

υπολοίπων, ςφμφωνα με το κατά τθν παράγραφο 2 του επομζνου άρκρου ςχετικό πρωτόκολλο, 

κακϊσ και εντόσ του πρϊτου τριμινου εκάςτου ζτουσ με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ελζγχου 

νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ παραλθφκείςασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ.  

Στθν περίπτωςθ τιρθςθσ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων θ ςχετικι κεϊρθςθ κα πρζπει να γίνεται 

ςε εκτφπωςθ τθσ χρονολογικά τελευταίασ ςελίδασ αυτισ. 

2.α.Οι οξοποιοί, είτε παραλαμβάνουν προσ οξοποίθςθ αικυλικι αλκοόλθ, είτε κατεργάηονται τισ λοιπζσ 

εκτόσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ πρϊτεσ φλεσ, οφείλουν να υποβάλλουν ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, 

εντόσ δζκα θμερϊν από τθ λιξθ κάκε μινα ι από τθ διακοπι των εργαςιϊν τουσ, μθνιαία διλωςθ 

για τισ πραγματοποιθκείςεσ από αυτοφσ εργαςίεσ κατά τον λιξαντα μινα, με βάςθ τισ ςχετικζσ 

εγγραφζσ ςτα τθροφμενα από αυτοφσ βιβλία ωσ και τα ςτοιχεία του ςχετικοφ πρωτοκόλλου 

καταμζτρθςθσ υπολοίπων. 

    β. Θ κατά τα ανωτζρω μθνιαία διλωςθ αποτελείται από τθν κατάςταςθ ειςαγωγισ και κατεργαςίασ 

πρϊτων υλϊν, ωσ και τθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ παραγωγισ και διακίνθςθσ.  

 Θ κατάςταςθ ειςαγωγισ και κατεργαςίασ πρϊτων υλϊν περιλαμβάνει, κατά είδοσ/κατθγορία, τισ 

υπάρχουςεσ ςτο οξοποιείο, ςτο τζλοσ του προθγοφμενου μθνόσ ποςότθτεσ υπολοίπων πρϊτων 

υλϊν με τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε αικυλικι αλκοόλθ ι/και ςάκχαρο ωσ και οξικό οξφ, ςφμφωνα με 

το ςχετικό πρωτόκολλο καταμετριςεωσ υπολοίπων, τισ ποςότθτεσ των εξ’ αυτϊν, εντόσ του μθνόσ, 

ειςαχκειςϊν και παραλθφκειςϊν ςφμφωνα με τα ςχετικά πρωτόκολλα, τισ ποςότθτεσ των εξ’ αυτϊν, 

εντόσ του μθνόσ, κατεργαςκειςϊν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ – γνωςτοποιιςεισ του 

οξοποιοφ και τα αποτελζςματα των διενεργουμζνων από τθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου ελζγχων, ωσ 

και τισ υπάρχουςεσ ςτο τζλοσ του μθνόσ ποςότθτεσ εξ’ αυτϊν ςφμφωνα με το ςχετικό πρωτόκολλο 

καταμετριςεωσ υπολοίπων, με τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε αικυλικι αλκοόλθ ι/και ςάκχαρο, ωσ και 

οξικό οξφ και τισ αντιςτοιχοφςεσ ποςότθτεσ άνυδρθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ι/και ςακχάρου ωσ και 

οξικοφ οξζοσ. 

        Θ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ παραγωγισ και διακινιςεωσ ξυδιοφ περιλαμβάνει: 
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 κατά είδοσ/κατθγορία, τισ υπάρχουςεσ ποςότθτεσ ξυδιοφ (ςε λίτρα) κακϊσ και τθν περιεκτικότθτά 

τουσ ςε οξικό οξφ ωσ και τθν αντιςτοιχοφςα ς’ αυτζσ ποςότθτα οξικοφ οξζοσ, ςφμφωνα με το 

ςχετικό πρωτόκολλο καταμζτρθςθσ υπολοίπων ςτο τζλοσ του προθγοφμενου μθνόσ, 

 τα εργαςκζντα, εντόσ του μθνόσ, ειδικά μθχανιματα οξοποιίασ και το χρόνο (θμζρεσ) λειτουργίασ 

εκάςτου, 

  κατά είδοσ/κατθγορία, τισ ποςότθτεσ ξυδιοφ (ςε λίτρα) που παριχκθςαν, ωσ και εκείνεσ που 

ειςιχκθςαν ςτο οξοποιείο, εντόσ του μθνόσ, κακϊσ και τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε οξικό οξφ ωσ 

και τθν αντιςτοιχοφςα ς’ αυτζσ ποςότθτα οξικοφ οξζοσ,  

 κατά είδοσ/κατθγορία, τισ διακινθκείςεσ και διατεκείςεσ κακ’ οιονδιποτε τρόπο ποςότθτεσ 

ξυδιοφ (ςε λίτρα), κακϊσ και τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε οξικό οξφ ωσ και τθν αντιςτοιχοφςα ς’ 

αυτζσ ποςότθτα οξικοφ οξζοσ, με βάςθ τα προβλεπόμενα ςχετικά παραςτατικά, και 

 κατά είδοσ/κατθγορία, τισ ποςότθτεσ των υπαρχόντων υπολοίπων ςτο τζλοσ του λιξαντοσ μθνόσ, 

κακϊσ και τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε οξικό οξφ ωσ και τθν αντιςτοιχοφςα ς’ αυτζσ ποςότθτα 

οξικοφ οξζοσ, ςφμφωνα με το ςχετικό πρωτόκολλο καταμζτρθςθσ υπολοίπων. 

3. Σε κάκε περίπτωςθ οι οξοποιοί οφείλουν να επιδεικνφουν τα ςχετικά βιβλία και ςτοιχεία που 

προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν παροφςα, ωσ και να διευκολφνουν τον ζλεγχο των 

αρμοδίων Υπθρεςιϊν Ελζγχου και να ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ τουσ.  

 

Άρθρο 11 

Ζλεγχοι - Ραραβάςεισ – Κυρϊςεισ 

1. Τα οξοποιεία τελοφν υπό τον ζλεγχο και τθν εποπτεία των κατά το άρκρο 1 τθσ παροφςασ Αρμοδίων 

Αρχϊν, οι αρμόδιοι υπάλλθλοι των οποίων διενεργοφν τισ προβλεπόμενεσ από τθν παροφςα και τθν 

ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία ενζργειεσ, διαδικαςίεσ και διατυπϊςεισ ελζγχου και ςφμφωνα με αυτι. 

2. Στο τζλοσ κάκε μινα, θ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου προβαίνει, ςτα οξοποιεία, ςτθν καταμζτρθςθ των 

υπολοίπων των κάκε είδουσ πρϊτων υλϊν, αυτοφςιων ι υπό κατεργαςία, ενδιαμζςωσ 

παραγομζνων από τθν κατεργαςία τουσ προϊόντων, θμιζτοιμων ι ζτοιμων, μετουςιωμζνων, ωσ και 

των κάκε κατθγορίασ ξυδιϊν, ςυνταςςομζνου ςχετικοφ πρωτοκόλλου, εισ τριπλοφν, το οποίο 

υπογράφεται από τον διενεργιςαντα τθν καταμζτρθςθ αρμόδιο χθμικό υπάλλθλο αυτισ και τον 

υπεφκυνο του οξοποιείου ι τον αντιπρόςωπό του.  

 Στο κατά τα ανωτζρω πρωτόκολλο καταμετριςεωσ αναγράφεται, ιδιαιτζρωσ για το κάκε είδοσ, τα 

δοχεία ςτα οποία αυτό εμπεριζχεται το μικτό και κακαρό βάροσ αυτϊν, προκειμζνου δε περί 

μονίμων δεξαμενϊν και δοχείων, το φψοσ του εμπεριεχομζνου υγροφ ςε εκατοςτόμετρα, θ 
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κερμοκραςία αυτοφ (φυςικι κερμοκραςία αυτοφ), θ περιεκτικότθτα αυτοφ ςε αικυλικι αλκοόλθ, ςε 

ςάκχαρο ι οξικό οξφ και οι αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ ςε άνυδρθ αικυλικι αλκοόλθ, ςε ςάκχαρα ι οξικό 

οξφ, ωσ και το ςφνολο των ευρεκζντων κατά είδοσ προϊόντων. 

 Από το εν λόγω πρωτόκολλο ειςαγωγισ, δφο αντίτυπα παραλαμβάνει ο χθμικόσ υπάλλθλοσ τθσ 

Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου, εκ των οποίων ζνα υποβάλλεται από αυτόν ςτθ Χθμικι Υπθρεςία 

Ελζγχου και το δεφτερο προςαρτάται ςτθν υποβαλλόμενθ προσ ζλεγχο μθνιαία διλωςθ, το δε τρίτο 

παραλαμβάνει ο υπεφκυνοσ του οξοποιείου όπου και φυλάςςεται. 

3.α. Θ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου προβαίνει ςτον ζλεγχο τθσ μθνιαίασ διλωςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ςχετικζσ εγγραφζσ ςτα τθροφμενα από το οξοποιείο βιβλία, τα προκφπτοντα ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ από τα τθροφμενα ςτο εργοςτάςιο παραςτατικά ςχετικά με τισ κατεργαςκείςεσ 

πρϊτεσ φλεσ, τα παραχκζντα και διατεκζντα προϊόντα, τα αποτελζςματα των τυχόν διεξαχκζντων 

εκτάκτων ελζγχων, ωσ και τα διαλαμβανόμενα ςτο κατά τα ανωτζρω πρωτόκολλο καταμετριςεωσ 

υπολοίπων. 

 Κατά το διενεργοφμενο ζλεγχο, λαμβάνονται υπόψθ οι ιςχφουςεσ αποδόςεισ για τισ κατεργαηόμενεσ 

πρϊτεσ φλεσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ενϊ αναγνωρίηεται 

φφρα κατά τθ μετατροπι τθσ περιεχόμενθσ ςτα υποβαλλόμενα ςε οξοποίθςθ αλκοολοφχα υγρά 

αικυλικισ αλκοόλθσ ςε οξικό οξφ (φφρα οξοποίθςθσ) 12%, κατ’ ανϊτατο.  

 Θ φφρα αυτι υπολογίηεται με βάςθ τθν ποςότθτα του οξικοφ οξζοσ που περιζχεται ςτθν εκάςτοτε 

παραγόμενθ ποςότθτα τελικοφ προϊόντοσ (ξυδιοφ κάκε είδουσ) ςε ςχζςθ με τθν ποςότθτα τθσ 

άνυδρθσ αικυλικισ αλκοόλθσ που περιζχεται ςτθν εκάςτοτε, προσ οξοποίθςθ, ειςαγόμενθ ςτουσ 

οξοποιθτζσ ποςότθτα αλκοολοφχου υγροφ προερχομζνου από τθν οικεία πρϊτθ φλθ παραγωγισ 

ξυδιοφ.  

   β. Θ μθνιαία διλωςθ, μετά τον ζλεγχο και τθ κεϊρθςι τθσ από χθμικό υπάλλθλο τθσ οικείασ Χθμικισ 

Υπθρεςίασ Ελζγχου υποβάλλεται, με αντίγραφο του τυχόν ςυνταχκζντοσ από αυτόν πρωτοκόλλου 

παραβάςεωσ, εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου εκάςτου μθνόσ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ. 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γ.Χ.Κ. 

4. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 4 του ν.δ. τθσ 5-5-1928 εφαρμόηονται και προκειμζνου 

για τθν κατεργαςία και των υπολοίπων, εκτόσ τθσ ξθράσ ςταφίδασ, πρϊτων υλϊν παραγωγισ ξυδιοφ 

περί των οποίων το μζροσ II του άρκρου 8 τθσ παροφςασ, κακϊσ και προκειμζνου για τα παραχκζντα 

ενδιαμζςωσ από τθν κατεργαςία των εν λόγω πρϊτων υλϊν  και τθσ ξθράσ ςταφίδασ και 

μετουςιωκζντα προϊόντα του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06, ςφμφωνα με τα ςχετικά πρωτόκολλα 

μετουςίωςθσ, ςε ςχζςθ με τισ εξ’ αυτϊν παραχκείςεσ και διατεκείςεσ ποςότθτεσ ξυδιοφ. 
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5. Ρζραν του κατά τα ανωτζρω τακτικοφ ελζγχου και εποπτείασ, ςτα οξοποιεία, διενεργοφνται από τισ 

εν λόγω Αρμόδιεσ Αρχζσ και ζκτακτοι ζλεγχοι. Ζκτακτο ζλεγχο μπορεί να διενεργεί, ςτα οξοποιεία, 

και οποιαδιποτε αρμόδια Ελεγκτικι Αρχι του Υπουργείου Οικονομικϊν με τθ ςυνδρομι τθσ οικείασ 

Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου.  

 Για τον διενεργοφμενο ζκτακτο ζλεγχο ςυντάςςεται από τουσ διενεργιςαντεσ τοφτον υπαλλιλουσ 

των αρμοδίων κατά τα ανωτζρω Αρχϊν, λεπτομερισ ζκκεςθ θ οποία μετά των ςυνταχκζντων 

ςχετικϊν πρωτοκόλλων (καταμετριςεωσ, δειγματολθψίασ κλπ.) υποβάλλεται ςτισ κατά το άρκρο 1  

τθσ παροφςασ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι υποβάλλεται από τον οξοποιό, εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθ 

διενζργεια του κατά τα ανωτζρω εκτάκτου ελζγχου, ςτθν οικεία Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, διλωςθ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του προθγουμζνου άρκρου, θ οποία αφορά ςτο 

χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ του προθγουμζνου του ελζγχου μθνόσ μζχρι τθσ θμερομθνίασ του 

ελζγχου. 

 Θ διλωςθ αυτι ελζγχεται και κεωρείται, κατά τα ειδικότερον οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του 

παρόντοσ άρκρου, υποβάλλεται δε από τον διενεργιςαντα τον ζλεγχο χθμικό τθσ οικείασ Χθμικισ 

Υπθρεςίασ Ελζγχου με αντίγραφο του τυχόν ςυνταχκζντοσ από αυτόν πρωτοκόλλου παραβάςεωσ, 

εντόσ πζντε εργαςίμων θμερϊν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κ.Υ. τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γ.Χ.Κ. 

6.α) Ο ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ προσ οξοποίθςθ αικυλικισ αλκοόλθσ 

διενεργείται από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Ελζγχου υποχρεωτικά μία φορά κατϋ ζτοσ και το αργότερο 

εντόσ του πρϊτου τριμινου κάκε ζτουσ και αφορά ςτθν παραλθφκείςα κατά το προθγοφμενο ζτοσ 

ποςότθτα χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα διενζργειασ ελζγχου και ςε ενδιάμεςα χρονικά 

διαςτιματα εντόσ του ζτουσ χριςθσ ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ που ηθτείται ςυμπλθρωματικι ζγκριςθ 

παραλαβισ και μετουςίωςθσ αλκοόλθσ προσ οξοποίθςθ. Ο ζλεγχοσ διενεργείται από επιτροπι που 

ςυγκροτείται από το Τελωνείο Ελζγχου και αποτελείται τουλάχιςτον από δφο (2) τελωνειακοφσ 

υπαλλιλουσ και από ζνα (1) χθμικό υπάλλθλο τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου. 

   β) Για τον ζλεγχο αυτό λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτισ μθνιαίεσ δθλϊςεισ 

του οξοποιείου, οι εγγραφζσ ςτα τθροφμενα από το οξοποιείο βιβλία ςφμφωνα με τθν παροφςα και 

λοιπά φορολογικά βιβλία και ςτοιχεία ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία και 

αφετζρου ςτο ςυνδυαςμό των ςτοιχείων αυτϊν με τα αποτελζςματα τυχόν εκτάκτων ελζγχων και 

οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται αναγκαίο.  

   γ) Εφόςον από τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι οι ποςότθτεσ τθσ μετουςιωμζνθσ αλκοόλθσ που 

παρελιφκθςαν χρθςιμοποιικθκαν νομίμωσ για τθν παραγωγι ξυδιοφ ςφμφωνα με τθν χορθγθκείςα 
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ζγκριςθ ςυντάςςεται ςχετικι ζκκεςθ ελζγχου, θ οποία υποβάλλεται ςτισ οικείεσ Υπθρεςίεσ Ελζγχου, 

ςε δφο (2) αντίτυπα ςτο Τελωνείο Ελζγχου (το ζνα αποςτζλλεται ςτο Τελωνείο Ραράδοςθσ εφόςον 

είναι διαφορετικό) ςε ζνα (1) ςτθ Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου. Με βάςθ τθν ζκκεςθ αυτι διενεργείται 

θ τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν παραςτατικϊν. Το Τελωνείο Ελζγχου ενθμερϊνει εγγράφωσ το οικείο 

οξοποιείο για τα αποτελζςματα του ελζγχου. 

   δ) Εάν από τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι θ παραλθφκείςα ποςότθτα των προϊόντων δεν 

χρθςιμοποιικθκε, ςυνολικά ι εν μζρει, για τθν παραγωγι ξυδιοφ, ςφμφωνα με τθ χορθγθκείςα 

ζγκριςθ ι εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζφκαςε ςτο οξοποιείο το ςφνολο ι μζροσ τθσ ποςότθτασ των εν 

λόγω προϊόντων, ςυντάςςεται ανάλογα ςχετικι ζκκεςθ ελζγχου, θ οποία υποβάλλεται αρμοδίωσ 

κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Με βάςθ τθν προαναφερόμενθ ζκκεςθ, το/α 

Τελωνείο/α Ραράδοςθσ προβαίνει άμεςα ςτθ βεβαίωςθ και είςπραξθ των αναλογουςϊν 

φορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων.  

7. Εφόςον, κατά τθ διενζργεια του εκάςτοτε τακτικοφ ι εκτάκτου ελζγχου ςτα οξοποιεία διαπιςτωκεί ότι 

θ παραλθφκείςα ποςότθτα αλκοόλθσ ι θ παραγόμενθ/παραλθφκείςα ποςότθτα των προϊόντων των 

άρκρων 90 και 92 του ν.2960/01 δεν χρθςιμοποιικθκε, ςυνολικά ι εν μζρει, για τθν παραγωγι 

ξυδιοφ, τθροφνται οι προβλεπόμενεσ ςτο προθγοφμενο άρκρο διαδικαςίεσ ςχετικά με τθ βεβαίωςθ 

και είςπραξθ των φορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων.   

8. Ανεξάρτθτα από τθν καταβολι κατά τα ανωτζρω των φορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων, θ μθ 

τιρθςθ των όρων και των διατυπϊςεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, αποτελεί 

παράβαςθ που τιμωρείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 9 και 10 του ζκτου άρκρου 

του ν.4303/2014, επιφυλαςςομζνων των ςχετικϊν διατάξεων του ν.2969/01 και του άρκρου 119Α του 

ν.2960/2001, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ. 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

1. Οξοποιείο που αιτείται για πρϊτθ φορά, κατόπιν τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, τθν παραλαβι 

μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ προσ οξοποίθςθ τθρεί τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ και οι οικείεσ Υπθρεςίεσ Ελζγχου, οφείλουν εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου 

να προβοφν ςτισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ προκειμζνου για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ παραλαβισ 

και μετουςίωςθσ τθσ αλκοόλθσ, θ οποία κα ιςχφει μζχρι 31.12.2016. 
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2.α. Ρροκειμζνου για οξοποιείο που λειτουργεί νόμιμα και αιτείται για πρϊτθ φορά, κατόπιν τθσ 

ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, τθν κατά το άρκρο 7 τθσ παροφςασ άδεια κατεργαςίασ, όςον αφορά 

το χρόνο ιςχφοσ τθσ χορθγθκθςόμενθσ άδειασ, εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν.δ. τθσ 05-

05-1928 ςτθν περίπτωςθ τθσ κατεργαςίασ ξθράσ ςταφίδασ, προκειμζνου δε για τισ λοιπζσ πρϊτεσ 

φλεσ για τισ οποίεσ απαιτείται άδεια κατεργαςίασ εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του εν λόγω 

άρκρου 7. Κατά τα λοιπά, όςον αφορά τισ τθρθτζεσ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ, προκειμζνου για 

τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ κατεργαςίασ εφαρμόηονται τα ειδικότερον οριηόμενα ςτο εν λόγω άρκρο 

τθσ παροφςασ, ενϊ θ οικεία Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου, οφείλει εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) 

μθνόσ από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου, να προβεί ςτισ προβλεπόμενεσ 

ενζργειεσ προκειμζνου για τθ χοριγθςθ τθσ εν λόγω άδειασ. 

β. Άδειεσ κατεργαςίασ, οι οποίεσ ζχουν ιδθ χορθγθκεί ςτουσ οξοποιοφσ, κατ’ εφαρμογι των 

προγενεςτζρων τθσ παροφςασ απόφαςθσ διατάξεων και είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ 

τθσ παροφςασ, εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι το χρόνο λιξθσ τθσ ιςχφοσ τουσ.  

3. Εκκζςεισ ελζγχου δυναμικότθτασ που ζχουν ςυνταχκεί κατϋ εφαρμογι των προγενζςτερων τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ διατάξεων για τθν παραλαβι μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και είναι ςε 

ιςχφ κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι το χρόνο λιξθσ 

τθσ ιςχφοσ τουσ, εκτόσ και αν κατά τθν κρίςθ των Υπθρεςιϊν Ελζγχου ι κατόπιν αίτθςθσ τθσ 

οξοποιίασ απαιτείται επαναπροςδιοριςμόσ. 

4. Εγκρίςεισ παραλαβισ και μετουςίωςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ προσ οξοποίθςθ που ζχουν ιδθ 

χορθγθκεί από τισ αρμόδιεσ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ, κατ’ εφαρμογι των προγενεςτζρων τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ διατάξεων και είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ, εξακολουκοφν να 

ιςχφουν μζχρι το χρόνο λιξθσ τθσ ιςχφοσ τουσ και το αργότερο ζωσ 31.12.2016, εκτόσ και αν κατά τθν 

κρίςθ των Υπθρεςιϊν Ελζγχου ι κατόπιν αίτθςθσ τθσ οξοποιίασ απαιτείται επαναπροςδιοριςμόσ. 

5. Οξοποιία τα οποία, κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, δεν κατζχουν ζγκριςθ παραλαβισ 

και μετουςίωςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ διαδικαςίεσ του άρκρου 3 τθσ 

παροφςασ, ι κατζχουν εγκρίςεισ οι οποίεσ λιγουν εντόσ του ζτουσ 2016, μποροφν να 

παραλαμβάνουν μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ για παραγωγι ξυδιοφ μζχρι τθν 31.12.2016, υπό 

τον όρο ότι οι ποςότθτεσ που κα παραλθφκοφν είναι αντίςτοιχεσ των ποςοτιτων που παρελιφκθςαν 

κατά τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο του τρζχοντοσ ζτουσ.  

6. Των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 11 τθσ παροφςασ, προκειμζνου για τισ λοιπζσ εκτόσ 

τθσ ξθράσ ςταφίδασ, πρϊτεσ φλεσ παραγωγισ όξουσ, ωσ και για τα ενδιαμζςωσ από τθν κατεργαςία 
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αυτϊν ωσ και τθσ ξθράσ ςταφίδασ λαμβανόμενα προϊόντα του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06 δεν κα γίνει 

εφαρμογι κατά το τρζχον ζτοσ, αλλά από το επόμενο. 

7. Θ προβλεπόμενθ από τθν παράγραφο 2β του άρκρου 2, τθσ παροφςασ ογκομζτρθςθ των οικείων 

δεξαμενϊν και των δοχείων αποκικευςθσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δφο (2) ετϊν από 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ.    

Άρθρο 13 

Ζναρξη ιςχφοσ 

 

1. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ παφει να ιςχφει θ υπ’ αρικμ. 218/97/21-05-1997 απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν «Αντικατάςταςθ των 1170/91, 1492/91 και 91/66 αποφάςεων του Ανϊτατου 

Χθμικοφ Συμβουλίου του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, με τισ οποίεσ ζχει εγκρικεί θ παραγωγι και 

κυκλοφορία αναπλθρϊματοσ ξυδιοφ από αλκοόλθ» (Βϋ 453). 

3. Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

                 Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΥΡΟΥΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                                                               ΤΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΘΣ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ 

ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 
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ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

Εκνικό Τυπογραφείο 

(Για τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 

 

 

ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

2. Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. 

4. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

5. Γραφείο Ρροϊςτάμενου Γενικισ Δ/νςθσ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. 

6. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & ΦΡΑ, Τμιματα Βϋ και Δϋ. 

7. Δ/νςθ Αλκοόλθσ & Τροφίμων. 
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