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ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ  διατάξεων νόμων για τθν τροποποίθςθ του ν.2969/01. 

ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τισ διατάξεισ του άρκρου 69 του νόμου 

4583/2018 (Αϋ212) «Κατάργηςη των διατάξεων περί μείωςησ των ςυντάξεων, ενςωμάτωςη ςτην 

Ελληνική Νομοθεςία τησ Οδηγίασ 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τησ 20ήσ Ιανουαρίου 2016 ςχετικά με τη διανομή αςφαλιςτικών προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ» 

κακϊσ και των άρκρων 55 και 56 του ν. 4587/2018 (Αϋ218) «Επείγουςεσ ρυθμίςεισ αρμοδιότητασ 

Υπουργείου Μεταναςτευτικήσ  Πολιτικήσ και άλλεσ διατάξεισ», με τισ οποίεσ επζρχονται 

τροποποιιςεισ ςτισ διατάξεισ του ν. 2969/01 (Αϋ281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολοφχα 

προϊόντα»,  επιςθμαίνοντασ τα ακόλουκα: 

Α. Με τισ διατάξεισ του κοινοποιοφμενου άρκρου 69 του 4583/2018 επζρχονται οι ακόλουκεσ 

τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ ςτο ν.2969/01 (Αϋ281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολοφχα 

προϊόντα», ωσ εξισ: 

1. το άρκρο 4 του ν. 2969/01: 

α. Προςτζκθκαν ςτο τζλοσ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 4, για λόγουσ ενιαίασ και ομοιόμορφθσ 

εφαρμογισ τθσ εν λόγω διάταξθσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ (Σελωνειακι και Χθμικι 
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Τπθρεςία) αλλά και ίςθσ αντιμετϊπιςθσ των προςϊπων που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

κακεςτϊσ των μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων), νζα εδάφια με τα οποία 

κακορίηεται με ςαφινεια θ ζννοια του κατεςτραμμζνου άμβικα μικροφ 

αποςταγματοποιοφ (διιμερου) και προβλζπεται θ ςφνταξθ πρωτοκόλλου ολικισ 

καταςτροφισ του χαρακτθριηόμενου ωσ κατεςτραμμζνου άμβικα (παρ. 1 του εν λόγω 

κοινοποιοφμενου άρκρου 69).  

β. Αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 5 και παρζχεται πλζον θ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ  

άμβικα αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ για τθν καταςκευι και κατοχι του οποίου χορθγικθκε 

άδεια - βάςει των διατάξεων του πρϊτου εδαφίου τθσ ίδιασ παραγράφου - ςε περίπτωςθ 

λφςθσ του ςυνεταιριςμοφ αυτοφ εκτόσ από ςυνεταιριςμό που πλθροί τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ και  ςε Αγροτικό υνεταιριςμό που προζκυψε από τθ μετατροπι - μετά τθν 

εφαρμογι του ν. 4015/2011 (Αϋ210) - τθσ  Ζνωςθσ Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν, μζλοσ τθσ 

οποίασ ιταν ο λυκείσ ςυνεταιριςμόσ.  

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ του ςυνεταιριςμοφ, ςτον οποίο χορθγικθκε άδεια 

καταςκευισ και κατοχισ βάςει των ανωτζρω αναφερόμενων διατάξεων (πρϊτου εδαφίου 

τθσ παρ. 5 του άρκρου 4 του ν. 2969/01), με άλλο ςυνεταιριςμό ι απορρόφθςθσ αυτοφ 

από άλλο ςυνεταιριςμό, παρζχεται θ δυνατότθτα ο άμβικασ αυτόσ να μεταβιβάηεται ςτον 

νζο ι τον απορροφϊντα ςυνεταιριςμό.  

τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, ο μεταβιβαηόμενοσ άμβικασ παραμζνει 

εγκατεςτθμζνοσ ςτα όρια τθσ ίδιασ κοινοτικισ ι δθμοτικισ ενότθτασ, ςφμφωνα με τθ 

χορθγθκείςα άδεια του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του ν.2969/01,  όπου και κα 

λειτουργεί αποκλειςτικά για τθν απόςταξθ των ςτεμφφλων των αμπελοκτθμόνων τθσ κατά 

περίπτωςθ ενότθτασ (παρ. 2 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 69).  

τουσ ςυνεταιριςμοφσ, οι οποίοι ζχουν ιδθ λυκεί, ςυγχωνευκεί με, ι απορροφθκεί από, 

άλλο ςυνεταιριςμό μζχρι τθ δθμοςίευςθ του νόμου 4583/18 (18-12-2018) παρζχεται 

προκεςμία ενόσ (1) ζτουσ, από τθν εν λόγω θμερομθνία, προκειμζνου για τθν υποβολι 

ςχετικισ αίτθςθσ ςτο αρμόδιο Σελωνείο ( περ. βϋ  τθσ παρ. 10 του εν λόγω 

κοινοποιοφμενου άρκρου 69). 

2. το άρκρο 7 του ν. 2969/01:  

α. Προςτζκθκε, ςτο τζλοσ τθσ υποπαραγράφου 3 τθσ παραγράφου Εϋ, νζα διάταξθ με τθν 

οποία παρζχεται θ δυνατότθτα, ςτο αρμόδιο Σελωνείο, να αρνθκεί τθ χοριγθςθ ι να 

ανακαλζςει ιδθ χορθγθκείςα άδεια απόςταξθσ ςε μικρό αποςταγματοποιό (διιμερο), ο 

οποίοσ ζχει υποπζςει κακϋ υποτροπι, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 11 του 

ν. 2969/01 (παρ. 7 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 69), ςε παραβάςεισ των παρ. 2 

ΑΔΑ: 6ΖΖΚ46ΜΠ3Ζ-Β9Ζ



3 
 

και 3 του άρκρου 11 και του άρκρου 12 του ν. 2969/01 ι ςε παραβάςεισ που τιμωροφνται 

με τισ περί λακρεμπορίασ διατάξεισ του ν. 2960/01 «Εθνικόσ Τελωνειακόσ Κώδικασ» (παρ. 

3 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 69). 

β.  Προςτζκθκαν νζα εδάφια ςτο τζλοσ τθσ περ. γϋ τθσ υποπαραγράφου 8 τθσ παρ. Εϋ, με τα 

οποία κακορίηεται ότι το  παραγόμενο από τουσ μικροφσ αποςταγματοποιοφσ (διιμερουσ) 

προϊόν απόςταξθσ διατίκεται αποκλειςτικά και μόνο από τουσ ίδιουσ είτε απευκείασ με 

λιανικι πϊλθςθ, είτε ςτισ επιχειριςεισ που το διακζτουν προσ λιανικι πϊλθςθ και 

κατανάλωςθ (επιχειριςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και επιχειριςεισ διάκεςθσ αλκοολοφχων 

ποτϊν), για τισ οποίεσ μάλιςτα υφίςταται θ υποχρζωςθ να αναρτοφν πινακίδα με τα 

ςτοιχεία των παραγωγϊν - προμθκευτϊν τουσ. 

      θμειϊνεται, ςτο ςθμείο αυτό, ότι ςτθν εν λόγω πινακίδα κα πρζπει, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ (άρκρο 11) τθσ υπ’ αρικ. 91354/2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.), επιπλζον να αναγράφονται θ 

νόμιμθ ονομαςία του προϊόντοσ - ιτοι «προϊόν απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν 

(διθμζρων)» *ςφμφωνα πάντοτε με τισ ςχετικζσ διατάξεισ (άρκρο 3, παρ.9) του 

ν.2969/2001+ - ωσ και θ τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ. 

      Επιςθμαίνεται ότι - ςφμφωνα πάντοτε με τισ διατάξεισ περίπτωςθσ γ’ τθσ εν λόγω 

υποπαραγράφου 8 τθσ παρ. Εϋ (οι οποίεσ διατθροφνται) - το ςυγκεκριμζνο προϊόν (πρζπει 

να) διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ μόνο χφμα, χωρίσ οποιαδιποτε μορφισ τυποποίθςθ, 

εμφιάλωςθ ι εν γζνει προςυςκευαςία, κακ’ οιονδιποτε τφπο ι τρόπο χριςθ ετικετϊν ι 

αναγραφι ενδείξεων κλπ.  

Περαιτζρω, παρζχεται *παράγραφοσ 10 (περίπτωςθ αϋ) του εν λόγω κοινοποιοφμενου 

άρκρου 69+ προκεςμία τριϊν μθνϊν, από τθν δθμοςίευςθ του ν. 4583/2018 (ιτοι μζχρι και 

τθν 18-3-2019), προκειμζνου για τθ διάκεςθ του κατεχόμενου προϊόντοσ απόςταξθσ 

μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διθμζρων) από πρόςωπα τα οποία δεν εμπίπτουν ςτισ 

ανωτζρω αναφερόμενεσ διατάξεισ τθσ περ. γϋ τθσ υποπαραγράφου 8 τθσ παρ. Εϋ του 

άρκρου 7  του ν.2969/01 (όπωσ π.χ. οι κάτοχοι των αμβίκων για το  παρακρατοφμενο ωσ 

αποςτακτικό δικαίωμα). 

3.  το άρκρο 11 του ν.2969/01, καταργικθκε θ περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1, οι διατάξεισ τθσ 

οποίασ προςτίκενται ωσ νζα περίπτωςθ ιβϋ ςτθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου 

προβλεπομζνων ζτςι, για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ παράβαςθσ, αυςτθρότερων 

κυρϊςεων.  

Επιπλζον, προςτζκθκαν νζεσ περιπτϊςεισ ιγϋκαι ιδϋ ςτθν παράγραφο 3 του εν λόγω 

άρκρου, με τισ οποίεσ προβλζπονται κυρϊςεισ για όςουσ διακινοφν ι διακζτουν ςτθν 

ΑΔΑ: 6ΖΖΚ46ΜΠ3Ζ-Β9Ζ



4 
 

κατανάλωςθ προϊόν απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων) ι αλκοολοφχα 

ποτά, τα οποία ζχουν κρικεί, από το Ανϊτατο Χθμικό υμβοφλιο, ωσ μθ αςφαλι – 

ακατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (παρ. 5 και 6 του εν λόγω κοινοποιοφμενου 

άρκρου 69). 

Επιςθμαίνεται ότι για παραβάςεισ, οι οποίεσ ζχουν τελεςκεί πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

των προαναφερομζνων διατάξεων εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ, κατά το χρόνο τζλεςθσ των 

ςχετικϊν παραβάςεων, διατάξεισ του νόμου 2969/01.  

4.  το άρκρο 12 του ν.2969/01, προςτζκθκαν νζεσ περιπτϊςεισ ιαϋ και ιβϋ με τισ οποίεσ, για 

λόγουσ αποτροπισ τθσ διάκεςθσ ςτθν κατανάλωςθ μθ αςφαλϊν – επιβλαβϊν προϊόντων 

προβλζπεται θ επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων ςε όςουσ διακινοφν ι διακζτουν ςτθν 

κατανάλωςθ,  κακϋ οιονδιποτε τφπο ι τρόπο, αλκοολοφχα ποτά ι προϊόντα απόςταξθσ 

μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων), τα οποία ζχουν κρικεί, από το Ανϊτατο Χθμικό 

υμβοφλιο, ωσ μθ αςφαλι – επιβλαβι για τθν υγεία (παρ. 8 του εν λόγω κοινοποιοφμενου 

άρκρου 69). 

5.  το άρκρο 14 του ν.2969/01, αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 1 αυτοφ και κακορίηεται, 

κατά πλζον ςαφι τρόπο ότι, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων του νόμου αυτοφ το 

ςχετικό πρωτόκολλο ςυντάςςεται, από υπάλλθλο τθσ Χθμικισ ι Σελωνειακισ Τπθρεςίασ, 

κατά περίπτωςθ, θ οποία είναι αρμόδια για τθν επιβολι του οικείου προςτίμου (παρ. 9 

του κοινοποιοφμενου εν λόγω άρκρου 69). 

 

B.  Με τισ διατάξεισ του κοινοποιοφμενου άρκρου 55 του ν. 4587/2018 οι οποίεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 78 αυτοφ, ιςχφουν από τθ δθμοςίευςι του ςτθν εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ (24-12-

2018), επζρχονται τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ ςτον ίδιο ωσ άνω ν. 2969/01 (Αϋ281) 

«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολοφχα προϊόντα», προκειμζνου για τθν υλοποίθςθ τθσ 

υποχρζωςθσ τθσ χϊρασ μασ, αναφορικά με τθ χρθςιμοποίθςθ, από τθν 01-01-2019, αικυλικισ 

αλκοόλθσ, παραγομζνθσ από βιομάηα για τθ χριςθ τθσ ωσ καφςιμο κίνθςθσ («βιοαικανόλθ»)  

εν μίγματι με βενηίνθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15Α του ν. 3054/2002 - όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 4546/2018 (A’ 101).  

 Με τισ διατάξεισ του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου, ειςάγονται οι απαραίτθτοι οριςμοί αφ’ 

ενόσ για τθν «βιοαικανόλθ» και αφ’ ετζρου, για λόγουσ ςυνζπειασ και πλθρότθτασ, για τθν 

«αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ» ωσ και για τθ «ςυνκετικι αικυλικι αλκοόλθ» και 

δθμιουργείται το αναγκαίο, ευζλικτο και αποτελεςματικό πλαίςιο για τθν παραγωγι, ειςαγωγι, 

διακίνθςθ και διάκεςθ, ωσ και τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ των εν λόγω αλκοολϊν, προκειμζνου για 

τθ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων αλλά ταυτόχρονα και τθσ εφαρμογισ και τιρθςθσ τθσ 
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ενωςιακισ νομοκεςίασ για τα αλκοολοφχα ποτά *Καν.(ΕΚ) 110/2008+ κακ’ όςον δεν επιτρζπεται θ 

χριςθ των εν λόγω  αλκοολϊν ςτον τομζα των αλκοολοφχων ποτϊν. 

Ειδικότερα: 

1. το άρκρο 3 του ν.2969/01, προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 9Α θ οποία περιλαμβάνει τουσ 

οριςμοφσ τθσ «ςυνκετικισ αικυλικισ αλκοόλθσ», τθσ «αικυλικισ αλκοόλθσ μθ γεωργικισ 

προζλευςθσ» κακϊσ και τθσ «βιοαικανόλθσ», ενϊ αντικαταςτάκθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 10 του εν λόγω άρκρου και ζτςι διευρφνεται ο οριςμόσ τθσ μετουςιωμζνθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ  ςϋ αυτόν - πζραν τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 

γεωργικισ προζλευςθσ και τθσ ςυνκετικισ αικυλικισ αλκοόλθσ -  και τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 

μθ γεωργικισ προζλευςθσ] (παρ. 1 και  2 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55).  

2. το άρκρο 5 του ν.2969/01:  

α. Προςτζκθκαν (ςτο πρϊτο εδάφιο αυτοφ) νζεσ περιπτϊςεισ, προβλεπομζνων ζτςι δφο 

νζων κατθγοριϊν επιτθδευματιϊν, των παραγωγϊν βιοαικανόλθσ και των λοιπϊν 

επιτθδευματιϊν που δφνανται να παράγουν αικυλικι αλκοόλθ είτε μθ γεωργικισ 

προζλευςθσ, είτε ςυνκετικι κακϊσ και άλλα αλκοολοφχα προϊόντα (άρκρο 3, παρ. 12 του 

εν λόγω ν.2969/2001), οι οποίοι και διαςτζλλονται ζτςι, ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ 

δραςτθριοποιοφμενουσ, ςτουσ τομείσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και των αλκοολοφχων 

προϊόντων, επιτθδευματίεσ (παρ. 3 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55). 

β. το τζλοσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ και, για ουςιαςτικοφσ λόγουσ ελζγχου για 

τθ διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ωσ και για λόγουσ διαφάνειασ αλλά και ίςθσ 

μεταχείριςθσ, προςτζκθκε νζο εδάφιο ςτο οποίο ορίηεται ότι οι επιτθδευματίεσ που 

παράγουν βιαικανόλθ, ςυνκετικι αικυλικι αλκοόλθ ωσ και αικυλικι αλκοόλθ μθ 

γεωργικισ προζλευςθσ εξομοιϊνονται, ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα, προσ 

τουσ οινοπνευματοποιοφσ Β’ Κατθγορίασ (παρ. 4). 

γ. Προςτζκθκαν νζεσ παράγραφοι 6 και 7, με τισ οποίεσ ορίηονται οι παραγωγοί 

βιοαικανόλθσ, οι παραγωγοί αικυλικισ αλκοόλθσ μθ γεωργικισ προζλευςθσ κακϊσ και οι 

παραγωγοί ςυνκετικισ αικυλικισ αλκοόλθσ, φςτερα από τθν διάκριςι τουσ ωσ ιδιαίτερων 

κατθγοριϊν επιτθδευματιϊν (παρ. 5 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55). 

3. το άρκρο 6 του ν.2969/01, προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 6 με τθν οποία προβλζπεται θ 

υποχρζωςθ λιψθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ και για τουσ παραγωγοφσ βιοαικανόλθσ, 

ςυνκετικισ αικυλικισ αλκοόλθσ και αικυλικισ αλκοόλθσ μθ γεωργικισ προζλευςθσ, κατϋ 

αναλογία με τουσ λοιποφσ δραςτθριοποιοφμενουσ ςτουσ τομείσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και 

των αλκοολοφχων ποτϊν επιτθδευματίεσ (οινοπνευματοποιοί A' και Β' κατθγορίασ, 

αποςταγματοποιοί και ποτοποιοί). 
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Ωςτόςο, προκειμζνου για τθν παραγωγι βιοαικανόλθσ από τουσ ιδθ - δυνάμει τθσ ςχετικισ 

αδείασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ - λειτουργοφντεσ οινοπνευματοποιοφσ Β’ κατθγορίασ, με τθ 

χρθςιμοποίθςθ των προβλεπομζνων από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 5 του εν λόγω ν. 

2969/01 γεωργικϊν πρϊτων υλϊν και ςφμφωνα με τθν ιδθ χορθγθκείςα άδεια αςκιςεωσ 

επαγγζλματοσ οινοπνευματοποιοφ Β’ κατθγορίασ, δεν απαιτείται θ χοριγθςθ ιδιαίτερθσ 

άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (παρ. 6 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55). 

4. το άρκρο 7 του ν.2969/01, αντικαταςτάκθκε θ υποπαράγραφοσ 3 τθσ παρ. Δϋ αυτοφ 

προβλεπομζνθσ ζτςι τθσ δυνατότθτασ για τθν παραςκευι και εμφιάλωςθ, από τουσ 

ποτοποιοφσ - μεταξφ των άλλων – (και) των προϊόντων του κωδικοφ Ο 22.05 (αρωματιςμζνα 

αμπελοοινικά προϊόντα). Επιπλζον, ςτο ίδιο άρκρο 7 του ν. 2969/01, προςτζκθκε νζα 

παράγραφοσ Σ, με τθν οποία κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των 

παραγωγϊν βιοαικανόλθσ, αικυλικισ αλκοόλθσ μθ γεωργικισ προζλευςθσ ωσ και ςυνκετικισ 

αικυλικισ αλκοόλθσ, κακϊσ και οι αναγκαίοι, εξ’ αντικειμζνου, περιοριςμοί ςτθν ενάςκθςθ 

των διαφόρων δραςτθριοτιτων μεταξφ των εν λόγω επιτθδευματιϊν (παρ. 7 και 8 του εν 

λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55). 

5. το άρκρο 8 του ν.2969/01:  

α.  Αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 1 και, κατά πλζον ςαφι τρόπο, ορίηεται ότι τόςο θ 

παραλαβι από άλλο Κράτοσ-Μζλοσ, όςο και θ ειςαγωγι από τρίτθ χϊρα, αικυλικισ 

αλκοόλθσ παντόσ είδουσ (γεωργικισ και μθ προζλευςθσ, βιοαικανόλθσ, ωσ και 

ςυνκετικισ) ωσ και των πάςθσ φφςεωσ αποςταγμάτων και προϊόντων απόςταξθσ κ.λ.π., 

διενεργείται αποκλειςτικά και μόνον από τουσ επιτθδευματίεσ που, είτε παράγουν τα εν 

λόγω προϊόντα οι ίδιοι, είτε χρθςιμοποιοφν τα εν λόγω προϊόντα, ανάλογα με το 

επιτιδευμά τουσ και τθ φφςθ του προϊόντοσ, ωσ και από τισ εγκεκριμζνεσ φορολογικζσ 

αποκικεσ που αςκοφν εμπορία αυτϊν -  προσ χριςθ τουσ από τουσ δικαιοφμενουσ 

χριςθσ των προϊόντων αυτϊν, ανάλογα προσ τθ φφςθ τουσ αλλά και το επιτιδευμα του 

παραλιπτθ, όπωσ οι εν λόγω δικαιοφμενοι προβλζπονται ςτισ ίδιεσ διατάξεισ τθσ 

τροποποιοφμενθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 2969/01.  

Περαιτζρω και για προφανείσ λόγουσ, παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ φαρμακοποιοφσ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ (ςτα φαρμακεία τουσ) - εκτόσ τθσ δυνατότθτασ εμφιάλωςθσ - τθσ 

κακαρισ αικυλικισ αλκοόλθσ για τθν παραςκευι των καλοφμενων γαλθνικϊν 

παραςκευαςμάτων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν ιςχφουςα ςχετικι περί φάρμακων 

νομοκεςία (παρ. 9 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55).  

β. Αντικαταςτάκθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 5 και επεκτείνεται θ ιδθ υφιςτάμενθ 

απαγόρευςθ τθσ χφμα διάκεςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ (γεωργικισ προζλευςθσ) και για τθ 
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βιοαικανόλθ, τθ ςυνκετικι αικυλικι, τθν αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ ωσ 

και τα αλκοολοφχα ποτά (παρ. 10 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55).  

γ. Αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 9 και επεκτείνεται θ ιδθ υφιςτάμενθ, προκειμζνου για 

τθ ςυνκετικι αλκοόλθ, απαγόρευςθ χριςθσ, για τθν παραςκευι αλκοολοφχων ποτϊν και 

γενικότερα για τθν παραςκευι προϊόντων διατροφισ ωσ και τθν εμφιάλωςθ, και 

προκειμζνου για τθν αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ, επιτρεπομζνθσ τθσ 

χρθςιμοποιιςεωσ των εν λόγω αλκοολϊν, αποκλειςτικά και μόνο, για τισ διάφορεσ λοιπζσ 

βιομθχανικζσ χριςεισ – βεβαίωσ φςτερα από τθν προθγοφμενθ μετουςίωςι τουσ. 

Οι απαγορεφςεισ αυτζσ, ςε ότι βεβαίωσ αφορά τον τομζα των αλκοολοφχων ποτϊν, 

προκφπτουν ευκζωσ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ενωςιακισ νομοκεςίασ για 

τα αλκοολοφχα ποτά *καν.(ΕΚ) 110/2008+. 

Περαιτζρω, προβλζπεται επίςθσ απαγόρευςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ βιοαικανόλθσ ςε 

οποιαδιποτε άλλθ χριςθ, πλθν εκείνθσ θ οποία προβλζπεται ςτον οριςμό του προϊόντοσ 

(άρκρο 3, παρ. 9Α περίπτωςθ γ’) δθλ. ωσ καυςίμου κίνθςθσ (παρ. 11 του εν λόγω 

κοινοποιοφμενου άρκρου 55).  

6. το άρκρο 10 του ν.2969/01:  

α. Αναδιατυπϊκθκαν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 και προβλζπεται ότι και τα εργοςτάςια 

που παράγουν ι χρθςιμοποιοφν βιοαικανόλθ ι ςυνκετικι αλκοόλθ ι αικυλικι αλκοόλθ 

μθ γεωργικισ προζλευςθσ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Σελωνειακισ και Χθμικισ 

Τπθρεςίασ, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται για όλα τα εργοςτάςια που παράγουν ι 

χρθςιμοποιοφν αικυλικι αλκοόλθ γεωργικισ προζλευςθσ (παρ. 13 του εν λόγω 

κοινοποιοφμενου άρκρου 55). 

β. Αναδιατυπϊκθκαν οι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του ιδίου 

ανωτζρω άρκρου (10) και ορίηεται ότι και ςτα εργοςτάςια που παράγουν βιοαικανόλθ ι 

ςυνκετικι αικυλικι αλκοόλθ ι αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ αςκείται 

ζλεγχοσ και εποπτεία από το αρμόδιο Σελωνείο και τθν αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία (παρ. 

14 του εν λόγω κοινοποιοφμενου άρκρου 55). 

7. το άρκρο 11 του ν. 2969/01 αντικαταςτάκθκαν οι περιπτϊςεισ α', β', γ’, δ' και ι’ τθσ 

παραγράφου 2 κακϊσ και θ περίπτωςθ η ϋτθσ παρ. 3 αυτοφ, και ζτςι επεκτείνεται θ 

πρόβλεψθ επιβολισ οριςμζνων, προβλεπόμενων για τουσ οινοπνευματοποιοφσ Βϋ 

κατθγορίασ, διοικθτικϊν κυρϊςεων και για τουσ επιτθδευματίεσ που παράγουν βιοαικανόλθ 

ι ςυνκετικι αικυλικι αλκοόλθ ι αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ, ςε περίπτωςθ 

τζλεςθσ των οικείων παραβάςεων του εν λόγω ν. 2969/01, ενϊ αναδιατυπϊνονται επί το 

ακριβζςτερον οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δ’ τθσ παραγράφου 3 (παρ. 15 και 16 του 
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κοινοποιοφμενου άρκρου 55).  

8. το άρκρο 12 του ν.2969/01 αντικαταςτάκθκαν οι περιπτϊςεισ δ’, ςτ’ και η’ αυτοφ (παρ. 17 

του κοινοποιοφμενου άρκρου 55) και ζτςι, αφενόσ μεν περιλαμβάνεται και θ μετουςιωμζνθ 

αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ ςτισ εξαιρζςεισ  αναφορικά με τθν απαγόρευςθ 

χριςθσ άλλων αλκοολϊν ωσ υποκατάςτατων τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ γεωργικισ προζλευςθσ 

(περίπτωςθ δ’), αφετζρου δε επεκτείνεται θ πρόβλεψθ επιβολισ οριςμζνων, 

προβλεπόμενων ιδθ για τουσ οινοπνευματοποιοφσ Βϋ κατθγορίασ, ποινικϊν κυρϊςεων και 

προκειμζνου για τουσ επιτθδευματίεσ που παράγουν βιοαικανόλθ ι ςυνκετικι αλκοόλθ ι 

αικυλικι αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ, ςε περίπτωςθ τζλεςθσ των οικείων 

παραβάςεων του εν λόγω ν. 2969/01 (περιπτϊςεισ ςτ’ και η’).   

 

                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ                      

                                                     ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

                                                  ΓΕΩΡΓ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ:   
 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
 

1. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  

2. Σελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ  Σάξθσ 
3. Γενική Διεύθςνση Γενικού Χημείος Κπάτοςρ 
   (για άμεση κοινοποίηση τηρ παπούσαρ στιρ Χημικέρ Υπηπεσίερ) 

3.  Δ/νση Υποστήπιξηρ Ηλεκτπονικών Υπηπεσιών 

     (για ενημέπωση τηρ ηλεκτπονικήρ βιβλιοθήκηρ) 
     e-mail: siteadmin@gsis.gr 

4.  Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου/ Σμιμα Αϋ 
     (για ανάρτθςθ ςτο portal  ICISnet)  

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ    
 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν  
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν  
3.  Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (ΔΟ) Α.Α.Δ.Ε. - Σμιμα Βϋ 
4.  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Α.Α.Δ.Ε 
5. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε. 
6. 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) 
δ) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 

7. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ 
 8. υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (.Ε.Κ.) 
 9. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 
      Πειραιϊσ 46 ΣΚ 18510 - Πειραιάσ  
10. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
      Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα 
      e-mail: oee@oe-e.gr 
11. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
      Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 - Ακινα  
      e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
12. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
      Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα  
      (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 
      e-mail: info@acc.gr 
13. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν  
      Ακαδθμίασ 18, ΣΚ 106 71 – Ακινα 
      e-mail: info@acsmi.gr  
14. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ  
       Καραΐςκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
       (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει  τουσ υλλόγουσ Εκτελωνιςτϊν)  
       e-mail: oete@oete.gr 
15. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Πειραιϊσ – Ακθνϊν  
      Σςαμαδοφ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
      e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr 
16. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  
      Κουντουριϊτου 13, ΣΚ 546 25 - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
      e-mail:  info@seth.gr 

 

mailto:siteadmin@gsis.gr
mailto:oee@oe-e.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acc.gr
mailto:info@acsmi.gr
mailto:oete@oete.gr
mailto:sepa@otenet.gr
mailto:info@sepa.com.gr
mailto:info@seth.gr
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17. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ποτϊν (ΕΑΟΠ) 
      Χαλκοκονδφλθ 34, ΣΚ 163 46 – Ηλιοφπολθ 
      (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 
      e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr 
18. Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ποτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Π.) 
      Κρϊμνθσ 47, ΣΚ 164 52  - Αργυροφπολθ 
      (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 
      e-mail : sp@downtown.com.gr 
19. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν 
       Βαςιλζωσ Ηρακλείου 8, ΣΚ 10682 
       e-mail:  haci@otenet.gr 
20. φνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΕΟ) 
      Νίκθσ 34, Σ.Κ. 105 57 - Ακινα. 
      e-mail: seo@wine.org.gr 
21. Ζνωςθ Οινοποιϊν Ελλάδασ  
       Αβζρωφ 14, Σ.Κ. 172 35 - Δάφνθ. 
22. φνδεςμοσ Οινοποιϊν Ελλάδασ  
      Αλκιβιάδου 24, Σ.Κ. 104 39 - Ακινα. 
23. Κεντρικι υνεταιριςτικι Ζνωςθ Αμπελοοινικϊν Προϊόντων (ΚΕΟΟΕ) 
       Λουίηθσ Ριανκοφρ 73 , τ.κ. 115 23,  Αμπελόκθποι 
       e-mail:keosoe@otenet.gr 
24. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ) 
       εβαςτουπόλεωσ 89 , Σ.Κ. 115 26 Ακινα. 
25. Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Προϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.) 
       Νίκθσ 50Α, 105 58 Ακινα  
       (υπόψθ κ. Γεωργόπουλου, ωσ νομικοφ εκπροςϊπου τθσ Ζνωςθσ)  
       e-mail:info@georgopouloslaw.eu 
26.  Πανελλινιοσ φλλογοσ Εφοδιαςτϊν Πλοίων- Εξαγωγζων 
       Λουδοβίκου 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ  
27.  ΟΠΕΚΕΠΕ 
       α) Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι 
       β) Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων 
       Δομοκοφ 5, Σ.Κ. 104 45 τακμόσ Λαρίςθσ 
28.  ΠΑΕΓΕ 
       Αρκαδίασ 26 & Μεςογείων, Σ.Κ. 115 26 Ακινα 
      (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ) 
      e-mail:info@paseges.gr 
29.  ΓΕΑΕ 
       Λεωφόροσ Κθφιςίασ 16, Σ.Κ. 115 26 Ακινα 
       (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ) 
       e-mail:info@gesase.gr 
30. ΤΔΑΕ 
      Βερανηζρου 31, Ακινα 
     (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ) 
     e-mail:sydase@otenet.gr 
31. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΕΒ) 
      Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα 
      e-mail:info@sev.org.gr 
32. ΓΕΒΕΕ 
     Αριςτοτζλουσ 46, Σ.Κ. 104 33 Ακινα 
     e-mail: info@gsevee.gr 

mailto:info@seaop.gr
mailto:seaop@hol.gr
mailto:info@gsevee.gr
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33. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  

      α)Γενικι Δ/νςθ Ενζργειασ (Μεςογείων 119, 10192, Ακινα) 

          -  Δ/νςθ Τδρογονανκράκων 

          -  Δ/νςθ ΑΠΕ και Εναλλακτικϊν Καυςίμων 

      β) Γενικι Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ  

          -Δ/νςθ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ, Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Πατθςίων 147,11251, Ακινα) 

          -Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (Λ. Αλεξάνδρασ 11, 11473, Ακινα) 

34. φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (ΕΕΠΕ) 

      'Ιωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια 

35. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε. 

       Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ 

      Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ – Σμιμα Προδιαγραφϊν και χζςεων με το Δθμόςιο - 

      Χειμάρασ 8Α, 15125 

36. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. 

      α) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

      β) Ηρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι. 

37.φνδεςμοσ Βιομθχάνων Βιοντίηελ Ελλάδασ (.ΒΙ.Β.Ε.) 

      Ι. Σςαλουχίδθ 4, 542 48 – Θεςςαλονίκθ 

38. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν (.Ε.Χ.Β.) 

      Βαςιλζωσ Ηρακλείου 8, Σ.Κ. 10682 Ακινα 

39. Ζνωςθ Εμπόρων Τγρϊν Καυςίμων νομοφ Αττικισ 

      Πάροδοσ Σαφρου 41, ΣΚ 18233 Ακινα 

40. «ALCOVIN» 

      Νερατηιωτίςςθσ 21, ΣΚ 15124, Μαροφςι 
41. «Β.Γ. πθλιόπουλοσ» 
      Ακτι Δυμαίων 87-89, Πάτρα (info@spiliopoulos.gr) 
42. «DFH DRUKFARBEN»  
      3ο χλμ. Οινοφφτων-Αγ. Θωμά  
43. Ομοςπονδία υλλόγων Αμβικοφχων Αμπελ/των Ελλάδασ 
       Καραϊςκάκθ 8 
       Αγχίαλοσ Θες/νίκθσ 
       Σ.Κ. 57011 
      e-mail: info@oaae.gr 
44.  φλλογοσ Παραδοςιακϊν  Αποςταγματοποιϊν Σςικουδιάσ 
        Ν. Ηρακλείου Κριτθσ (.Π.Α.Σ.Ν.Η.) 
        Λεωφόροσ 62 Μαρτφρων 146 
        710 00 Ηράκλειο   
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

  

1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ  Δθμοςίων Εςόδων 

2.Γεν. Δ/νςθ Σελωνείων & ΕΦΚ 

   α. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ  Γενικισ Διεφκυνςθσ  Σελωνείων & ΕΦΚ 
   β. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Π.Α. - Σμιμα Βϋ 
3. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 
    α) Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Δ/νςθσ ΓΧΚ 
    β) Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Σροφίμων   
4. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 

5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων & Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε. 

6. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

mailto:info@oaae.gr
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7. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων & Παραβάςεων 

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

9. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου 
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