
εµείσζε: Ζ παξνύζα Κ∆Π δεµνζηεύηεθε ζην Παξάξηεµα ΗΗΗ(Η) ηεο Δπίζεµεο Δθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 4783  
ζηηο 30.5.2014 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Κ∆Π 287/2015 (Δ.Δ. 4890, 4.9.2015). ην πην θάησ θείκελν έρεη 
ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ηεο ελ ιόγσ ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηνπ αλαγλώζηε. Ζ 
ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ ην Σµήµα Σεισλείσλ δελ ππέρεη 

νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 

Αρ. 4783, 30.5.2014 

Κ.Δ.Π. 263/2014 

 

Ο ΠΔΡΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ Αξ. 91(Η) ηνπ 2004) 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ηα Άξζξα 72 θαη 149 

Όροι και προϋποθέζεις  για άδεια καηαζκεσής μπύρας εκηός καθεζηώηος αναζηολής 
 ζε μικρό ζσθοποιείο με εηήζια παραγωγή μπύρας κάηω από 1000 εκαηόλιηρα. 

 

Ο Γηεπζπληήο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα Άξζξα  72 θαη 149 ηνπ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόκνπ ηνπ 
2004 γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: 

1. Ζ άδεηα θαηαζθεπήο κπύξαο εθηόο θαζεζηώηνο αλαζηνιήο ζε κηθξό δπζνπνηείν κε εηήζηα παξαγσγή κπύξαο θάησ 
από 1000 εθαηόιηηξα εθδίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή ζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν κεηά από γξαπηή αίηεζε ε νπνία 
δύλαηαη λα είλαη θαη ζε κεραλνγξαθεκέλε κνξθή, ν ηύπνο θαη ε κνξθή ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Η 
ζηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε. 

Ζ άδεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ λόκηκε θαηνρή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ γηα ηνλ ζθνπό απηό ππνζηαηηθώλ.  

2. Ο θόξνο θαηαλάισζεο θαζίζηαηαη απαηηεηόο κε ηελ παξαγσγή ηεο κπύξαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 5(1)(β) ηνπ 
Νόκνπ αξ. 91(Η)/2004.  

3. Ζ αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ππνβάιιεηαη από ην ελδηαθεξόκελν πξόζσπν ζην Σεισλείν ζηε 
ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα ππνζηαηηθά θαη ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα πξσηόηππα έγγξαθα 
ή πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα απηώλ θαη άιια δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δπλαηόλ ν Γηεπζπληήο  λα απαηηήζεη 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε:  

(α) θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηόηεηαο ζηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ·  

(β) πηζηνπνηεηηθό ζύζηαζεο εηαηξείαο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν παξαιήπηε· 

(γ) πηζηνπνηεηηθό εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε∙ 

(δ) πηζηνπνηεηηθό ζρεηηθά κε ηνπο ππεύζπλνπο ηεο εηαηξείαο, ηελ ηδηόηεηα θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο ζηελ εηαηξεία· 

(ε) πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Μεηξών ηεο Τπεξεζίαο Φ.Π.Α· 

(ζη) πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Σεισλεηαθό Μεηξών∙ 

(δ) έθζεζε ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθό ζύζηεκα ηεο επηρείξεζεο, ηα κέηξα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηηο κεζόδνπο 
ινγηζηηθνύ ειέγρνπ∙ 

(ε) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην εηήζην επίπεδν απνζεκάησλ, εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα παξαγσγή θαη δηάζεζε 
πξντόλησλ 

(ζ) ηνπνγξαθηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ ππνζηαηηθώλ πνπ δειώλνληαη γηα ρξήζε, ζεσξεκέλα από ηελ 
αξκνδία Αξρή· 

(η) πνιενδνκηθή άδεηα θαη/ή άδεηα νηθνδνκήο από ηελ αξκνδία Αξρή σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ 
ππνζηαηηθνύ· 

(ηα) δήισζε αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθνύ κεραληθνύ γηα ην εκβαδόλ ησλ ππνζηαηηθώλ∙ 

(Ηβ) ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε θαηνρή ησλ ππνζηαηηθώλ, όπσο ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην 
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έγγξαθν· 

(ηγ) βεβαίσζε θαηαρώξεζεο ζην Μεηξών επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ησλ Ηαηξηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
Γεκόζηαο Τγείαο. 

(ηδ) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ζπλαθείο άδεηεο πνπ θαηέρεη ν αηηεηήο∙ 

(ηε) επάξθεηα κέζσλ ππξόζβεζεο· 

(ζη) θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ θξίλνληαη, θαηά πεξίπησζε, αλαγθαία από ην 
Γηεπζπληή, γηα ηελ λόκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθόηεξα γηα εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο. 

4.  Ο αηηεηήο καδί κε ηελ αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (3) ππνβάιιεη δήισζε ππνζηαηηθώλ, 
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ηε κνξθή θαη ηνλ ηύπν ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ν Γηεπζπληήο. 

ηε δήισζε ν αηηεηήο δειώλεη ηα πην θάησ: 

(α)    ηελ αθξηβή δηεύζπλζε ησλ ππνζηαηηθώλ καδί κε αξρηηεθηνληθό ζρέδην, ζην νπνίν, θαζνξίδνληαη κε δηαδνρηθή 
αξίζκεζε, νη ρώξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 (β)  ηα δνρεία θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηεο βύλεο ή άιιεο πξώηεο ύιεο, ηα δνρεία θαη δεμακελέο ζπιινγήο 
δπζνγιεύθνπο, ηηο κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζεξκάλζεσο θαη ςύμεσο, ηα δνρεία θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο 
γηα δύκσζε δπζνθιεύθνπο, ηα δνρεία θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο γηα σξίκαλζε κπύξαο θαη όια ηα επηκέξνπο 
δνρεία θαη κόληκεο δηαζσιελώζεηο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ δπζνγιεύθνπο, 
κέρξη ην ζηάδην ηεο απνζήθεπζεο γηα σξίκαλζε

. 
 

(γ) ηηο κεζόδνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηα κεραλήκαηα, δεμακελέο θαη δνρεία, ζθεύε, 
κόληκεο ζσιήλεο, κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιν εμνπιηζκό πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη· 

(δ)  ηα ελδηάκεζα δνρεία θαη ηηο κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαζσιελώζεηο πνπ     ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 
πξνζηάδην ηεο εκθηάισζεο, ηηο γξακκέο εκθηάισζεο θαηά είδνο ζπζθεπαζίαο έηνηκεο κπύξαο

.
 

(ε) θαζνξηζκέλν ρώξν ζην ππνζηαηηθό όπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε εκθηάισζε
.
  

(ζη) θαζνξηζκέλν ρώξν ζην ππνζηαηηθό όπνπ ζα απνζεθεύεηαη ε έηνηκε ζπζθεπαζκέλε κπύξα γηα θάζε είδνο 
κπύξαο θαη γηα θάζε είδνο ζπζθεπαζίαο. 

Ο αηηεηήο νθείιεη λα παξνπζηάζεη ηα πην πάλσ (β) έσο (δ) ζρεδηαγξακκαηηθά, ζε ηερληθή κειέηε ε νπνία λα 
επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο δήισζεο. 

5. ε όινπο ηνπο ρώξνπο, δεμακελέο θαη δνρεία, κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιν εμνπιηζκό δίδνληαη δηαθξηηηθά 
ζεκεία θαη αξίζκεζε θαηά ηξόπν πνπ απηά λα είλαη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα. 

6. Όιεο νη δεμακελέο θαη δνρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ 
δπζνγιεύθνπο, ζηε δηαδηθαζία δύκσζεο ηνπ δπζνγιεύθνπο, ζηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο γηα σξίκαλζε ηεο κπύξαο, 
ζηε δηαδηθαζία ζην πξνζηάδην εκθηάισζεο ηεο έηνηκεο κπύξαο, πξέπεη λα είλαη νγθνκεηξεκέλα από αδεηνύρν 
επαγγεικαηία νγθνκεηξεηή, ή θαηά πεξίπησζε, δπλαηό λα γίλεηαη απνδεθηό πηζηνπνηεηηθό νγθνκέηξεζεο 
αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή. 

Nνείηαη όηη ν Γηεπζπληήο δύλαηαη λα απαιιάμεη ηνλ αηηεηή θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 
γλσζηνπνίεζε, από ηελ ηήξεζή ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο, ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, όπσο ήζειε 
θαζνξίζεη. 

7. Γηα θάζε δεμακελή δνρείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηεο κπύξαο πξέπεη 
λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθόο κεραληζκόο θαηακέηξεζεο πεξηερνκέλνπ ε θαηαιιειόηεηα θαη αθξίβεηα ηνπ νπνίνπ λα 
πηζηνπνηείηαη από αδεηνύρν επαγγεικαηία νγθνκεηξεηή, ή θαηά πεξίπησζε, δπλαηόλ λα γίλεηαη απνδεθηό 
πηζηνπνηεηηθό αθξίβεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή ηέηνηνπ κεραληζκνύ.  

Nνείηαη όηη ν Γηεπζπληήο δύλαηαη λα απαιιάμεη ηνλ αηηεηή θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 
γλσζηνπνίεζε, από ηελ ηήξεζή ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο, ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, όπσο ήζειε 
θαζνξίζεη. 

8. ην δπζνπνηείν πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο εμνπιηζκόο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε 
ειέγρσλ, θαη αζθαιήο γξαθεηαθόο ρώξνο θαη εμνπιηζκόο γηα ρξήζε από ην Σεισλείν θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ 
απαηηνύκελσλ ειέγρσλ θαη δηαηππώζεσλ. 



9. Ο θαηαζθεπαζηήο κπύξαο δελ δύλαηαη λα κεηαβάιιεη ηηο κεζόδνπο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή λα αιινηώλεη θαη λα 
κεηαθηλεί, ή λα πξνζζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί, εγθαηαζηάζεηο, δεμακελέο θαη δνρεία, ζσιήλεο θαη εμνπιηζκό, πνπ δελ 
έρνπλ δεισζεί ζύκθσλα κε ηελ δήισζε ηεο παξαγξάθνπ (4) θαη εγθξηζεί από ηνλ Γηεπζπληή. Οπνηαδήπνηε 
επέκβαζε όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή πνπ επεξεάδεη ή αλαπξνζαξκόδεη ηελ δήισζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγξαθν (4) πξέπεη λα δειώλεηαη εγγξάθσο ζε ζπκπιεξσκαηηθή ή ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, από ηνλ 
δπζνπνηό θαη λα ηπγράλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Γηεπζπληή. 

10. (α) O θαηαζθεπαζηήο κπύξαο νθείιεη λα δειώλεη ζην Γηεπζπληή ηα είδε ηεο κπύξαο πνπ ζα θαηαζθεπάδεη, ηνλ 
αιθννιηθό βαζκό θάζε είδνπο κπύξαο, ηηο κνξθέο ζπζθεπαζίαο, ρσξεηηθόηεηα θάζε κνξθήο ζπζθεπαζίαο κε 
ηηο νπνίεο ζα δηαηίζεηαη θάζε είδνο κπύξαο θαη λα ελεκεξώλεη άκεζα θαη γξαπηώο ην  Γηεπζπληή γηα 
νπνηεζδήπνηε πξνζζήθεο ή αιιαγέο. 

(β)  ε πεξίπησζε εμέηαζεο αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ κπύξαο, ν Γηεπζπληήο δπλαηόλ 
λα  απνδερζεί απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ Κπβεξλεηηθνύ Υεκηθνύ ή/θαη ηνπ ρεκείνπ ηνπ Κιάδνπ 
Ακπεινπξγίαο θαη Οηλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ησλ κεηξήζεσλ ηνπ δπζνπνηνύ, όζνλ αθνξά ηνλ 
αιθννιηθό βαζκό κέρξη ζπλ/ πιελ δύν δέθαηα ηνπ αιθννιηθνύ βαζκνύ ζε ζεξκνθξαζία 20°C.  

11.  Ο θαηαζθεπαζηήο κπύξαο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζέηεη ζηνλ Γηεπζπληή εγγύεζε ηξαπεδηθή ή αζθαιηζηηθή, ην 
πνζό ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή. 

12.  O θαηαζθεπαζηήο κπύξαο νθείιεη λα ηεξεί αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά αξρεία, ζηνηρεία θαη ινγαξηαζκνύο γηα ηε 
θαηαζθεπή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε κπύξαο, ηα νπνία ζα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ιεηηνπξγνύ γηα 
εμέηαζε όπνηε ηνπ δεηεζεί.  

13.  Ο θαηαζθεπαζηήο κπύξαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί Βηβιίν Καηαζθεπήο θαη Απνζήθεπζεο Επζνγιεύθνπο  ζηα 
δνρεία δύκσζεο ζε ρεηξόγξαθε ή κεραλνγξαθεκέλε κνξθή ην νπνίν λα πεξηέρεη ηνπιάρηζην ηα πην θάησ ζηνηρεία: 

(α) εκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο· 

(β) ηηο πξώηεο ύιεο (π.ρ. βύλε – θαιακπόθη – ιπθίζθνο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θηιά· 

(γ) είδνο θαη πνζόηεηα δπζνγιεύθνπο πνπ έρεη παξαρζεί ζε ιίηξα· 

(δ) ζπληειεζηή απόδνζεο παξαγσγήο· 

(ε) εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο· 

(ζη)αξηζκόο/νί δνρείνπ/σλ δύκσζεο θαη πνζόηεηα δπζνγιεύθνπο πνπ έρεη απνζεθεπηεί γηα δύκσζε, ζε ιίηξα· 

(δ) αξηζκόο/νί δνρείνπ/σλ δύκσζεο θαη πνζόηεηα καγηάο  πνπ έρεη εηζαρζεί ζηα δνρεία γηα δύκσζε, ζε ιίηξα· 

(ε) εκεξνκελία θαη ώξα, αξηζκνί θαη ζεκεία ησλ εκπιεθνκέλσλ δνρείσλ,  

(ζ) πνζόηεηα ζε ιίηξα, ηεο κπύξαο πνπ κεηαθέξεηαη από ηα δνρεία δύκσζεο ζηα δνρεία σξίκαλζεο.  

14.  Ο θαηαζθεπαζηήο κπύξαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγηζηηθή απνζήθεο δπζνγιεύθνπο θαη κπύξαο ζε ρεηξόγξαθε 
ή κεραλνγξαθεκέλε κνξθή γηα θάζε είδνο κπύξαο πνπ θαηαζθεπάδεη θαη γηα θάζε δνρείν δύκσζεο θαη σξίκαλζεο. 

15. Ο θαηαζθεπαζηήο κπύξαο νθείιεη: 

(α) λα δέρεηαη νπνηνδήπνηε ηαθηηθό ή έθηαθην έιεγρν, θπζηθό ή ινγηζηηθό, από ην Σεισλείν θαη λα παξνπζηάδεη ηα 
πξντόληα ζε θάζε δήηεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ιεηηνπξγνύ. 

(β) λα εθαξκόδεη νπνηνδήπνηε πξόζζεην κέηξν ην νπνίν θξίλεηαη αλαγθαίν από ην Γηεπζπληή, σο εθ ηεο θύζεο 
ηνπ πξντόληνο ή ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε 
ηνπ ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ. 

(γ)   λα ζπκκνξθώλεηαη κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο όξνπο πνπ δπλαηόλ λα επηβιεζνύλ από ην Γηεπζπληή. 

16. Ζ άδεηα πνπ παξέρεηαη από ην Γηεπζπληή δελ δύλαηαη λα κεηαβηβαζηεί παξά κόλν εθόζνλ ππνβιεζεί ζην 
Γηεπζπληή λέα αίηεζε από ην ελδηαθεξόκελν πξόζσπν γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο. 

17. Ο θαηαζθεπαζηήο κπύξαο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηηο πην θάησ θαηαζηάζεηο: 



(α) Σξηκεληαία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη: 

i. νη πξώηεο ύιεο θαη ηα απνηειέζκαηα παξαγσγήο, 

ii. ην ινγηζηηθό ππόινηπν δπζνγιεύθνπο θαη κπύξαο, 

iii. ηα απνζέκαηα δπζνγιεύθνπο θαη κπύξαο ζε κνξθή ρύκα, 

iv. ηα απνζέκαηα ζπζθεπαζκέλεο κπύξαο, 

v. νη πξνθύπηνπζεο απώιεηεο. 

(β) Σξηκεληαία ζπγθεληξσηηθή θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ηεο κπύξαο.  

18. Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

 


