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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίθςθ του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/1112 τθσ Επιτροπισ, ςχετικά με τθν 
πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ» 

 

A. 1. ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) υπ’ αρικ. 2017/1112 

τθσ Επιτροπισ, τθσ 22ασ Ιουνίου 2017, «για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 3199/93 

ςχετικά με τθν αμοιβαία αναγνώριςθ των διαδικαςιών για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αλκοόλθσ με 

ςκοπό τθν απαλλαγι από τουσ ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ», (Επις. Εφθμ. EE L 162/23-06-2017) με 

τον οποίο, μεταξφ άλλων, καταργείται ο προθγοφμενοσ ςχετικόσ εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) 

2016/1867.  

  2.α.  Όπωσ είναι γνωςτό, ο κανονιςμόσ (ΕΚ) 3199/93 τθσ Επιτροπισ «ςχετικά με τθν αμοιβαία 

αναγνώριςθ των διαδικαςιών για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αλκοόλθσ με ςκοπό τθν απαλλαγι από 

τουσ ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ» είχε αρχικά τροποποιθκεί από τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 

162/2013 τθσ Επιτροπισ, με τθν αντικατάςταςθ του παραρτιματοσ αυτοφ και ζτςι τθν κακιζρωςθ 

αφενόσ μίασ κοινισ για όλα τα κράτθ – μζλθ μεκόδου πλιρουσ μετουςίωςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 

http://www.aade.gr/
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με ςκοπό τθν απαλλαγι τθσ από τον Ε.Φ.Κ. και αφετζρου τθ διατιρθςθ των υφιςτάμενων εκνικϊν 

μεκόδων για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ για οριςμζνα κράτθ – μζλθ, μεταξφ των 

οποίων και θ χϊρα μασ, αλλά και τθν πρόβλεψθ ςχετικϊν εκνικϊν μεκόδων για τα κράτθ – μζλθ για 

τα οποία δεν υπιρχε ςχετικι πρόβλεψθ ςτον αρχικό καν.(ΕΚ) 3199/93.  

Η κοινι μζκοδοσ πλιρουσ μετουςίωςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ςφμφωνα με τον καν.(ΕΕ) 162/2013, 

προζβλεπε τθ χριςθ τριϊν λίτρων ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ (IPA), τριϊν λίτρων μζκυλο-αίκυλο-

κετόνθσ (MEK) και ενόσ γραμμαρίου βενηοϊκοφ δενατονίου ανά εκατόλιτρο απόλυτθσ αικανόλθσ. 

β.   τθ ςυνζχεια, το παράρτθμα του κανονιςμοφ (ΕΚ) 3199/93 αντικαταςτάκθκε (εκ νζου) από τον 

εκτελεςτικό κανονιςμό τθσ Επιτροπισ (ΕΕ) 2016/1867 τθσ 20θσ Οκτωβρίου 2016, με τον οποίο θ κοινι 

μζκοδοσ πλιρουσ μετουςίωςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ τροποποιικθκε ωσ προσ τισ αναλογίεσ των 

χρθςιμοποιοφμενων μετουςιωτικϊν υλϊν, οι οποίεσ κακορίςκθκαν ςτο ζνα λίτρο ιςοπροπυλικισ 

αλκοόλθσ (IPA), ζνα λίτρο μζκυλο-αίκυλο-κετόνθσ (MEK) και ζνα γραμμάριο βενηοϊκοφ δενατονίου 

ανά εκατόλιτρο απόλυτθσ αικανόλθσ, ενϊ επιπλζον, ςτον εν λόγω εκτελεςτικό κανονιςμό υπιρχε θ 

πρόβλεψθ για τθν κατάργθςθ όλων των εκνικϊν μεκόδων πλιρουσ μετουςίωςθσ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ και τοφτο με ςκοπό να περιοριςτοφν οι πικανότθτεσ  φοροδιαφυγισ, φοροαποφυγισ και 

γενικά μθ νόμιμθσ χριςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ.  

Ωςτόςο, θ διαδικαςία που ακολουκικθκε για τθν ζκδοςθ του κανονιςμοφ αυτοφ (2016/1867) δεν 

ιταν ςφμφωνθ με τισ ςχετικζσ, εξουςιοδοτικζσ προσ τθν Επιτροπι, διατάξεισ του άρκρου 27 

(παράγραφοι 3 και 4) τθσ οδθγίασ 92/83/ΕΟΚ του υμβουλίου και ςυνεπϊσ ο εν λόγω κανονιςμόσ (ΕΕ) 

2016/1867, για τυπικοφσ λόγουσ όςον αφορά τθν τθρθκείςα διαδικαςία για τθν ζκδοςι του, 

καταργικθκε και αντικαταςτάκθκε με τον κοινοποιοφμενο εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2017/1112 τθσ 

Επιτροπισ.    

       Β. 1. Όςον αφορά, λοιπόν, τον κοινοποιοφμενο εκτελεςτικό κανονιςμό ΕΕ 2017/1112, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 αυτοφ, το παράρτθμα του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 3199/93 αντικακίςταται από 

το κείμενο του παραρτιματοσ του εν λόγω κανονιςμοφ 2017/1112 ςτο οποίο περιλαμβάνεται ο 

κατάλογοσ των επιτρεπομζνων μετουςιωτικϊν υλϊν για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ, και θ κοινι διαδικαςία (μζκοδοσ) για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, ωσ 

και οι εναπομείναςεσ εκνικζσ μζκοδοι/διαδικαςίεσ για οριςμζνα κράτθ-μζλθ κάκε μία από τισ οποίεσ 

κα χρθςιμοποιείται μόνο από το οικείο κράτοσ – μζλοσ για τθν πλιρθ μετουςίωςθ. 

  Ειδικότερα: 

      α. θμειϊνεται κατ’ αρχιν ότι, όςον αφορά τισ επιτρεπόμενεσ μετουςιωτικζσ φλεσ, ςτο εν λόγω 

παράρτθμα για κάκε μία από αυτζσ (ςτον προαναφερκζντα κατάλογο) αναφζρεται και ο οικείοσ 

αρικμόσ CAS, ενϊ γίνεται χριςθ του όρου «απόλυτθ αικανόλθ» με τθν διευκρίνιςθ ότι ο όροσ 

αυτόσ ζχει τθν ίδια ζννοια με αυτι του όρου «απόλυτθ αλκοόλθ» που χρθςιμοποιεί θ Διεκνισ 

Ζνωςθ Κακαρισ και Εφαρμοςμζνθσ Χθμείασ (IUPAC ). 
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Τπό τον όρο αυτό προφανϊσ υποδθλϊνεται θ «άνυδρθ (αικυλικι) αλκοόλθ» ι «κακαρι (αικυλικι) 

αλκοόλθ» ι «(αικυλικι) αλκοόλθ (ςε) 100% vol.» (βλζπετε και MERCK INDEX, 11th ed.,1989, 

αναφορά υπ’ αρικ. 3716). 

      β. το ςθμείο Ι του παραρτιματοσ του κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ, προβλζπεται θ κοινι 

διαδικαςία (μζκοδοσ) μετουςίωςθσ για τθν πλιρωσ μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ θ οποία κα 

χρθςιμοποιείται από τθν πλειονότθτα των κρατϊν - μελϊν, μεταξφ των οποίων και θ χϊρα μασ. Η 

εν λόγω κοινι διαδικαςία μετουςίωςθσ περιλαμβάνει τισ ίδιεσ μεν μετουςιωτικζσ φλεσ με τισ 

προβλεπόμενεσ ςτουσ μζχρι ςιμερα ιςχφςαντεσ κανονιςμοφσ  (ΕΕ) 162/2013 και 2016/1867 

μετουςιωτικζσ φλεσ, αλλά ςτισ ακόλουκεσ αναλογίεσ, ανά εκατόλιτρο απόλυτθσ αικανόλθσ:   

-1,0 λίτρο ιςοπροπυλικι αλκοόλθ (IPA)  

-1,0 λίτρο μζκυλο-αίκυλο-κετόνθ (MEK) 

-1,0 γραμμάριο βενηοϊκό δενατόνιο  

       γ.    το ςθμείο ΙΙ του παραρτιματοσ, προβλζπεται θ χριςθ τθσ κοινισ διαδικαςίασ (μεκόδου) για τθν 

πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ όςον αφορά το είδοσ των μετουςιωτικϊν υλϊν, αλλά 

ςε αυξθμζνεσ ςυγκεντρώςεισ αυτϊν, θ οποία κα χρθςιμοποιείται, κατά περίπτωςθ, μόνο από τα 

αναφερόμενα ςυγκεκριμζνα κράτθ-μζλθ (Βουλγαρία, Σςεχικι Δθμοκρατία, Ρουμανία, Ηνωμζνο 

Βαςίλειο, Κροατία και ουθδία).  

       δ.   το ςθμείο ΙΙΙ του παραρτιματοσ προβλζπεται θ διατιρθςθ για οριςμζνα κράτθ μζλθ, μεταξφ των 

οποίων και θ χϊρα μασ, των εκνικών μεκόδων για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ 

οι οποίεσ αναφζρονται, ςτο εν λόγω ςθμείο, ωσ  ςυμπλθρωματικζσ, πζραν τθσ κοινισ, διαδικαςίεσ 

(μζκοδοι) μετουςίωςθσ για τθν πλιρωσ μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ.  

 Όςον αφορά λοιπόν τθ χϊρα μασ, παράλλθλα με τθ κεςπιηόμενθ με τον κοινοποιοφμενο κανονιςμό 

κοινι διαδικαςία για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο 

ςθμείο Ι του παραρτιματοσ αυτοφ, διατθρείται και θ υφιςτάμενθ ςιμερα εκνικι μζκοδοσ τθσ χϊρασ 

μασ για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ (και τθν παραγωγι ζτςι του λεγόμενου 

φωτιςτικοφ οινοπνεφματοσ).  

         Οι ποςότθτεσ των μετουςιωτικϊν υλϊν, ανά εκατόλιτρο ζνυδρθσ αλκοόλθσ 93% κατ’ όγκο, για τθν 

εκνικι μζκοδο τθσ χϊρασ μασ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο εν λόγω ςθμείο ΙΙΙ του παραρτιματοσ 

του κοινοποιοφμενου κανονιςμοφ, αλλά και όπωσ κακορίηονται ςτθν παράγραφο 11α του άρκρου 3 

του ν.2969/2001 (Αϋ281) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, είναι οι ακόλουκεσ:  

           - 2,0 λίτρα μεκανόλθσ 

           - 1,0 λίτρο τερεβινκελαίου 

           - 0,50 λίτρα φωτιςτικοφ πετρελαίου,  

           - 0,40 γραμμάρια μπλε μεκυλενίου    
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Όπωσ είναι γνωςτό, ςφμφωνα με τθν εν λόγω εκνικι μζκοδο, ςτθν πλιρθ μετουςίωςθ υποβάλλεται θ 

χαμθλισ ποιότθτασ αικυλικι αλκοόλθ (κεφαλζσ και ουρζσ τθσ απόςταξθσ, προϊόν γνωςτό και υπό τον 

όρο «θμικάκαρο οινόπνευμα») που ςυμπαράγεται κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ (ουδζτερθσ) 

αικυλικισ αλκοόλθσ γεωργικισ προζλευςθσ ςτα οινοπνευματοποιεία Β’ κατθγορίασ, προσ παραγωγι 

του λεγομζνου «φωτιςτικοφ οινοπνεφματοσ». 

2.  Ο εν λόγω κοινοποιοφμενοσ κανονιςμόσ υπ’ αρικ. 2017/1112, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 

αυτοφ, αρχίηει να ιςχφει από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςισ του ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., 

δθλαδι από τθν 24θ-06-2017.  

Ωςτόςο, το άρκρο 1 του εν λόγω κανονιςμοφ, δθλαδι θ αντικατάςταςθ του παραρτιματοσ του 

καν.(ΕΕ) 3199/93 ςτο οποίο, όπωσ προαναφζρκθκε, κακορίηονται οι (νζεσ) μζκοδοι πλιρουσ 

μετουςίωςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ, εφαρμόηεται από τθν 1θ Αυγοφςτου 2017.  

       3. Σζλοσ, υπενκυμίηεται ότι οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν πλιρθ μετουςίωςθ τθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ, τθν παραςκευι, τθ διάκεςθ και τθν εμφιάλωςθ τθσ πλιρωσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ κακορίςκθκαν με τθν Α.Τ.Ο. υπ’ αρικμ. πρωτ. 30/003/000/1026/08-03-2016 (Βϋ 755, ΑΔΑ: 

ΩΑΤΑΗ-Θ1Δ) θ οποία και ςασ ζχει κοινοποιθκεί με τθν εγκφκλιο υπ’ αρικμ. 30/003/000/2980/12-08-

2016 (ΑΔΑ: ΨΠΘ6Η-Χ7Φ).  

   Συνθμμζνα: Ο εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1112 τθσ Επιτροπισ (5 ςελίδεσ)   

     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ   
     ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

      
     Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ   
 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

  
 

1. Σελωνεία Α΄, Β΄ & Γ΄ Σάξης 
2. Γενικό Φημείο του Κράτους  
    (για διεκπεραίωση του εγγράφου ως προς τους αποδέκτες υπό στοιχείο 3., αρμοδιότητας ΓΧΚ) 

3. Φημικές Τπηρεσίες ΓΦΚ  
    (για άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα Τμήματα, Γραφεία κλπ. Χημ. Υπηρεσιών) 

4. Δ/νση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών 
    (για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης) 

5. Δ/νση Ηλεκτρονικού Σελωνείου/ Σμήμα Α΄ 
    (για ανάρτηση στο portal)  

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ    
 

 
1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών  
2. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών  
3. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης Α.Α.Δ.Ε. 
4. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών χέσεων (ΔΟ) Α.Α.Δ.Ε. - Σμήμα Β΄ 
5. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε. 
6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε 
7. Τπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε. 
8. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Α.Δ.Ε. 

α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) 
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Σμήμα Β΄ 
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (Δ.ΗΛΕ.Δ) 

9. Σελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας   
10. Ελεγκτικές Τπηρεσίες Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικής, Θεσσαλονίκης 
11. Γενική Γραμματεία Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας Ελλάδος  
      Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών  
      Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΣΚ 18510 - Πειραιάς  
12. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
      Μητροπόλεως 12-14, ΣΚ 105 63 –Αθήνα 
      e-mail: oee@oe-e.gr 
13. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
      Ακαδημίας 6, TK 106 71 - Αθήνα  
      e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
      Ακαδημίας 7, ΣΚ 106 71-Αθήνα  
      (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 
      e-mail: info@acc.gr 
15. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  
      Ακαδημίας 18, ΣΚ 106 71 – Αθήνα 
      e-mail: info@acsmi.gr  
16. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας  

       Καραΐσκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
       (Με την παράκληση να ενημέρωσει τους Συλλόγους Εκτελωνιστών)  
       e-mail: oete@oete.gr 
17. ύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών  
      Σσαμαδού 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
      e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr 
18. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης  
      Κουντουριώτου 13, ΣΚ 546 25 - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
      e-mail:  info@seth.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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19. ύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΕΑΟΠ) 
      Φαλκοκονδύλη 34, ΣΚ 163 46 – Ηλιούπολη 
      (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 
      e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr 
20. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) 
      Κρώμνης 47, ΣΚ 164 52  - Αργυρούπολη 
      (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 
21. «Β.Γ. πηλιόπουλος» 
      Ακτή Δυμαίων 87-89, Πάτρα 
22. «ALCOVIN» 
       Νερατζιωτίσσης 21 ΣΚ 15124 Μαρούσι 
23.  «ΕΛΛΟΙΝΟ ΕΠΕ» 
       e-mail:  ellino@hol.gr 
24.  «Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε» 
       e-mail:  enpoka1@otenet.gr 
25.  «DFH DRUKFARBEN» 
       3ο χιλ. Οινοφύτων-Αγ. Θωμά 
26. ύνδεσμος Ελληνικών Φημικών Βιομηχανιών 
       Λ. Λαγουμιτζή 23 , 176 71 Καλλιθέα 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων 

2. Αυτοτελές Σμήμα Τποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. 

3.  Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή ΓΦΚ  

4.  Δ/νση Αλκοόλης και Σροφίμων-Σμήμα Α΄ 

5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών 

6. Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών 

7. Δ/νση τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

8. Δ/νση Ειδικών Υόρων Κατανάλωσης & Υ.Π.Α. - Σμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ 
 

 

mailto:info@seaop.gr
mailto:seaop@hol.gr
mailto:ellino@hol.gr
ΑΔΑ: ΩΑΖ646ΜΠ3Ζ-11Ρ


		2017-08-01T13:57:39+0300
	Athens




