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Ιωάννινα  : 09 Οκτωβρίου 2020 
Αρ. Πρωτ :  5942  

 
ΠΡΟΣ: 

 
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΜΒΥΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ   
               (ΔΙΗΜΕΡΩΝ) » 
 
ΣΧΕΤ. : Α)Η  με αριθμό πρωτ.  Ε.2156/02-10-2020 (ΑΔΑ:6Ξ0Σ46Π3Ζ-ΠΞΑ) – 
                  «Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών 
                    Αποσταγματοποιών(διήμερων).  
              Β)Ο Ν.2969/01 «Αιθυλική Αλκοόλη και Αλκοολούχα Προϊόντα» 

            Γ) Η με αριθμό ΔΕΦΚ Φ 52106 ΕΞ2015ΕΜΠ/02-07-2015 Α.Υ.Ο. 
              Δ) Η με αριθμό 6705/24-09-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης της  
                   Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας. 

            Ε) Η ΔΕΦΚΓ 5022241 ΕΞ2014/19-09-2014 ΕΔΥΟ 
   ΣΤ) Η ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ 
               Ζ) Η ΔΕΦΚ5038237ΕΞ2010/13-09-2010 ΕΔ 
               Η) Η Φ.1139/608/05-08-2008 ΔΥΟ 
               Θ)Η Φ.774/534/15-09-1998 ΔΥΟ 
               Ι)Η Φ.588/332/17-10-1997 ΔΥΟ  
               ΙΑ)Η Φ.734/518/08-12-1995 ΔΥΟ 
               IB)Η Φ.392/223/26-07-1994 ΔΥΟ 
               

 
 
 Ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου των μικρών αποσταγματοποιών 
(διημέρων) , η οποία για την περιφέρεια αρμοδιότητας του Τελωνείου Ιωαννίνων  για το 
φορολογικό έτος 2020 ορίστηκε, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ΄ παραπάνω σχετική 
Απόφαση, από 19-10-2020 έως και 18-12-2020 και σε συνέχεια   των  ανωτέρω  
σχετικών σας γνωρίζουμε τα εξής : 
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Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2651368900-911 
 

Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης   
     Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών 
απόσταξης των ανωτέρω επιτηδευματιών και με γνώμονα τη μείωση του χρόνου 
συναλλαγής, του διοικητικού βάρους καθώς και τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας 
των συναλλασσομένων στα Τελωνεία, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημερινή 
συγκυρία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω 
των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από την πανδημία του Κορωναιού CONID-19  (και 
ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο), σας γνωρίζουμε ότι 
η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τους μικρούς Αποσταγματοποιούς 
(διήμερους) για την βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του 
παραγόμενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο / τσικουδιά) σε εφαρμογή των 
αντίστοιχων διατάξεων του N. 2969/01  υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  
και από 01-01-20, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α΄σχετική 
εγκύκλιο, είναι υποχρεωτική χωρίς ουδεμία εξαίρεση, η 
ηλεκτρονική υποβολή, μεταξύ άλλων, των υποστηρικτικών 
δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης  (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται για τη βεβαίωση και 
είσπραξη του ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και η 
τήρηση σε αρχείο των εν λόγω εγγράφων. 
        Για την πιστοποίηση των χρηστών καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή της 
Δήλωσης Ε.Φ.Κ. εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην ΣΤ΄ σχετική ΕΔΥΟ. (Οι 
οδηγίες για την πιστοποίηση χρηστών ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους από το 
Taxisnet , οι οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρονική υπηρεσία εξουσιοδοτήσεων , του 
υποσυστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης καθώς και της υποβολής μηνυμάτων από τους ηλεκτρονικούς 
χρήστες παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη (Portal) των 
Ελληνικών Τελωνείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.icisnet.gr ΠΟΛΙΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ e ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΦΚ ΓΙΑ 
ΔΙΗΜΕΡΟΥΣ.) 
  Για την πρόσβαση των νόμιμων αντιπροσώπων στο μηχανογραφικό σύστημα 
απαιτείται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Η διαδικασία εξουσιοδότησης, καθώς και η 
αποδοχή της γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεων. Πέραν 

http://www.icisnet.gr/
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της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατεθεί στο 
κατά περίπτωση Τελωνείο η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις έντυπη 
εξουσιοδότηση. 
 
     Ειδικότερα προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση της άδειας 
απόσταξης απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Το USERNAME  και το PASSWORD του TAXISNET  του κατόχου του 
άμβυκα. 

- Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του παραγωγού. 
- Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του κατόχου του άμβυκα, και η άδεια 

κατοχής του άμβυκα. 
- Η βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για την ιδιότητα του 
παραγωγού, την θέση και την έκταση της αμπέλου, καθώς και την ποσότητα 
των πρώτων υλών (σταφυλιών) που παρήχθησαν. 

- Αίτηση –Δήλωση μικρού αποσταγματοποιού- Διήμερου, πλήρως 
συμπληρωμένη. 

- Υπεύθυνη Δήλωση  Αμβυκούχου για παραχώρηση του Άμβυκα. 
- Άδει του άμβυκα . 
- Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τον τόπο τήρησης της 

ΔΕΦΚ. 
- Την ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθήσει και ο κάθε δικαιούχος 

παραγωγός μη κάτοχος άμβυκα με την υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να 
προσκομίσει στο Τελωνείο φωτ/φο της άδειας κατοχής του άμβυκα καθώς 
επίσης και εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του αμβυκούχου  για την 
παραχώρηση του άμβυκα. 

- η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά ή με τη χρήση POS. 
- Τέλος η εκδοθείσα άδεια απόσταξης θα αποστέλλεται 

στον συναλλασσόμενο με e-mail  και για το λόγο αυτό, επί 
της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., πρέπει να συμπληρώνεται 
απαραίτητα από τον συναλλασσόμενο το  e-mail,  στο 
οποίο επιθυμεί να λάβει την άδεια απόσταξης που θα 
εκδοθεί.  

 
           Επιπλέον επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις έκδοσης ομαδικών αδειών 
απόσταξης η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά από τον κάτοχο του άμβυκα . 
 
                                    Ωράριο λειτουργίας. 
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            Οι άδειες θα εκδίδονται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:00. 
            Προσοχή: Επισημαίνουμε ότι στις 31/10 /20 και 30/11/20, τελευταίες ημέρες 
του μήνα, οι άδειες θα εκδίδονται έως τις 10 το πρωί, λόγω συναλλαγής του Ταμείου 
μας με την Τράπεζα της Ελλάδος.  

 
Συντελεστής Απόδοσης Σταφυλιών 

Ο συντελεστής απόδοσης για τον υπολογισμό στεμφύλων από τα 
αμπελοκτήματα, για το δίμηνο απόσταξης από 19-10-2020 έως 18-10-2020, καθορίζεται 
σε 35% επί της παραγόμενης ποσότητας σταφυλιών. 
 
 

Σφράγιση  - Αποσφράγιση Αμβύκων 
 

Σύμφωνα με την ανωτέρω (Θ ΄) σχετική «Οι άμβυκες κάτω των 130 λίτρων είναι 
διαρκώς σφραγισμένοι και αποσφραγίζονται από την αρμόδια αρχή μόνο για το χρονικό 
διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια απόσταξης».  

Επειδή από τις κείμενες διατάξεις, η διαδικασία αποσφράγισης και σφράγισης 
των αμβύκων, πριν και μετά την κάθε άδεια απόσταξης, είναι στην πράξη ανέφικτη, 
ειδικά στις περιπτώσεις που ο άμβικας λειτουργεί συνεχώς  εντός του διμήνου 
απόσταξης, διευκρινίζουμε ότι , οι άμβυκες που λειτουργούν συνεχώς ή για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα εντός του προβλεπόμενου διμήνου απόσταξης θα 
αποσφραγίζονται και θα σφραγίζονται μια φορά πριν την έναρξη και μετά τη λήξη 
της αποστακτικής περιόδου. 
  Υπεύθυνος για τη μη λειτουργία του άμβυκα κατά τα διαστήματα που τελεί 
ασφράγιστος εντός του διμήνου απόσταξης, και για τα οποία δεν έχει άδεια λειτουργίας, 
όπως αυτά προκύπτουν και από το θεωρημένο βιβλίο που υποχρεούται να τηρεί , είναι ο 
αμβυκούχος, ο οποίος σε ανεξάρτητη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θα δηλώνει 
υπευθύνως ότι, τελεί εις γνώση του, ότι παράνομη λειτουργία του άμβυκα, κατά το 
χρόνο δηλαδή που δεν υπάρχει αντίστοιχη άδεια απόσταξης, τιμωρείται αυστηρά 
σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, και 13 του ν.2969/01, ήτοι επιφυλασσόμενων των περί 
λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών, επισύρει κατάσχεση του άμβυκα και των λαθραίως 
παραχθέντων προϊόντων και πρόστιμο 3.000 € .  

Η σφράγιση θα γίνεται υποχρεωτικά την επομένη της τελευταίας άδειας 
απόσταξης.  

  
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι  
 

• σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδ. β τιμωρούνται με πρόστιμο 500 € 
«…..όποιοι δεν ζητούν αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών τους τη 
σφράγιση των μηχανημάτων με τα οποία εργάστηκαν από την 
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή». 
 

• σύμφωνα με το άρθρο 12 εδ. στ Επιφυλασσομένων των περί 
λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα  
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τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τριών μηνών  «…..όποιοι 
παραβιάζουν ή αφαιρούν ή αλλοιώνουν ή απομιμούνται τις 
τοποθετημένες στα αποστακτικά μηχανήματα σφραγίδες ….». 

 
• απόσταξη χωρίς άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ή απόσταξη 

κατά παρέκκλιση του  αναγραφόμενου στην άδεια απόσταξης  
καθοριζόμενου χρονικού ορίου, τιμωρείται αυστηρά σύμφωνα με τα 
άρθρα 11, 12, και 13 του ν.2969/01, ήτοι επιφυλασσόμενων των περί 
λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, επισύρει κατάσχεση 
του άμβυκα και των λαθραίως παραχθέντων προϊόντων και πρόστιμο 
3.000 €. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 
Η διάθεση στην κατανάλωση του παραγόμενου έτοιμου προϊόντος 
απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα πραγματοποιείται 
με την έκδοση λογιστικών στοιχείων και συνεπάγεται υποχρέωση 
τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων. 
ΟΜΟΙΩΣ στην ως άνω υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων 
υπάγονται και τα δικαιούχα παραγωγής φυσικά πρόσωπα τα οποία 
παράγουν το προϊόν αυτό σε ποσότητα άνω των 120 κιλών ανά 
αποστακτική περίοδο. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: από την υποχρέωση έκδοσης λογιστικών στοιχείων και 
τήρησης λογιστικών αρχείων εξαιρούνται τα δικαιούχα παραγωγής 
φυσικά πρόσωπα τα οποία παράγουν το προϊόν αυτό , μέχρι το 
ανώτατο όριο των 120 κιλών ανά αποστακτική περίοδο και ανά 
πρόσωπο, αποκλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια, τα μέλη της 
οικογενείας τους ή τους προσκεκλημένους τους, απαγορευόμενης της 
εμπορίας . Σε περίπτωση διακίνησης του ως άνω προϊόντος από τα 
πρόσωπα αυτά ή για λογαριασμό τους, αυτό συνοδεύεται από 
αντίγραφο της αδείας απόσταξης καθώς και του αποδεικτικού 
είσπραξης φορολογικών επιβαρύνσεων.  
 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ των ως άνω υποχρεώσεων συνεπάγεται 
διοικητικό πρόστιμο 500 € και 1500  κατά περίπτωση,  
άρθρο 11 παρ. 1 εδ. ζ , παρ. 2 εδ. ιβ του Ν.2969/01. 
 
 
 

 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως προς την ενημέρωση των 

μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων). 
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        Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε  διευκρίνιση  ή  περαιτέρω πληροφορίες. 
 
             Κοινοποιείται  η με αριθμό πρωτ. Ε.2156/02-10-2020 (ΑΔΑ:6Ξ0Σ46Π3Ζ-ΠΞΑ)          
             «Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών 
              Αποσταγματοποιών (διήμερων.  

 
 

                     Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
 
 
                                                                      ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΤΟΥ 
 
 
 
     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   
 
Α.ΔΗΜΟΙ  ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                       
1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2651 0 75739 
2 -//-    ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2653 3 60323 
3 -//-    ΖΙΤΣΑΣ 2651 0 62794 
4 -//-    ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2655 0 24000 
5 -//-    ΒΟΡ. 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
2659 0 61421 

6 -//-    ΠΩΓΩΝΙΟΥ 2653 3 60103 
7 -//-    ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2656 0 41373 
8 -//-    ΔΩΔΩΝΗΣ 2654 3 60120 
 
Β. ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
     ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
 
 
 


	Ιωάννινα  : 09 Οκτωβρίου 2020

