
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1079 
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και 

του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφρά-

γισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπο-

ρίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών 

προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κα-

τοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυ-

σίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των 

προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοι-

χείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυ-

ρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου 

δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

(ν. 2960/2001, Α’ 265). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 73, των παρ. 2 και 4 του άρ-

θρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των άρθρων 155 
επ. και ιδίως του άρθρου 164, 165, 166, της παρ. 1 του 
άρθρου 167 και της παρ. 1Α του άρθρου 171 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα περ. δ) 
της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του 
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση 
της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119),

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς 
και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπ’ αρ. 54/2015/12-02-2016 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγ-
ματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κα-
νονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (Β’ 462).

4. Την υπ’ αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασίες δειγματοληψί-
ας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας 
ή μη δειγμάτων υγραερίου.» (Β’ 3957).

5. Την υπ’ αρ. 59555/2459/26-09-2000 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός 
της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκατα-
στάσεων παροχής υγρών καυσίμων» (Β’ 1261).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την υπ’ αρ. 29122/314/10-04-2019 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Καθορισμός δι-
αδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκατα-
στάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμι-
γώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των 
μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),υπό οποιονδήποτε 
συνδυασμό αυτών» (Β’ 1485).

7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των ορ-
γάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και 
αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας 
εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών 
προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, 
διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και 
την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέ-
σεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβα-
τών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του 
χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε εφαρμογή 
της παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).

8. Την ανάγκη λήψης μέτρων έναντι των παραβατών 
στο πλαίσιο καταπολέμησης της διακίνησης νοθευμένων 
καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρε-
μπορίας, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται, επιπλέον, δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται σε εφαρ-
μογή της παρ. 4 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001:

α) η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής 
σφράγισης και αποσφράγισης εγκαταστάσεων,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση 
των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των 
κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποί-
ησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προ-
σώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδο-
μένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137)

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπί-
πτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την 
ιδιότητα του κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής 
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 
7 του ν. 3054/2002, και τα οποία ελέγχονται, κατ’ αρ. 119 
A παρ. 4 του ν. 2960/2001, από τις τελωνειακές υπηρεσίες 
της ΑΑΔΕ και διαπιστώνεται ότι κατέχουν, διακινούν και 
εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα, με βάση την έκθεση 
ανάλυσης δείγματος των καυσίμων που εντοπίζονται 

στην εγκατάσταση, την οποία εκδίδει το Γενικό Χημείο 
του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης:
(α) Ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα των 

περ. α), β), γ), δ), στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε) και κστ) 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

(β) Ως εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εμπορίας πετρε-
λαιοειδών προϊόντων νοούνται οι εγκαταστάσεις των 
νομικών προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
ν. 3054/2002. 

(γ) Ως εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπο-
ρίας πετρελαιοειδών προϊόντων νοούνται οι εγκαταστά-
σεις των φυσικών και νομικών προσώπων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 7 του ν. 3054/2002.

Άρθρο 2
Διαπίστωση νοθείας - Έκδοση αποφάσεων 
σφράγισης εγκατάστασης και δημοσιοποίησης 
στοιχείων - Δικαστική προστασία

1. Σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από 
τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, διαπιστωθεί στις 
ανωτέρω εγκαταστάσεις κατοχή, διακίνηση και εμπορία 
νοθευμένων καυσίμων:

α) σφραγίζεται η εγκατάσταση και
β) δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των 

παραβάσεων και των κυρώσεων.
Η νοθεία διαπιστώνεται, βάσει έκθεσης χημικής ανά-

λυσης. Ειδικότερα, για τη χημική ανάλυση λαμβάνεται 
δείγμα καυσίμων από την ελεγχόμενη εγκατάσταση, με 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο αναφέρεται 
η συνολική ποσότητα και το είδος των καυσίμων, από 
την οποία λαμβάνεται το δείγμα και εκδίδεται έκθεση 
χημικής ανάλυσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους 
(Γ.Χ.Κ.), σύμφωνα με τις α) υπ’ αρ. 54/2015/12-02-2016 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και 
γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων 
υγρών καυσίμων» και β) υπ’ αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασίες 
δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της 
κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου».

Για τη διαπίστωση της νοθείας, στο πλαίσιο εφαρμογής 
της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του 
κατ’ έφεση δείγματος ή της σχετικής απόφασης του Ανώ-
τατου Χημικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που υπάρχει 
διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ 
έφεση δείγματος.

2. Για τη σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιο-
ποίηση των στοιχείων, εκδίδονται από τον προϊστάμενο 
της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, σύμφωνα με τη δι-
αδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται 
στα κεφάλαια Β’ και Γ’, αντίστοιχα, της παρούσας:

α) απόφαση σφράγισης της εγκατάστασης και
β) απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των πα-

ραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.
3. Κατά της απόφασης σφράγισης της εγκατάστασης, 

καθώς και κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των 
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στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των 
κυρώσεων, δύναται να ασκηθούν προσφυγές, ενώπι-
ον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999, Α’97).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Άρθρο 3
Διαδικασία σφράγισης, όργανα 
και τρόπος επιβολής της

1. Όταν ελεγχόμενος κάτοχος άδειας εμπορίας ή 
άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 
διαπιστώνεται ότι κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νο-
θευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την 
τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον έλεγχο για χρονικό 
διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες, ανά-
λογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Κριτήριο της βαρύτητας της παράβασης αποτελεί η 
ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, όπως αυτά χα-
ρακτηρίζονται με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ 
έφεση δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους ή τη 
σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την πο-
σότητα των νοθευμένων καυσίμων, είναι οι ακόλουθες:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 5.000 ΛΙΤΡΑ 10 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 20.000 ΛΙΤΡΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 20.000 ΛΙΤΡΩΝ 
ΜΕΧΡΙ 45.000 ΛΙΤΡΑ 50 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 45.000 ΛΙΤΡΩΝ 90 ΗΜΕΡΕΣ

Ο προσδιορισμός της ποσότητας των νοθευμένων 
καυσίμων για τον καθορισμό του χρόνου σφράγισης 
της εγκατάστασης, διενεργείται, με τον πλέον πρόσφο-
ρο τρόπο.

2. Κατά τη διαπίστωση των αναφερομένων στην 
παρ. 1, κατάσχονται τα νοθευμένα καύσιμα, σύμφωνα με 
τα άρθρα 164 επ. του ν.2960/2001, λόγω λαθρεμπορίας 
(παρ. 2 άρθρου 119Α, παρ. 2 άρθρου 142 και άρθρα 155 
επ. του ίδιου νόμου) και συντάσσεται από την τελωνειακή 
αρχή που διενεργεί τον έλεγχο σημείωμα διαπιστώσεων 
ελέγχου εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την πα-
ραλαβή της έκθεσης ανάλυσης του Γ.Χ.Κ. ή τη σχετική 
απόφαση του Α.Χ.Σ., κατά περίπτωση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπου αναγράφε-
ται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την 
σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των 
στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των 
κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α 
του ν. 2960/2001.

3. Ακολούθως, και εντός της ίδιας προθεσμίας της 
παρ. 2 του παρόντος, εκδίδεται απόφαση σφράγισης, 
ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όλων των δεξαμενών της εγκατάστα-
σης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής 
αρχής. Στην απόφαση σφράγισης αναφέρονται: α) τα 

στοιχεία της εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλή-
λων που θα προβούν στη διενέργειά της, οι οποίοι δεν 
δύναται να είναι λιγότεροι από δύο (2) άτομα, γ) οι δια-
πιστωθείσες παραβάσεις, η ποσότητα των νοθευμένων 
καυσίμων και η χρονική διάρκεια της σφράγισης, δ) η 
σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων, 
ε) η υποχρέωση του εκμεταλλευτή για απάντληση των 
νοθευμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκα-
τάσταση τη στιγμή της σφράγισης και στ) η ημερομηνία 
και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση.

Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται, αμελλητί, στον 
εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, στην αδειοδοτούσα 
αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία 
εμπορίας πετρελαιοειδών, τα προϊόντα της οποίας εμπο-
ρεύεται και διακινεί η εγκατάσταση.

4. Η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται από 
την τελωνειακή αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, με τη 
συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαι-
τείται κατά τις περιστάσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης σφράγισης 
στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα.

5. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης λαμβάνεται νέο 
δείγμα καυσίμου από τις δεξαμενές της εγκατάστασης, 
για να εκδοθεί έκθεση χημικής ανάλυσης από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιό-
τητα ή μη απάντλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4. Αν το νέο δείγμα 
χαρακτηριστεί κανονικό, δεν υπάρχει υποχρέωση απά-
ντλησης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Σε 
περίπτωση που το νέο δείγμα χαρακτηριστεί ως μη κα-
νονικό, ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται 
σε απάντληση των καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4.

6. Κατά τη σφράγιση τοποθετείται στην κεντρική εί-
σοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυ-
σίμων αυτοκόλλητη ταινία με τον τίτλο της τελωνειακής 
υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. η οποία διενεργεί τη σφράγιση, 
καθώς και με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «Σφρά-
γιση λόγω νοθείας καυσίμων, σε εφαρμογή της παρ. 4 
του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 - Σφραγίστηκε από 
την …….(ημερομηνία και ώρα) μέχρι την ……..(ημερο-
μηνία και ώρα) βάσει της υπ’ αρ. απόφασης σφράγισης», 
και στην αγγλική γλώσσα «sealed due to fuel fraud from 
……. (date and time) until (date and time)». Επίσης, το-
ποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκα-
τάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας 
της. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλ-
βανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που 
επιβάλλει τη σφράγιση. Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση 
πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις 
σωληνώσεις εξαέρωσης.

7. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, στην άδεια λει-
τουργίας του οποίου περιλαμβάνονται και λοιπά καύσι-
μα πλέον των υγρών καυσίμων, όπως υγραέριο (LPG) ή 
πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), η σφρά- γιση πραγμα-
τοποιείται και στις εγκαταστάσεις των καυσίμων αυτών.

8. Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται έκ-
θεση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, στην οποία αναφέ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30224 Τεύχος B’ 3100/17.06.2022

ρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επιβάλ-
λει τη σφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής 
που διενεργούν τη σφράγιση και των υπαλλήλων της 
αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν 
για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης 
που σφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη 
διενέργεια της σφράγισης ε) τα σημεία της εγκατάστασης 
που σφραγίσθηκαν στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που 
τοποθετήθηκαν, ζ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας 
της σφράγισης και η ποσότητα καυσίμου που βρέθηκε 
κατά τη σφράγιση και η) τα στοιχεία της έκθεσης κατά-
σχεσης των νοθευμένων καυσίμων.

Η έκθεση σφράγισης υπογράφεται από τους υπαλ-
λήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε 
αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή 
της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση 
που οι τελευταίοι είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέρ-
γειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Επίσης, σχε-
τική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να 
προσυπογράψουν την έκθεση. Η σφράγιση διενεργείται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας.

Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης παραδίδεται στον 
εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή 
θυροκολλείται, σε περίπτωση απουσίας τους ή άρνησης 
παραλαβής. Αντίγραφό της έκθεσης σφράγισης απο-
στέλλεται, επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 
4 του ν. 3054/2002.

Από την ημέρα της σφράγισης των εγκαταστάσεων 
και για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, απαγορεύεται 
η είσοδος οχημάτων για ανεφοδιασμό όλων των τύπων 
καυσίμων.

Άρθρο 4
Τήρηση κανόνων ασφαλείας 
από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης - 
Απάντληση καυσίμων

1. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται, 
για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, να τηρεί τους προ-
βλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

2. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, υποχρεούται 
να απαντλήσει από τις εγκαταστάσεις τα νοθευμένα και 
κατασχεμένα καύσιμα τα οποία βρίσκονται στην εγκα-
τάσταση κατά τη σφράγιση, προς καταστροφή σε αδει-
οδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλή-
των, εντός του χρονικού διαστήματος της σφράγισης, 
υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση προς την 
τελωνειακή αρχή που προέβη στη σφράγιση. Ειδικότερα:

α) για τη μεταφορά προς καταστροφή, μαζί με την αί-
τηση συνυποβάλλεται και επιστολή της εταιρείας που θα 
προβεί στην καταστροφή, με την οποία δηλώνει ότι απο-
δέχεται τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων 
καυσίμων στις εγκαταστάσεις της προς καταστροφή,

β) για τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμέ-
νων καυσίμων από τις εγκαταστάσεις του εκμεταλλευτή, 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας καταστροφής, συντάσ-
σεται άδεια μεταφοράς, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4,

γ) η απάντληση των νοθευμένων και κατασχεμένων 
καυσίμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απο-

σφράγιση και την εκ νέου λειτουργία των εγκαταστά-
σεων και προς τούτο, πριν την αποσφράγιση, διενερ-
γείται σχετικός έλεγχος από το τελωνείο που προέβη 
στη σφράγιση, για τη διαπίστωση της πλήρους απομά-
κρυνσης των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων.

Μετά το πέρας του χρόνου σφράγισης και σε περίπτω-
ση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η απάντληση από τον 
υπόχρεο, κατά τα προαναφερόμενα, των νοθευμένων 
και κατασχεμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην 
εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης, διατηρείται η 
σφράγιση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119Α και 
την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 2960/2001, κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται για τα κατασχεμένα αντι-
κείμενα λαθρεμπορίας.

3. Μετά την έγγραφη έγκριση της απάντλησης για την 
απομάκρυνση των καυσίμων, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 2, τα καύσιμα απαντλούνται και μεταφέρονται, με 
μέριμνα και δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστα-
σης, προς καταστροφή. Η απάντληση των καυσίμων διε-
νεργείται παρουσία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε 
τη σφράγιση και του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης 
ή εκπρόσωπου του, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λι-
μενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις. 
Η καταστροφή διενεργείται, αποκλειστικά, από αδειοδο-
τημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
προς καταστροφή, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 
171 του ν. 2960/2001.

4. Κατά την απάντληση των καυσίμων συντάσσεται 
έκθεση απάντλησης καυσίμων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, στην 
οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής 
αρχής που επέβαλε τη κατάσχεση και τη σφράγιση και 
προβαίνει στην απάντληση των καυσίμων, β) τα στοιχεία 
των υπαλλήλων αυτής που παρίστανται στην απάντληση 
και τυχόν υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής 
που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της 
εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της απόφασης σφράγισης, 
στην οποία προβλέπεται και η απάντληση των καυσίμων, 
ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν στ) 
τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαντλήθη-
καν, ζ) τα στοιχεία των νέων σφραγίδων που τοποθετή-
θηκαν, η) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της, καθώς 
και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας 
τελωνειακής αρχής.

Η έκθεση απάντλησης καυσίμων συνυπογράφεται από 
την ως άνω αρμόδια τελωνειακή αρχή και τον εκμεταλ-
λευτή της εγκατάστασης ή από τον εκπρόσωπό του. Σε 
περίπτωση μη παρουσίας του εκμεταλλευτή της εγκα-
τάστασης ή εκπρόσωπου του ή σε περίπτωση άρνησης 
υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στην εν λόγω έκθεση.

Αντίγραφο της έκθεσης απάντλησης καυσίμων παρα-
δίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον 
εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση άρνη-
σης παραλαβής. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται, 
επίσης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του 
ν. 3054/2002.

Άρθρο 5
Διαδικασία αποσφράγισης

1. Μετά το πέρας του χρόνου επιβολής σφράγισης 
και με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία 
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άρθρου 4 ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και 
για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την τελωνει-
ακή αρχή που επέβαλε την σφράγιση, αποσφράγιση, με 
τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου 
απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης από-
φασης αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, από την ως 
άνω τελωνειακή αρχή. Στην απόφαση αποσφράγισης 
αναφέρον- ται: α) τα στοιχεία της απόφασης και της έκ-
θεσης σφράγισης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που 
θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός 
αυτών που δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) 
ατόμων, γ) ο λόγος αποσφράγισης και δ) η ημερομηνία 
και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αποσφράγισης κοινοποιείται στον εκμε-
ταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του, στην 
αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και 
στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, της οποίας τα 
προϊόντα εμπορεύεται η εγκατάσταση.

2. Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ται-
νίες που είχαν τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο της 
εγκατάστασης με την ένδειξη της σφράγισης, καθώς και 
περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, και αποκό-
πτεται το γαλβανισμένο σύρμα. Κατά τη διενέργεια της 
αποσφράγισης συντάσσεται έκθεση αποσφράγισης, ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία 
της τελωνειακής αρχής που προβαίνει στην αποσφρά-
γιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενερ-
γούν την αποσφράγιση και της αστυνομικής ή λιμενικής 
αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) 
τα στοιχεία της εγκατάστασης που αποσφραγίζεται, δ) 
τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα 
στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν και στ) η 
ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε περίπτω-
ση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων 
που είχαν τεθεί.

Η έκθεση αποσφράγισης υπογράφεται από τους υπαλ-
λήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε 
αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή 
της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες 
κατά τον χρόνο διενέργειά της, γίνεται σχετική μνεία στην 
έκθεση αποσφράγισης. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε 
περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν 
την έκθεση αποσφράγισης. Στις περιπτώσεις απουσίας 
ή άρνησης υπογραφής, η έκθεση αποσφράγισης θυρο-
κολλείται στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ’ 
αυτής. Η αποσφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομά-
δας. Αντίγραφο της Έκθεσης Αποσφράγισης κοινοποι-
είται επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του 
ν. 3054/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων

Προϋποθέσεις για δημοσιοποίηση των στοιχείων των 
παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, αποτε-

λούν η διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νο-
θευμένων καυσίμων από εγκατάσταση κατόχου άδειας 
εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών 
προϊόντων και η σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της 
παρούσας.

Άρθρο 7
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

1. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 6 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δη-
μοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των πα-
ραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, από 
τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Η 
απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό 
επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης.

2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστα-
σης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επω-
νυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο 
ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων, ο εν λόγω 
εκμεταλλευτής ενημερώνεται, με την ως άνω απόφαση, 
κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], για 
την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 8 της 
παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., 
καθώς και για τα απορρέοντα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματά 
του, ως υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, τα οποία 
δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την 
επίδοση της ανωτέρω απόφασης, ενώπιον του προϊστα-
μένου της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

3. O Προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρ-
χής απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά 
στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από 
τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ ΓΚΠΔ και τον 
ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή 
του αιτήματος.

4. Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και 
την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της ελέγχου-
σας τελωνειακής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των 
δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας 
τελωνειακής αρχής, υποχρεούται να αποστείλει στη 
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Πα-
ραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), με εμπιστευτική διαδικασία, την 
απόφαση δημοσιοποίησης της παρ. 1 του παρόντος, η 
οποία περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
8 της παρούσας, προς δημοσιοποίηση. Ακολούθως, κα-
ταρτίζεται πίνακας ο οποίος διαβιβάζεται από τη ΔΣΤΕΠ, 
με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημο-
σιοποίηση Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Στρατηγικής 
Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).

5. Τα στοιχεία του άρθρου 8 δημοσιοποιούνται στο δι-
αδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της ΑΑΔΕ www.aade.gr.

6. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για 
ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με 
την ανάρτηση τους στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
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Άρθρο 8
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία

1. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην 
ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού 
προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο δια-
κριτικός τίτλος αυτού,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του φυσικού ή 
νομικού προσώπου,

γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
δημοσιοποίησης της παράβασης, 

δ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου 
119Α του ν. 2960/2001,

ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντο-
πίσθηκε στην εγκατάσταση, 

στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατά-
στασης,

ζ) η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης 
δημοσιοποίησης,

η) ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η 
τυχόν άσκηση ένδικων μέσων.

2. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, κατά της από-
φασης δημοσιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, κα-
θώς και έκδοσης απόφασης επ’ αυτής, το υποκείμενο 
των δεδομένων και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης 
ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνει-
ακής αρχής, αποστέλλοντας αντίγραφα αυτών. Κατόπιν 
της ενημέρωσης αυτής, επικαιροποιείται, αντίστοιχα, η 
σχετική δημοσιοποίηση - ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
της ΑΑΔΕ.

3. Αρμόδιος και υπεύθυνος για την ορθότητα, την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των 
στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΣΤΕΠ είναι ο προϊ-
στάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031001706220016*
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