
  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

 
 

 
 
 
        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΚΡΑΣΟΤ   
    ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
    ΣΜΗΜΑ Α΄  

      ΑΔΑ: 
     Αθήνα, 21  επτεμβρίου 2018 
     Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1140864 ΕΞ 2018 

Ταχ. Δ/νςθ : Αν. Τςόχα 16 
  

      ΡΟΣ 

      Ωσ πίνακασ διανομήσ 

Ταχ. Κϊδικασ : 11521- Ακινα 
Ρλθροφορίεσ : Στ. Σάμιοσ, Αρ. Αλίβερτθ 
Τθλζφωνο : 2106479221, 223 
Fax : 210 6468272 

E-Mail : alcohol_food@gcsl.gr 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
     ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
     ΣΜΗΜΑ Β΄  
Ταχ. Δ/νςθ : Καραγεϊργθ Σερβίασ 10 
Ταχ. Κϊδικασ : 10184, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ : Μ. Ανδροφτςου 
Τθλζφωνο : 2106987413 
Fax : 210 6987408,424 
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr 
Url : www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 30/003/000/3231/09-08-2018 ΑΥΟ «Όροι, προχποκζςεισ και 

διαδικαςίεσ ελζγχου για τθ ςυςτζγαςθ και ςυλλειτουργία ηυκοποιείων με μονάδεσ παραγωγισ ποτών 

από ηφμωςθ του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06, μονάδεσ παραγωγισ ποτών ελεφκερων αλκοόλθσ, ωσ και 

εμφιάλωςθσ νεροφ ανκρώπινθσ κατανάλωςθσ».  

Α. Σασ κοινοποιοφμε, για ενθμζρωςθ και εφαρμογι, τθν αναφερόμενθ ςτο κζμα Απόφαςθ τθσ 

Υφυπουργοφ Οικονομικϊν, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο Φ.Ε.Κ. Βϋ3457 και ιςχφει από τθ δθμοςίευςι 

τθσ (20-08-2018). 

 Mε τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ, θ οποία εκδόκθκε κατϋ εξουςιοδότθςθ των ςχετικϊν διατάξεων 

(άρκρο 16 παρ. 1) του π.δ. 965/1980 «Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων του β.δ. 

τθσ 28.9.1922 «περί εκτελζςεωσ των περί φορολογίασ του ηφκου Νόμων» (Αϋ243), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθ ςχετικι διάταξθ (άρκρο 17 παρ.1) του ν.4474/2017 (Α’ 80), κακορίηονται οι 

τθρθτζοι όροι, οι προχποκζςεισ, ωσ και οι διαδικαςίεσ ελζγχου προκειμζνου για τθ ςυςτζγαςθ και 

ςυλλειτουργία των ηυκοποιείων με μονάδεσ παραγωγισ ποτϊν από ηφμωςθ του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06, 

μονάδεσ παραγωγισ ποτϊν ελεφκερων αλκοόλθσ, ωσ και εμφιάλωςθσ νεροφ ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ. 
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Β. Ειδικότερα και αναφορικά με τισ ρυκμίςεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, επιςθμαίνονται τα 

ακόλουκα:  

 

1. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 αυτισ, θ κατά τα ανωτζρω ςυςτζγαςθ και ςυλλειτουργία αφορά 

αποκλειςτικά και μόνον μονάδεσ που ανικουν ςτο ίδιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 

απαιτουμζνθσ προσ τοφτο,   για μεν τθ ςυςτζγαςθ και ςυλλειτουργία  ηυκοποιείων με μονάδεσ 

παραγωγισ ποτϊν από ηφμωςθ του κωδικοφ ΣΟ  22.06  τθσ ειδικισ αδείασ  που χορθγείται      

από τθν αρμόδια Τελωνειακι Υπθρεςία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ ΑΥΟ υπ’  

αρικ. 30/003/000/2030/18-05-2018 (Β’ 2161), για δε τθ ςυςτζγαςθ και ςυλλειτουργία  με 

μονάδεσ που παράγουν και εμφιαλϊνουν ελεφκερα αλκοόλθσ ποτά/ι και εμφιαλϊνουν νερό 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ  ειδικισ ζγκριςθσ που χορθγείται από τθν αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία 

του ΓΧΚ, τθρουμζνων των διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του εν 

λόγω άρκρου 2. 

Για τισ χορθγοφμενεσ, κατά τα ανωτζρω, ειδικι άδεια παραγωγισ ποτϊν από ηφμωςθ και ειδικι 

ζγκριςθ χρθςιμοποιοφνται τα οικεία υποδείγματα που περιλαμβάνονται, αντιςτοίχωσ, ςτο 

Ραράρτθμα τθσ υπ’ αρικ. ΔΕΦΚΦ Β 1108111ΕΞ2018/11-07-2018 Εγκυκλίου μασ με τθν οποία 

κοινοποιικθκε θ προαναφερκείςα ΑΥΟ υπ’ αρικ. 30/003/000/2030/18-05-2018, ωσ και ςτο 

Ραράρτθμα τθσ παροφςασ. 

2. Στο άρκρο 3  αυτισ, κακορίηονται οι ειδικοί όροι και προχποκζςεισ αναφορικά με τουσ χϊρουσ, 

τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό των ςυςτεγαηόμενων και ςυλλειτουργουςϊν μονάδων , οι 

οποίοι κα πρζπει να είναι οι κατάλλθλοι ϊςτε να διατθρείται θ αυτονομία τθσ κάκε παραγωγικισ 

δραςτθριότθτασ - θ οποία αφορά ςτθν παραγωγι των οικείων προϊόντων (ηφκοσ & προϊόντα 

ηφκου, ποτά από ηφμωςθ του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06, ποτά ελεφκερα αλκοόλθσ, νερό ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ) - με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ εμφιάλωςθσ, θ οποία μπορεί να 

πραγματοποιείται ςε κοινι γραμμι, αποκλειςτικά υπό τον όρο ότι τθροφνται όλεσ οι 

προχποκζςεισ και όροι τθσ ειδικισ, κατά περίπτωςθ προϊόντοσ, νομοκεςίασ και διαςφαλίηεται ο 

αποτελεςματικόσ κακαριςμόσ τθσ γραμμισ μζςω κατάλλθλου προγράμματοσ που υποβάλλεται 

ςτθν αρμόδια Χθμικι Υπθρεςία Ελζγχου από τον ενδιαφερόμενο επιτθδευματία.  

Ακόμθ, υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ των 

παραγράφων 2 και 3 του εν λόγω άρκρου 3, παρζχεται θ δυνατότθτα ςυναποκικευςθσ των 

πρϊτων υλϊν, των βοθκθτικϊν υλϊν, ωσ και των προςυςκευαςμζνων τελικϊν προσ διάκεςθ 

ςτθν κατανάλωςθ προϊόντων, εκ των οποίων τα υποκείμενα ςε Ε.Φ.Κ.   αποκθκεφονται ςε 

ιδιαίτερουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ.  
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3. Στο άρκρο 4 αυτισ, ορίηεται, κατά τρόπο ρθτό και ςαφι, ότι προκειμζνου για τον ζλεγχο τθσ 

ειςαγωγισ και κατεργαςίασ των χρθςιμοποιουμζνων πρϊτων υλϊν κακϊσ και τθσ παραγωγισ 

των οικείων προϊόντων, ωσ και για τα παραγόμενα και διατικζμενα ςτθν κατανάλωςθ προϊόντα 

(κατθγορίεσ, επιτρεπόμενεσ και μθ πρακτικζσ, επεξεργαςίεσ, περιγραφι, παρουςίαςθ και 

επιςιμανςθ, όροι διάκεςθσ, διατυπϊςεισ για τθ διακίνθςθ κλπ)  εφαρμόηονται οι ςχετικζσ 

διατάξεισ τθσ ειδικισ, κατά περίπτωςθ προϊόντοσ, ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ. 

 Ζτςι, προκειμζνου ειδικότερα για τθ ςυςτζγαςθ και ςυλλειτουργία ηυκοποιείων με μονάδεσ 

παραγωγισ ποτϊν από ηφμωςθ του κωδικοφ ΣΟ 22.06, οι προαναφερκείςεσ διατάξεισ του 

άρκρου 4 τθσ εν λόγω ΑΥΟ παραπζμπουν ευκζωσ και αμζςωσ ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί φορολογίασ του ηφκου και ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 

προαναφερκείςασ ΑΥΟ υπ’ αρικ. 30/003/000/2030/18-05-2018. 

4. Στα άρκρα 5 και 6 αυτισ, κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των ηυκοποιϊν που, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ ΑΥΟ, παράγουν και εμφιαλϊνουν ποτά από 

ηφμωςθ του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06 ι/και ποτά ελεφκερα αλκοόλθσ ι/και εμφιαλϊνουν νερό 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ, ο ςκοπόσ και το εφροσ του αςκουμζνου 

ελζγχου ωσ και οι προσ τοφτο αρμόδιεσ αρχζσ. 

5. Στο άρκρο  7 αυτισ, κακορίηονται τα αναγκαία μεταβατικά μζτρα αναφορικά με το ηιτθμα τθσ 

ογκομζτρθςθσ των δεξαμενϊν που προορίηονται για τθν τοποκζτθςθ των παραγόμενων 

προϊόντων ςτισ ςυςτεγαηόμενεσ και ςυλλειτουργοφςεσ οικείεσ μονάδεσ, ωσ και ςχετικά με τθ 

χοριγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ (άρκρο 2) ειδικισ ζγκριςθσ προκειμζνου για τθν ςυςτζγαςθ και 

ςυλλειτουργία ηυκοποιείων με μονάδεσ παραγωγισ και εμφιάλωςθσ ποτϊν ελεφκερων 

αλκοόλθσ ι/και εμφιάλωςθσ νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ.  

Ζτςι, ςφμφωνα το εν λόγω  άρκρο παρζχεται ςτουσ νομίμουσ λειτουργοφντεσ ηυκοποιοφσ, 

προκειμζνου για τθν ογκομζτρθςθ των οικείων δεξαμενϊν θ προβλεπόμενθ, ςτισ ςχετικζσ 

διατάξεισ *άρκρο 9, παρ. 1 (γ)+ τθσ ΑΥΟ υπ’ αρικ. 30/003/000/1614/2018 (Β’ 1624), 

κοινοποιθκείςασ με τθν υπ’ αρικ. ΔΕΦΚΦ Β 1090857ΕΞ2018/05-06-2018 Εγκφκλιό μασ, 

προκεςμία, ιτοι δφο ζτθ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ εν λόγω ΑΥΟ, ενϊ για τθν υποβολι των 

προβλεπόμενων, ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ (άρκρο 2, παρ.3) τθσ εν λόγω κοινοποιοφμενθσ 

Απόφαςθσ, δικαιολογθτικϊν προκειμζνου για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ (άρκρο 3, παρ.1 αυτισ) 

ζγκριςθσ παρζχεται προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν. 

Γ. Τζλοσ, για κάκε περαιτζρω πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ εν λόγω 

κοινοποιοφμενθσ ΑΥΟ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτισ Υπθρεςίεσ μασ. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ:   
 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
  

 

1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ   
    (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 

2. Τελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ  Τάξθσ 
3. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ  
   (για άμεςθ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτισ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ) 
4. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν 
    (για ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ) 
5. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου/ Τμιμα Αϋ 
    (για ανάρτθςθ ςτο portal)  

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

  
 

 
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν  
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν  
3. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (ΔΟΣ) Α.Α.Δ.Ε. - Τμιμα Βϋ 
5. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων & Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε. 
6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Α.Α.Δ.Ε 
7. Υπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε. 
8. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Α.Α.Δ.Ε. 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ.Δ.Α.Δ.) 
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Βϋ 
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  (Δ.ΘΛΕ.Δ) 

9. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ 
10. Γενικι Γραμματεία Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Ελλάδοσ  
      Δ/νςθ Οικονομικϊν και Βραχυπρόκεςμων Δεικτϊν  
      Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΤΚ 18510 - Ρειραιάσ  
11. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
      Μθτροπόλεωσ 12-14, ΤΚ 105 63 –Ακινα 
      e-mail: oee@oe-e.gr 
12. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
      Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 - Ακινα  
      e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
13. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
      Ακαδθμίασ 7, ΤΚ 106 71-Ακινα  
      (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 
      e-mail: info@acc.gr 
14. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν  
      Ακαδθμίασ 18, ΤΚ 106 71 – Ακινα 
      e-mail: info@acsmi.gr  
15. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ  
       Καραΐςκου 82, ΤΚ 185 32 – ΡΕΙΑΙΑΣ 
       (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει  τουσ Συλλόγουσ Εκτελωνιςτϊν)  
       e-mail: oete@oete.gr 
16. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ρειραιϊσ – Ακθνϊν  
      Τςαμαδοφ 38, ΤΚ 185 31 – ΡΕΙΑΙΑΣ 
      e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr 

mailto:oee@oe-e.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
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17. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  
      Κουντουριϊτου 13, ΤΚ 546 25 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  
      e-mail:  info@seth.gr 

18. Ελλθνικι Ζνωςθ Ηυκοποιϊν 
      Κθφιςοφ 102 , Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω 
      e-mail: info@ellinikienosizithopoion.gr 
19. Σφνδεςμοσ Μικρϊν Ανεξάρτθτων Ηυκοποιείων Ελλάδασ (ΣΜΑΗΕ) 
      Λεωφ. Σπάτων 187, Τ.Κ. 153 51, Ραλλινθ 
      e- mail: info@smaze.gr 
20.  Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων- Εξαγωγζων 
       Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ  
21.  ΟΡΕΚΕΡΕ 
       α) Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι 
       β) Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων 
       Δομοκοφ 5, Τ.Κ. 104 45 Στακμόσ Λαρίςθσ 
22.  ΡΑΣΕΓΕΣ 
       Αρκαδίασ 26 & Μεςογείων, Τ.Κ. 115 26 Ακινα 
      (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ) 
      e-mail:info@paseges.gr 
23.  ΓΕΣΑΣΕ 
       Λεωφόροσ Κθφιςίασ 16, Τ.Κ. 115 26 Ακινα 
       (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ) 
       e-mail:info@gesase.gr 
24. ΣΥΔΑΣΕ 
      Βερανηζρου 31, Ακινα 
     (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ) 
     e-mail:sydase@otenet.gr 
25. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) 
      Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57 Ακινα 
      e-mail:info@sev.org.gr 
26. ΓΣΕΒΕΕ 
     Αριςτοτζλουσ 46, Τ.Κ. 104 33 Ακινα 
     e-mail: info@gsevee.gr 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ  Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γεν. Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 

α. Γραφείο κ. Γενικοφ Δ/ντι Γ.Χ.Κ. 
β. Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Τροφίμων -Τμιμα Α’ 

3. Γεν. Δ/νςθ Τελωνείων & ΕΦΚ 
 α. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ  Γενικισ Διεφκυνςθσ  Τελωνείων & ΕΦΚ 

β. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Ρ.Α. - Τμιμα Βϋ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  

 

 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ  

ΧΘΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ…………………. 

 

ΕΓΚΡΙΗ  

(Α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΗ ΠΟΣΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΑΛΚΟΟΛΗ  

(Β) ΕΜΦΙΑΛΩΗ ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

Άρκρο 2 παρ. 3 τθσ ΑΥΟ 30/003/000/3231/09-08-2018 (ΦΕΚ Βϋ3457) 

          

            Αρικμόσ  Ζγκριςθσ:.......................... 

                                                                                                             Θμερομθνία : ………………………. 

                                  Θμερομθνία Ιςχφοσ ζωσ :…………………… 

 

 

Στο ηυκοποιείο του/τθσ …………………………………..με Α.Φ.Μ. …………………. που εδρεφει ςτθ Δ/νςθ: Οδόσ 

…………………………Αρικμόσ :…………… Τ.Κ. ………… Ρεριοχι:………….. τθλ.: …………………………. Fax………….. 

mail………………. 

 

 

Ο/Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Ζχοντασ Υπόψθ : 

1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 2 και 3 του ν. 2969/2001 «Αικυλικι αλκοόλθ και αλκοολοφχα προϊόντα» 

(Α’ 281) όπωσ ιςχφει. 

2. Το άρκρο 2 τθσ αρικμ. 30/003/000/3231 (ΦΕΚ Βϋ3457) απόφαςθσ  Υπουργοφ Οικονομικϊν  «Όροι, 

προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ ελζγχου για τθ ςυςτζγαςθ και ςυλλειτουργία ηυκοποιείων με μονάδεσ 

παραγωγισ ποτών από ηφμωςθ του κωδικοφ Σ.Ο. 22.06, μονάδεσ παραγωγισ ποτών ελεφκερων 

αλκοόλθσ, ωσ και εμφιάλωςθσ νεροφ ανκρώπινθσ κατανάλωςθσ». 

3. Τθν υπ’ αρικ………………. ειδικι άδεια παραγωγισ ηφκου-ηυκοποιείου του Τελωνείου ……………….. 

4. Τθν από ………………….. αίτθςθ-διλωςθ  τθσ ανωτζρω επιχείρθςθσ.  

5. Τθν από  ………………….. τεχνικι ζκκεςθ τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ ………………….….. του Γ.Χ.Κ. 

6. (Οτιδιποτε κεωρείται απαραίτθτο από τθ Χθμικι Υπθρεςία ωσ ςυμπλθρωματικό δικαιολογθτικό). 

  

 Αποφαςίζουμε  

 

 

Εγκρίνουμε ςτον /ςτθν ……………………… (Α) τθν παραγωγι και εμφιάλωςθ ποτϊν ελεφκερων 

αλκοόλθσ         (Β) εμφιάλωςθσ νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ      ςτισ εγκαταςτάςεισ  που 

βρίςκονται ςτο ……………………………………., υπό τθν αποκλειςτικι προχπόκεςθ τθσ  τιρθςθσ των όρων, 

προχποκζςεων και διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτθν προαναφερκείςα ΑΥΟ υπϋ αρικ. 

30/003/000/3231/09-08-2018. 

ΑΔΑ: 73ΗΞ46ΜΠ3Ζ-ΜΚΠ
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