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Το με αρ. πρωτ. 480/30-4-2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο διατυπώνετε ερώτημα σχετικά με τη
δυνατότητα ένταξης και ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια υλοποίησης του
τοπικού σας προγράμματος, που αφορά στην «Ίδρυση επιχείρησης παραγωγής
τσίπουρου από μικρό αποσταγματοποιό (διήμερο) κάτοχο αποστακτικού μηχανήματος
(άμβικα) χωρητικότητας έως 130 λίτρων», σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Α) Από το Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» επισημαίνουμε
ότι:
Ως μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) χαρακτηρίζονται οι αμπελοκαλλιεργητές ή οι
παραγωγοί άλλων επιτρεπόμενων υλών (μούρα, κούμαρα, κράνα κα), που εργάζονται
σε απλούς άμβικες, πήλινους χωρητικότητας μέχρι 40 λίτρων ή χάλκινους
χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων.
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Οι άμβικες αυτοί είναι διαρκώς σφραγισμένοι και αποσφραγίζονται από την αρμόδια
αρχή (τελωνείο) μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια
απόσταξης. Η χρονική διάρκεια της άδειας απόσταξης δε μπορεί να υπερβεί τα 8
24ωρα, συνεχή ή χωρισμένα, κατ’ ανώτατο όριο και πάντοτε εντός του προβλεπόμενου
από την αρμόδια αρχή διμήνου (σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται παράταση για 1
ακόμη μήνα). Επίσης συναρτάται με την ποσότητα των πρώτων υλών που
προορίζονται για απόσταξη.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι η άδεια απόσταξης χορηγείται αποκλειστικά στους
παραγωγούς επιτρεπόμενων πρώτων υλών και για άμβικα που είναι εγκατεστημένος
μέσα στα όρια του δήμου που έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες ή σε όμορο δήμο, πλην
του κατόχου άμβικα που μπορεί ως δικαιούχος απόσταξης παραγωγός να τις
μεταφέρει από άλλο δήμο στο δήμο που έχει τον άμβικα, κατόπιν ειδικής άδειας από τη
αρμόδια αρχή (τελωνείο).
Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι ακόμη και αν μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας
αρχής, λειτουργούν στον ίδιο χώρο περισσότεροι του ενός άμβικα, απαγορεύεται να
λειτουργούν συγχρόνως όλοι.
Ιδιαιτερότητες επίσης παρουσιάζει και η διάθεση στην κατανάλωση του παραγόμενου
έτοιμου προϊόντος, η οποία αφενός πραγματοποιείται από τους ίδιους τους
παραγωγούς ή από τους αγοραστές με τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χύμα, σε γυάλινα δοχεία χωρίς οποιασδήποτε
μορφής τυποποίηση, αφετέρου δε απαγορεύεται να διατεθεί σε ποτοποιούς,
αποσταγματοποιούς και οινοπνευματοποιούς Α΄κατηγορίας.

Β) Από το Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και τις τροποποιήσεις αυτού
(Ν. 3583/2007 & Ν. 3842/2010 ) επισημαίνουμε ότι:
Το τσίπουρο ή η τσικουδιά που παρασκευάζεται από απόσταγμα στέμφυλων
σταφυλιών και λοιπών επιτρεπόμενων υλών από τους μικρούς αποσταγματοποιούς
(διήμερους) υπόκειται σε εφάπαξ και κατ’ αποκοπή φορολόγηση 0,59€ ανά
χιλιόγραμμο έτοιμου προϊόντος.

Γ) Από το θεσμικό πλαίσιο του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER, επισημαίνουμε ότι:
Πρωταρχική απαίτηση για την ένταξη και ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου είναι να
εκπληρώνονται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
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Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι :

1] Από τα ανωτέρω Α) και Β) τεκμαίρεται ότι οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι)
διέπονται από ένα ιδιαίτερο καθεστώς που επηρεάζει τόσο τους όρους παραγωγής και
διάθεσης του προϊόντος τους όσο και τη φορολόγηση αυτού.
Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς αποσκοπεί στη διασφάλιση του

περιορισμένου της

παραγωγή και της μη τυποποίησης του προϊόντος, δίνοντας έμμεσα το χαρακτήρα του
παραδοσιακού προϊόντος, και
2] Από το Γ) ορίζεται σαφής προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου

θεωρούμε ότι ένα επενδυτικό σχέδιο που προτείνει την «Ίδρυση επιχείρησης
παραγωγής τσίπουρου από μικρό αποσταγματοποιό (διήμερο) κάτοχο αποστακτικού
μηχανήματος (άμβικα) χωρητικότητας έως 130 λίτρων» αδυνατεί εκ των πραγμάτων να
ανταποκριθεί θετικά σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ως εκ τούτου δε μπορεί να
ενισχυθεί στα πλαίσια του Άξονα 4.

α.α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΦΡ. ΦΑΡΑΚΟΥ
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Κοινοποίηση:
1.

ΟΤΔ – Έδρα τους

2.

ΕΥΔ ΠΑΑ, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

3.

Μονάδα Γ2
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