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ΘΕΜΑ: «Παποχή οδηγιών για ηη χοπήγηζη αδειών απόζηαξηρ μικπών 

αποζηαγμαηοποιών (διήμεπων)».  

 

 Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο απνζηαθηηθήο πεξηφδνπ γηα ηνπο κηθξνχο 

απνζηαγκαηνπνηνχο (δηήκεξνπο) ηνπ άξζξνπ 7 Δ΄ ηνπ λ.2969/01 (Α΄ 281) «Αηζπιηθή αιθνφιε 

θαη αιθννινχρα πξντφληα», ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. α) Απφ ηελ ηξέρνπζα απνζηαθηηθή πεξίνδν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθδίδεηαη άδεηα 

απφζηαμεο ζηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη παξαδίδνπλ ηε ζπγθνκηζζείζα απφ απηνχο 

πνζφηεηα ζηαθπιηψλ πξνο επεμεξγαζία ζε νηλνπνηεία, είηε ζπλεηαηξηζηηθά, ζηα νπνία κέιε 

είλαη θαη νη ίδηνη είηε ζε ινηπά πιελ απηψλ νηλνπνηεία, γηα ζηέκθπια ηα νπνία επηζηξέθνληαη ζ΄ 
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απηνχο απφ ηα νηλνπνηεία, ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ νξηδφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 Δ΄ ηνπ λ. 2969/01. 

 

β) Γηα ηελ παξάδνζε ηεο ζπγθνκηζζείζαο πνζφηεηαο ζηαθπιηψλ  απφ ηνπο 

ακπεινθαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

κηθξψλ απνζηαγκαηνπνηψλ (δηήκεξσλ), πξνο επεμεξγαζία ζε νηλνπνηείν, εθφζνλ είλαη 

ππφρξενη ζε ηήξεζε ινγηζηηθψλ αξρείσλ  εθδίδεηαη παξαζηαηηθφ δηαθίλεζεο θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4308/2014, ην νπνίν ζπλνδεχεη ην 

πξντφλ κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ. Γελ απαηηείηαη έθδνζε παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο γηα 

ηελ παξάδνζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο (ζηαθπιηψλ), εθφζνλ εθδίδεηαη άκεζα ηηκνιφγην 

πψιεζεο πνπ ζπλνδεχεη ηα σο άλσ αγαζά ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο, δειαδή ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην ηηκνιφγην είλαη θαη έγγξαθν δηαθίλεζεο.  

 

Δπίζεο δελ απαηηείηαη έθδνζε παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ σο άλσ 

πξντφληνο (ζηαθπιηψλ) απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο ππνπαξαγξάθνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 

ηεο ελφηεηαο Δ΄ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2969/2001, φπσο ηζρχεη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ηα νπνία δελ ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε θαη έθδνζε ινγηζηηθψλ 

αξρείσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην παξαζηαηηθφ δηαθίλεζεο εθδίδεηαη απφ ηελ 

αληηζπκβαιιφκελε νληφηεηα δει. ην νηλνπνηείν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηζηξέθνληαη ζηέκθπια απφ ην νηλνπνηείν ζηνλ ακπεινθαιιηεξγεηή, 

εθδίδεηαη παξαζηαηηθφ δηαθίλεζεο απφ ην νηλνπνηείν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην παξαζηαηηθφ 

δηαθίλεζεο εθδίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε δηαθίλεζε δηελεξγείηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ 

ακπεινθαιιηεξγεηή ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

 

γ) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ ζηεκθχισλ πνπ δχλαηαη λα επηζηξαθνχλ ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ακπεινθαιιηεξγεηή θαη ε νπνία δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα 5.486 ρηι/κα - 

ιακβάλνληαη ππφςε: 

 Η πνζφηεηα ησλ ζηεκθχισλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πνζφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ 

πνπ παξαδίδνληαη ζην νηλνπνηείν, ππνινγηδφκελε απφ απηήλ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ. Φ.734/518/8.12.1995 ΔΓΤΟ (0,2 – 0,35).  

 Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ άκβηθα, ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απφζηαμε,  

ππνινγίδνληαο φηη ζε θάζε απφζηαμε ν άκβηθαο πιεξνχηαη θαηά 77% κε ζηέκθπια θαη  

 Η δηάξθεηα απφζηαμεο (νθηψ 24σξα θαη΄ αλψηαην). 

δ) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απφζηαμεο ν ακπεινθαιιηεξγεηήο ζηελ ππνβαιιφκελε απφ 

απηφλ ζην αξκφδην Σεισλείν αίηεζε – δήισζε ηνπ κηθξνχ απνζηαγκαηνπνηνχ θαη εηδηθφηεξα 

ΑΔΑ: 65ΟΛ46ΜΠ3Ζ-ΑΩΕ



ζηε ζέζε 7 απηήο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ πνζφηεηα ησλ ζηεκθχισλ πνπ επεζηξάθεζαλ 

απφ ην νηλνπνηείν, ηελ επσλπκία ηνπ νηλνπνηείνπ θαη ην παξαζηαηηθφ κε ην νπνίν έγηλε ε 

δηαθίλεζε. 

Μαδί κε ηε δήισζε ηνπ κηθξνχ απνζηαγκαηνπνηνχ, γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηεο ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίαο, πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο βεβαίσζεο ηεο νηθείαο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Κηεληαηξηθήο (ΓΑΟΚ)  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο 

δήισζεο ζπγθνκηδήο ζηαθπιηψλ, σο θαη αληίγξαθα ησλ θαηά πεξίπησζε παξαζηαηηθψλ 

δηαθίλεζεο – παξάδνζεο ησλ ζηαθπιηψλ ζην νηλνπνηείν θαη ηνπ παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο 

ζηεκθχισλ απφ ην νηλνπνηείν ζηνλ ακπεινθαιιηεξγεηή. 

Η ππνρξέσζε απηή πθίζηαηαη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε βεβαίσζε ακπεινθαιιηέξγεηαο 

εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ 

ππ΄ αξηζκ. πξση, ΓΔΦΚ 5038237 ΔΞ 2010/13-09-2010 Δγθχθιην Γηαηαγή.  

Δπηπιένλ, ε πνζφηεηα ησλ ζηεκθχισλ πνπ ζα επηζηξαθεί πξνο απφζηαμε [κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο αλσηέξσ [ζεκείν (1γ)] πεξηνξηζκνχο], δχλαηαη λα αλαγξάθεηαη επί ηνπ, θαηά 

πεξίπησζε, παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ησλ 

ζηαθπιηψλ απφ ηνλ ακπεινθαιιηεξγεηή ζην νηλνπνηείν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

πξνζθνκίδεηαη ζην αξκφδην ηεισλείν ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ακπεινθαιιηεξγεηή θαη ηνπ νηλνπνηνχ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ε 

ππνρξέσζε ηνπ δεχηεξνπ εμ απηψλ γηα ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 

πνζφηεηαο ζηεκθχισλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ νηλνπνίεζε ηεο παξαδνζείζαο πνζφηεηαο 

ζηαθπιηψλ. 

ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί παξαγσγή νίλνπ (ζε 

πνζφηεηα κε ππεξβαίλνπζα ηα 1.000 ιίηξα, κε αληίζηνηρε πνζφηεηα ζηαθπιηψλ κε 

ππεξβαίλνπζα ηα 1.700 ρηιηφγξακκα) απφ ηνλ ίδην ηνλ ακπεινθαιιηεξγεηή, γηα ηελ ηδία απηνχ 

θαηαλάισζε, ε πνζφηεηα ησλ αληηζηνίρσο, απφ ηελ ελ ιφγσ θαηεξγαζία, ιακβαλνκέλσλ 

ζηεκθχισλ θαη ε πνζφηεηα ησλ ζηεκθχισλ πνπ ζα επηζηξαθεί απφ ην νηλνπνηείν δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηελ πνζφηεηα ησλ ζηεκθχισλ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ αληηζηνίρσλ 

πνζνηήησλ ζηαθπιηψλ θαη ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ βεβαίσο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αλψηαηεο 

πνζφηεηαο ζηεκθχισλ πνπ δχλαηαη λα απνζηαρζεί (5.486 ρηιηφγξακκα ζηεκθχισλ).  

 

Γηα παξάδεηγκα, ακπεινθαιιηεξγεηήο έζησ φηη έρεη ζπγθνκίζεη 40.000 ρηιηφγξακκα ζηαθχιηα 

εθ ησλ νπνίσλ ηα 1.700 ρηιηφγξακκα θαηεξγάζζεθε ν ίδηνο (πξνο  παξαγσγή νίλνπ γηα ηελ ηδία 

απηνχ θαηαλάισζε) θαη ηα ππφινηπα 40.000 - 1.700 = 38.300 ρηιηφγξακκα παξέδσζε ζε 
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νηλνπνηείν/α πξνο επεμεξγαζία. Απφ ηηο ελ ιφγσ πνζφηεηεο ζηαθπιηψλ πξνθχπηνπλ 

ζηέκθπια (ζεσξψληαο ζπληειεζηή 0,2) 340 θαη 7.660, ρηιηφγξακκα αληίζηνηρα.  

Ο ελ ιφγσ ακπεινθαιιηεξγεηήο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 7, παξ. Δ.1) ηνπ 

λ.2969/2001, δχλαηαη λα απνζηάμεη θαη΄ αλψηαην νθηψ (8) εηθνζηηεηξάσξα, ήηνη κέρξη 192 

ψξεο. Θεσξψληαο φηη ε απφζηαμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άκβηθα ρσξεηηθφηεηαο 130 ιίηξσλ 

θαη ππνινγίδνληαο 3 ½ ψξεο σο ρξφλν απφζηαμεο γηα ηνλ ελ ιφγσ άκβηθα (ν νπνίνο 

πιεξνχηαη κε 100 ρηιηφγξακκα ζηεκθχισλ αλά απφζηαμε) ν ελ ιφγσ ακπεινθαιιηεξγεηήο 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 192 ÷ 3 ½ = 54,86 απνζηάμεηο (θαδαληέο), ήηνη δχλαηαη λα 

απνζηάμεη ζπλνιηθά 5.486 ρηιηφγξακκα  ζηεκθχισλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζηνλ ελ ιφγσ ακπεινθαιιηεξγεηή δχλαηαη λα επηζηξαθνχλ, πξνο απφζηαμε, 

απφ ην νηλνπνηείν 5.146 ρηιηφγξακκα ζηεκθχισλ, πνπ πξνθχπηεη αλ απφ  αλψηαηε πνζφηεηα 

πνπ δχλαηαη λα απνζηάμεη (5.486 ρηιηφγξακκα) αθαηξεζεί ε πνζφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξαγσγή ησλ 1000 ιίηξσλ νίλνπ γηα ηελ ηδία απηνχ θαηαλάισζε (340 ρηιηφγξακκα). 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, ψζηε ε πνζφηεηα ησλ 

ζηεκθχισλ πνπ ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ακπεινθαιιηεξγεηή λα κελ ππεξβαίλεη ηελ πνζφηεηα 

ησλ ζηεκθχισλ πνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο πξναλαθεξφκελνπο πεξηνξηζκνχο, ν ελ 

ιφγσ ακπεινθαιιηεξγεηήο δχλαηαη λα απνζηάμεη.   

Τπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 7. παξ. Δ.2) ηνπ λ.2969/2001, σο 

ζηέκθπια νξίδνληαη «ηα προερχόμενα από ηην κανονική και επιμελημένη έκθλιψη ηων 

ζηαθυλιών, η απόδοζη ηων οποίων ζε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει ηα 7,5 λίηρα 

ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρών ζηεμθύλων καη’ ανώηαηο όριο» θαη επηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε 

αθξηβψο ην ηηζέκελν απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο φξην δηαθξίλεηαη αληηθεηκεληθά ε ζπγθεθξηκέλε 

πξψηε χιε (ζηέκθπια) – ε νπνία θαη κφλνλ (απφ ηα ακπειννηληθά πξντφληα) δχλαηαη λα 

απνζηάδεηαη ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ησλ κηθξψλ απνζηαγκαηνπνηψλ (δηεκέξσλ) - ζε 

ζρέζε ηφζν κε ηνλ (παξαγφκελν) νίλν, φζν θαη κε ην φιν πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

έθζιηςε θαη δχκσζε απηνχζησλ ησλ ζηαθπιηψλ. 

2. Καηά ηελ ηξέρνπζα απνζηαθηηθή πεξίνδν θαη κφλν, ιφγσ ησλ εθηάθησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  

πνπ επηθξάηεζαλ ζηε ρψξα καο, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί άδεηα απφζηαμεο ζηεκθχισλ ζε 

ακπεινθαιιηεξγεηέο νηλνπνηήζηκσλ αιιά κε επηιέμηκσλ πξνο νηλνπνίεζε ζηαθπιηψλ,  πνπ 

νδεγήζεθαλ απφ απηνχο ζε ινηπνχο θαηά λφκν πξννξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

βεβαηψζεηο ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (ΓΑΟΚ) θαη ηελ 

ππνβαιιφκελε απφ απηνχο δήισζε ζπγθνκηδήο, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη 

δηαηππψζεσλ ηεο παξ. 1 ηεο παξνχζαο.    

ΑΔΑ: 65ΟΛ46ΜΠ3Ζ-ΑΩΕ



3. Σέινο, επηζεκαίλεηαη, θαηφπηλ θαη ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ παξνχζα, ε αλάγθε γηα 

δηαζηαπξσηηθνχο ζρεηηθνχο ειέγρνπο θαη ζηα εκπιεθφκελα νηλνπνηεία θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

ζπζηεκαηηθψλ θαη ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

πνπ έρνπλ δνζεί κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο δηαηαγέο, ζην θαζεζηψο ησλ κηθξψλ 

απνζηαγκαηνπνηψλ (δηήκεξσλ).  

                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                                                           ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

                                                                                                                                                           Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 
  

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
 

1. Σεισλεία Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμεο 

2. Γεληθή Γ/λζε Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 
  [γηα δηεθπεξαίσζε ηνπ εγγξάθνπ πξνο ππφ ζηνηρείν 3 απνδέθηεο γηα ελέξγεηα (Υεκηθέο ππεξεζίεο)  
3. Υεκηθέο Τπεξεζίεο ( γηα ηελ  απφ κέξνπο ηνπο θνηλνπνίεζε ζηα Σκήκαηα , γξαθεία θιπ ησλ 
Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ) 

4. ΓΙΠΑΔΔ 

5. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.  

6. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ 
    (γηα ελεκέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο) 
7. Γ/λζε Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ/ Σκήκα Α΄ 
    (γηα αλάξηεζε ζην portal) 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ    
 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  
3. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Α.Α.Γ.Δ. 
4. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ (ΓΟ) Α.Α.Γ.Δ. - Σκήκα Β΄ 
5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ & Δπηθνηλσλίαο Α.Α.Γ.Δ. 
6. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Α.Α.Γ.Δ 
7. Τπεξεζίεο Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ) Α.Α.Γ.Δ. 
8. Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Α.Α.Γ.Δ. 

α) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Γ.Γ.Α.Γ.) 
β) Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο- Σκήκα Β΄ 
γ) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  (Γ.ΗΛΔ.Γ) 

  9. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο , Θεζζαινλίθεο Αραΐαο  
10. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ) Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο 
11.   Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδαο  
       Καξαΐζθνπ 82, ΣΚ 185 32 – ΠΔΙΡΑΙΑ 
       (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκέξσζεη ηνπο πιιφγνπο Δθηεισληζηψλ)  
       e-mail: oete@oete.gr 
12. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Πεηξαηψο – Αζελψλ  
      Σζακαδνχ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΔΙΡΑΙΑ 
      e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr 
13. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο  
      Κνπληνπξηψηνπ 13, ΣΚ 546 25 - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  
      e-mail:  info@seth.gr 
14. Οκνζπνλδία πιιφγσλ Ακβηθνχρσλ Ακπεινθαιιηεξγεηψλ Διιάδαο 
      Κνκλελψλ 90  
      621 25 έξξεο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο) 
15. χιινγνο Παξαδνζηαθψλ Απνζηαγκαηνπνηψλ Σζηθνπδηάο (.Π.Α.Σ.Ν.Η.)  
      Ν. Ηξαθιείνπ Κξήηεο  
      Λεσθφξνο  62 Μαξηχξσλ 146 
      710 00 Ηξάθιεην 
16. χλδεζκνο Διιεληθνχ Οίλνπ (ΔΟ) 

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

17.Έλσζε Οηλνπνηψλ Διιάδαο  
 Αβέξσθ 14, Σ.Κ. 172 35 - Γάθλε. 

18. χλδεζκνο Οηλνπνηψλ Διιάδαο  
      Αιθηβηάδνπ 24, Σ.Κ. 104 39 - Αζήλα. 
19. Κεληξηθή πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ (ΚΔΟΟΔ) 

mailto:oete@oete.gr
mailto:sepa@otenet.gr
mailto:info@sepa.com.gr
mailto:info@seth.gr
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Λνπίδεο Ρηαλθνχξ 73 , η.θ. 115 23,  Ακπειφθεπνη 
e-mail:keosoe@otenet.gr 

20. Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Ακπέινπ & Οίλνπ (ΔΓΟΑΟ) 
       εβαζηνππφιεσο 89 , Σ.Κ. 115 26 Αζήλα. 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο  Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. 

3.  Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Γ.Υ.Κ.  

4.  Γ/λζε Αιθνφιεο θαη Σξνθίκσλ-Σκήκα Α΄ 

5.  Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο  

5. Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ, Δηδηθψλ Καζεζηψησλ θαη Απαιιαγψλ 

6. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

7. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ 

8. Γ/λζε Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο & Φ.Π.Α. - Σκήκα Β΄ 
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