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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 ΒΕΒΑΙΨΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΑΜΒΙΚΑ 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

  

 Τόπος, Ημερομηνία 

 Αρ. Πρωτ. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΓΕΝΙΚΟΤ ΦΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

ΦΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ……….. 

ΣΜΗΜΑ  ….. 

Σαχ. Δ/νση:  

Σαχ. Κώδικας:  

Σηλέφωνο:  

Πληροφορίες: 

E-mail: 

 

               Π Ρ Ο :  

               Σελωνείο  ……………………. 

ΒΕΒΑΙΨΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΑΜΒΙΚΑ  

για παραγωγή προϊόντος απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών 

 

Βεβαιώνεται ότι ο άμβικας που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντος απόσταξης διήμερων 

μικρών αποσταγματοποιών, αποτελούμενος από τα παρακάτω μέρη: 

1. Λέβητας (καζάνι) από ……………………         Με/ χωρίς1    αυλό εκκένωσης (πορτέλο)  

2. Κάλυμμα (καπάκι) από …………….……  

3. Σόξο από …………….…………………………  

4. Χυγείο   

που ανήκει στον …………………..…………………και είναι εγκατεστημένος στ… ……………………, είναι 

κατάλληλος για χρήση για την παραγωγή προϊόντος απόσταξης διήμερων μικρών 

αποσταγματοποιών, όπως προκύπτει:  

     από την υπ’ αριθ. …………………… έκθεση εξέτασης της  Φ.Τ.  …………………… 

     το υπ’ αρ. ………………………..πιστοποιητικό του κατασκευαστή. 

 

Ο λέβητας ογκομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει χωρητικότητα ……….. λίτρα και δεν1 φέρει Α.Γ.Μ. 

………………… 
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Σο παρόν έγγραφο, δεν αποτελεί πιστοποιητικό καταλληλότητας ή συμμόρφωσης με την 

ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που παράγονται από το παραπάνω αποστακτικό 

μηχάνημα. 

Ο Προϊστάμενος  

της…………………………………. 

 (Εποπτεύουσα Οργανική Μονάδα 

ΓΦΚ) 

 

1 Διαγράφεται κατά περίπτωση 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΣΟΦΗ ΑΜΒΙΚΑ  

Παρ. 2 του άρθρου 4 του ν, 2969/2001 (Α΄281)  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                   ………………………………………………………….                 

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Άδειας: ……………..…………………….. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κωδικας:…………………………….                                  

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: ………………………………….. 

  e-mail:  

   

Θέμα: « Άδεια κατοχής άμβικα ».                   ΠΡΟ: …………………………………………….. 

                                                              

                                                              ΑΥΜ: ………………………………… 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

 

1. Σις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του .2969/2001 (Α΄281), 

2. Σο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

3. Σην από ……………………..δήλωση  με την οποία ζητάτε τη χορήγηση άδειας κατοχής του 

αποστακτικού σας μηχανήματος  

4. Σην υπ΄αρ. ……………………………..………………………………….βεβαίωση της χημικής υπηρεσίας 

………………………….περί της καταλληλότητας του άμβικα για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται 

και περί της  χωρητικότητας αυτού. 

 

 

ΦΟΡΗΓΟΤΜΕ 

Άδεια κατοχής για το παρακάτω αποστακτικό μηχάνημα: 
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Αριθμός Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ):  

Είδος : 

Φωρητικότητα: 

Φρήση: 

Καύσιμη ύλη 

Καταλληλότητα:                                       

Σόπος εγκατάστασης: 

Νομός: 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Δημοτική Ενότητα: 

Σοπική κοινότητα: 

Θέση- Γεωγραφικό στίγμα: 

Παρατηρήσεις1:………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Η άδεια αυτή πρέπει να φυλάσσεται και να επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση.                                           

                                                                                    Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου    

                                                           
1
 Αναγράφονται τα απαραίτητα ςτοιχεία τησ άδειασ καταςκευήσ/ ειςαγωγήσ/παραλαβήσ από κ-μ τησ Ε.Ε. ή 

τησ   προηγοφμενησ άδειασ κατοχήσ . 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΜΒΙΚΑ  

(ε περίπτωση αλλαγής του τόπου εγκατάστασης) 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   ………………………….  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:……………………. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                               ΠΡΟ: 1. 2    

  e-mail: 

Θέμα: « Άδεια μεταφοράς  άμβικα».                              ΚΟΙΝ. : Σελωνείο  3…………….. 

 

 

Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2969/2001 (Α΄281), 

β) Σην παρ. 5 του άρθρου 3  της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

γ) Σην  από ………………………… αίτησή σας,  με την οποία ζητείται για τους αναφερόμενους σε 

αυτή λόγους, η χορήγηση άδειας  για την μεταφορά του άμβικα  με ΑΓΜ …………….,………….. από 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

στ…… ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 

 

Η μεταφορά του  άμβικα με ΑΓΜ ………  

                                                           
2
  Αναγράφονται τα ςτοιχεία του αιτοφντα την μεταφορά. 

3
 Αναγράφεται το Τελωνείο  ςτη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόποσ εγκατάςταςησ 
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α) από ………………………………………..  στ…   ……………………………, οδός 

…………………………αρ……………………. όπου θα εγκατασταθεί 

Εντός πέντε (5)  εργάσιμων ημερών θα πρέπει να υποβάλλεται στο  Σελωνείο ………,,, στη χωρική 

αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόπος στον οποίο θα εγκατασταθεί ο άμβικας, την 

προβλεπόμενη στην παρ, 2 του άρθρο 4 του ν. 2969/2001 (Α΄281) δήλωση κατοχής και να 

ζητήσετε τη χορήγηση άδειας κατοχής.    

 

                                                                Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

 

 

 

                           ……………………. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΚΕΤΗ/ΜΕΣΑΚΕΤΗ ΑΜΒΙΚΑ  

Παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2969/2001 (Α΄281 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                   …………………………..  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:………… 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:…………………………….                                 ΠΡΟ:  ………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                               ΚΟΙΝ.: 1.  4………………………  

e-mail:                                                                                                                                              

                                                                            2. Σελωνείο 5 …………………  

 Θέμα: « Άδεια επισκευής/μετασκευής άμβικα».                                                                                                                             

 

 

Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2969/2001 (Α΄281), 

β) Σην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

γ) Σην  από ………………………… αίτησή σας,  με την οποία ζητείται για τους αναφερόμενους σε 

αυτή λόγους, η χορήγηση άδειας  για την επισκευή  του άμβικα  με ΑΓΜ …………….,………….. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 

 

Η επισκευή/μετασκευή του υπάρχοντος άμβικα, σύμφωνα με την αίτηση του κατόχου του, 

χωρίς καμία περαιτέρω μεταβολή/ μετατροπή στα γεωμετρικά στοιχεία αυτού,  στο 

χαλκουργείο …………………………………………στ…   ……………………………, οδός 

…………………………αρ……………………. 

Η επισκευή/μετασκευή αυτή θα πραγματοποιηθεί  μέχρι …………………………….6  

                                                           
4
  Αναγράφονται τα ςτοιχεία του χαλκουργείου 

5
  Αναγράφεται το Τελωνείο  ςτη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόποσ εγκατάςταςησ του 

χαλκουργείου 
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Η παρούσα κοινοποιείται στη  Φημική Τπηρεσία ………………………………..7 μαζί με αντίγραφο της 

αίτησης και του υποβληθέντος με αυτή σχεδιαγράμματος του άμβικα. 

 

 

                                                                                      Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

                                                                                                                                                                                   
6
 Αναγράφεται το  εκτιμώμενο χρονικό διάςτημα για την επιςκευή του άμβικα μζχρι και την παράδοςη 

αυτοφ ςτον κάτοχο  
7
 Αναγράφεται η χημική υπηρεςία ςτη χωρική αρμοδιότητα τησ οποίασ ανήκει ο τόποσ εγκατάςταςησ του 

άμβικα   
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

 

ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΜΒΙΚΑ ΠΡΟ ΕΠΙΚΕΤΗ / ΜΕΣΑΚΕΤΗ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   ………………………….  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:……………………. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                               ΠΡΟ: 1. 8    

e-mail:                                                                                                                                              

 

 

Θέμα: « Άδεια μεταφοράς  άμβικα».               ΚΟΙΝ. : Σελωνείο  9…………….. 

 

Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του .2969/2001 (Α΄281), 

β) Σην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

γ) Σην  από ………………………… αίτησή σας,  με την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας για την 

μεταφορά του άμβικα  με ΑΓΜ …………….,………….. από ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

στ…… ……………………………………………………………………………………………………………….προς επισκευή. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 

 

Η μεταφορά προς επισκευή/μετασκευή του  άμβικα με ΑΓΜ ………  από τον τόπο όπου είναι 

εγκατεστημένος: 

Δημοτική ενότητα …………………Σοπική κοινότητα………. Θέση ………..,  

                                                           
8
  Αναγράφονται τα ςτοιχεία του αιτοφντα την μεταφορά. 

9
 Αναγράφεται το Τελωνείο  ςτη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόποσ εγκατάςταςησ 
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στο χαλκουργείο του ………………….ΑΥΜ………….στ.    …………, οδός 

…………………………αρ……………………. και η κατόπιν της επισκευής του μεταφορά από τις 

εγκαταστάσεις του χαλκουργείου στο τόπο επανεγκατάστασής του: 

Δημοτική Ενότητα/ τοπική κοινότητα /θέση/γεωγραφικό στίγμα……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διάρκεια μεταφοράς άμβικα10:  

Η  παρούσα, η οποία συνοδεύει τον άμβικα, ισχύει από  ……………έως ………………………, χρονικό 

διάστημα που περιλαμβάνει τη μεταφορά του προς επισκευή,  τις εργασίες επισκευής καθώς 

και τη μεταφορά του κατόπιν της επισκευής στο τόπο επανεγκατάστασής του, συνοδευόμενη 

από την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 4 της ΑΤΟ …………  υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/86 του τεχνίτη/χαλκουργού. 

 

                                   

                                                                                               

                                                                                          Ο Προϊστάμενος  

 

 

                                                           
10

 Αναγράφεται το χρονικό διάςτημα που απαιτείται για την μεταφορά του άμβικα 



11 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 

ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΑΜΒΙΚΑ  

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   ………………………….  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:……………………. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                               ΠΡΟ:   

  e-mail: 

 

Θέμα: ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΑΜΒΙΚΑ  

 

ήμερα, την …….. του μηνός ………….. του έτους …….. οι κάτωθι υπογράφοντες υπάλληλοι: 

1) …………………………………………. και 

2) ………………………………………….,  

 

κατόπιν της  από………. εντολής του Προϊσταμένου του Σελωνείο υ προβήκαμε στην ολική 

καταστροφή  του άμβικα με Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ)  «……………...»,   με τρόπο ώστε να 

απολέσει τα χαρακτηριστικά που το χαρακτήριζαν ως αποστακτικό μηχάνημα, καθιστώντας 

τεχνικά αδύνατη την επαναφορά του και κατά συνέπεια τη χρήση του. 

 

ΟΙ ενεργήσαντες την καταστροφή                            ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

                                                                              Ο / Η Προϊστ……….  του Σελωνείου 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ /ΕΙΑΓΨΓΗ /ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΡΑΣΟ ΜΕΛΟ ΑΜΒΙΚΑ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   ………………………….  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:……………………. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                               ΠΡΟ: 1. 11    

  e-mail: 

 

  Θέμα: « Άδεια κατασκευής άμβικα».              ΚΟΙΝ. : 12…………….. 

                                                                               Σελωνείο 13 …………. 

                                                                               Φημική υπηρεσία14… 

                                                                                                   (Με αντίγραφο της αίτησης) 

                                                                               Φημική υπηρεσία 15.. 

                                                                               (Με αντίγραφο της αίτησης) 

 

                                                                                                       

Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του .2969/2001 (Α΄281), 

β) Σο άρθρο 6, παρ. 1 περ. γ΄ της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

                                                           
11

  Αναγράφονται τα ςτοιχεία του αιτοφντα την καταςκευή/ ειςαγωγή/παραλαβή. 
12

 Αναγράφονται τα ςτοιχεία του τεχνίτη/ χαλκουργοφ  
13

 Αναγράφεται το Τελωνείο  ςτη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο τόποσ εγκατάςταςησ  του 
τεχνίτη/χαλκουργοφ 
14

 Αναγράφεται η χημική υπηρεςία ςτη χωρική αρμοδιότητα τησ οποίασ ανήκει ο τόποσ εγκατάςταςησ του 
άμβικα 
15

 Αναγράφεται η χημική υπηρεςία ςτη χωρική αρμοδιότητα τησ οποίασ ανήκει ο τόποσ εγκατάςταςησ του 
τεχνίτη/ χαλκουργοφ 
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γ) Σην  από ………………………… αίτησή σας,  με την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας για την 

κατασκευή άμβικα χωρητικότητας ………….. …………….,………….. η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 

χαλκουργείο ………………………………………………,,,,,,, 

στη…………………………….., οδός ………..αρ. ………../ εισαγωγή από 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

/ παραλαβή από το κράτος μέλος ……………  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 

 

Η κατασκευή  άμβικα  χωρητικότητας ……….λίτρων, στο χαλκουργείο τ….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. με 

ΑΥΜ……………………..στ…  ……………………………….. οδός………………. αρ. 

……………………………/εισαγωγή από ……………../ παραλαβή από το κ-μ……………… 

 

Η παρούσα, ισχύει μέχρι…………………….., χρονικό διάστημα, το οποίο περιλαμβάνει τις εργασίες 

κατασκευής/εισαγωγής /παραλαβής καθώς και τη μεταφορά του άμβικα και   

επέχει και θέση άδειας για τη μεταφορά του άμβικα από το χώρο του τεχνίτη /χαλκουργού 

στον τόπο εγκατάστασής του στ………………………., οδός ……………… 

αρ………….., γεωγραφικό στίγμα………… 

συνοδευόμενη από 

 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86(Α΄75) του τεχνίτη χαλκουργού στην οποία δηλώνεται 

η χωρητικότητα του άμβικα, μετρούμενη σε λίτρα νερού, εφόσον η κατασκευή 

πραγματοποιηθεί εντός της επικράτειας,  

  πιστοποιητικό σχετικό με την καταλληλότητα και συμβατότητα του χρησιμοποιηθέντος 

χαλκού και 

  σχεδιάγραμμα του κατασκευασθέντος άμβικα. 

 

 

                                   

                                                                                               

                                                                                          Ο Προϊστάμενος 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 

ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΥΡΑΓΙΗ ΑΜΒΙΚΑ  

(υποπαρ. 7, της παρ. Ε΄του άρθρου 7 του ν.2969/2001)  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                             

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                                  

e-mail: 

 

Κατόπιν της από ……… αίτησης του  

…………………………………………………………………………………………..,κατόχου του άμβικα  με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

Αριθμός Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) «………….»   

Αριθμός άδειας κατοχής: 

Ονοματεπώνυμο κατόχου: 

Θέση στην οποία είναι εγκατεστημένος /γεωγραφικό στίγμα…………………………….. 

Δημοτική Ενότητα/τοπική κοινότητα …………………… …….. Νομός…………………………,  

σήμερα πραγματοποιήθηκε η σφράγιση του άμβικα αυτού με τις υπ΄αριθ. 

…………………………………………………….σφραγίδες.          

 

Σο παρόν συντάσσεται σε δύο αντίτυπα  και υπογράφεται από τον ενεργήσαντα την σφράγιση 

και τον  αιτούντα. 

  

Σο ένα αντίτυπο παραδίδεται στον αιτούντα την σφράγιση, ο οποίος πρέπει να το φυλάσσει και 

να το επιδεικνύει όταν του ζητηθεί για έλεγχο και το δεύτερο στο αρμόδιο Σελωνείο . 

 

Ημερομηνία………………………….. 

Ώρα σφράγισης……………………. 

 

Ο ενεργήσας την σφράγιση                                  Ο αιτών την σφράγιση 

 

 

Τπογραφή                                                                      Τπογραφή 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 

ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΑΜΒΙΚΑ  

(υποπαρ. 7, της παρ. Ε΄του άρθρου 7 του ν.2969/2001) 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                             

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                                  

e-mail: 

 

Κατόπιν της από ……… αίτησης του16 …………………………………….., για την αποσφράγιση του 

άμβικα   με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Αριθμός Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) «………….»   

Αριθμός άδειας κατοχής: 

Ονοματεπώνυμο κατόχου: 

Θέση στην οποία είναι εγκατεστημένος /γεωγραφικό στίγμα…………………………….. 

Δημοτική Ενότητα/τοπική κοινότητα …………………… …….. Νομός…………………………,  

 

και αφού έλαβα υπόψη την υπ΄αρ. ………………………………………άδεια που εκδόθηκε στο όνομα 

του …………………………….. διήμερου μικρού αποσταγματοποιού  για απόσταξη με τη χρήση του εν 

λόγω άμβικα  από ………….. μέχρι ……………. πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση αυτού σήμερα 

με την αφαίρεση των  σφραγίδων με αριθμό………………, όπως αναγράφονται στο από 

………………… πρωτόκολλο σφράγισης, αφού προηγουμένως επιβεβαιώθηκε ότι οι σφραγίδες 

αυτές δεν είχαν παραβιασθεί.          

 

Σο παρόν συντάσσεται σε δύο αντίτυπα  και υπογράφεται από τον ενεργήσαντα την 

αποσφράγιση και τον αιτούντα την αποσφράγιση.  

                                                           
16

 Αναγράφονται τα ςτοιχεία του κατόχου του άμβικα ή του εξουςιοδοτημζνου από αυτόν προςώπου 
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Σο ένα αντίτυπο παραδίδεται στον αιτούντα την αποσφράγιση, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται 

από τον κάτοχο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο και το δεύτερο στο αρμόδιο Σελωνείο . 

Ο κάτοχος του άμβικα οφείλει με τη λήξη του χρόνου της άδειας απόσταξης και το αργότερο 

την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα να ζητήσει τη σφράγιση αυτού, η παράληψη της 

υποχρέωσης αυτής αποτελεί παράβαση που εφόσον δεν έχει χρησιμοποιήσει τον άμβικα 

επισύρει πρόστιμο 500 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου 11 του 

ν. 2969/2001.    

 

Ημερομηνία………………………….. 

Ώρα αποσφράγισης……………………. 

 

Ο ενεργήσας την αποσφράγιση                   Ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός 

                                                                         ή ο κάτοχος του άμβικα 

 

 

 

Τπογραφή                                                           Τπογραφή 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 

 

ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΠΡΨΣΨΝ ΤΛΨΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΑΞΗ  

(υποπ. 3 της παρ. Ε΄του άρθρου 7 του ν. 2969/2001) 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   ………………………….  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:……………………. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                               ΠΡΟ:  

e-mail: 

 

                                                                  ΚΟΙΝ. : Σελωνείο ………. 

                                                                                                       

Θέμα: « Άδεια Μεταφοράς  πρώτων υλών προς απόσταξη» 

    

Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σις διατάξεις της υποπ. 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν.2969/2001 (Α΄281), 

β) Σο άρθρο 11, παρ. 4 της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

γ) Σην  από ………………………… αίτησή σας,  με την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας για την 

μεταφορά ποσότητας ………Kgr …………….(πρώτης ύλης) από τη δημοτική/ τοπική ενότητα 

…………..στη όμορη δημοτική ενότητα  ………………………………………………,,,,,,, προς απόσταξη 

(…………………)  στον άμβικα με ΑΓΜ «…………» τον οποίο κατέχω βάσει της υπ΄αρ. ………….άδειας 

κατοχής. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 

 

Η μεταφορά …….Kgr……………………… από τη δημοτική ενότητα ……………………….στη δημοτική 

ενότητα…………………για  απόσταξη στο πλαίσιο του καθεστώτος των διήμερων μικρών 
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αποσταγματοποιών με τη χρήση του άμβικα με ΑΓΜ ………. κατοχής σας που είναι 

εγκατεστημένος στην εν λόγω δημοτική ενότητα θέση ………… γεωγραφικό 

στίγμα……………………… 

                                 

                                                                                              Ο Προϊστάμενος 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 

ΑΙΣΗΗ- ΔΗΛΨΗ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ 

Τποπαρ. 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7  του ν.2969/01 (Α΄281) 

για τη χορήγηση άδειας απόσταξης με άμβικα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα. 

 

Αποστακτική Περίοδος 20…../20…. 

MRN Δήλωσης ΕΥΚ……………………………. 

ΠΡΟ: Σο Σελωνείο      …………………………………………………………………………………………..... 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ 

Ονοματεπώνυμο παραγωγού  

ΑΥΜ/ΑΔΣ  

Σαχ. Δ/νση Οδός :  Αριθ.:  

Σηλέφωνο: e-mail: 

Δ η λ ώ ν ω 

τα ακόλουθα και παρακαλώ να μου χορηγηθεί άδεια απόσταξης για την παραγωγή προϊόντος απόσταξης 

για το χρονικό διάστημα από ώρα.…………της………………….……………….έως 

ώρα…..της...……….…………………………. 

 

1. ΠΡΨΣΕ ΤΛΕ ΠΟΤ ΘΑ  ΑΠΟΣΑΦΘΟΤΝ- ΠΡΟΩΟΝ ΠΟΤ ΕΚΣΙΜΑΣΑΙ ΟΣΙ ΘΑ ΠΑΡΑΦΘΕΙ 

 

Πρώτη ύλη προς απόσταξη Προϊόν που εκτιμάται ότι θα παραχθεί 

Είδος Ποσότητα σε 

Kgr 

Λίτρα άνυδρα Λίτρα ένυδρα Αλκοολικός τίτλος 

τέμφυλα προερχόμενα από 

οινοποίηση σταφυλιών από 

τον ίδιο 

    

τέμφυλα που επεστράφησαν 

από οινοποιείο με :  

Επωνυμία: 

ΑΥΜ: 

Αρ. παραστατικού:   

    

Άλλες πρώτες ύλες:     
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2. Αρ.  πρωτ. οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής / βεβαίωσης   για την ιδιότητα του 

παραγωγού και τις παραχθείσες πρώτες ύλες 17 ……………………………………………………………… 

3. Κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο εργάσθηκα ήδη …..…ώρες, με την υπ΄ αριθμ.  

………………………………………… άδεια απόσταξης. 

4. Κατέχω ποσότητα  προϊόντος απόσταξης (λίτρα άνυδρα…….λίτρα  ένυδρα………αλκοολικού 

τίτλου…………….)  αδιάθετο από τις προηγούμενες αποστακτικές περιόδους αποθηκευμένα 

στ…………………………………………………………………………………………… 

καθώς και ποσότητα προϊόντος απόσταξης (λίτρα άνυδρα……………..…., λίτρα ένυδρα…..………………….,  

αλκοολικού τίτλου…………….) προερχόμενο από αποστακτικά δικαιώματα αποθηκευμένο 

στ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

5. Γνωρίζω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της υποπαρ. 8 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7  

του ν.2969/01 για τη διάθεση /διακίνηση του προϊόντος απόσταξης που θα παραχθεί.   

 

6. Σα στοιχεία του αποστακτικού μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί  είναι τα ακόλουθα :  

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΜΒΙΚΑ- ΚΑΣΟΦΟΤ ΑΜΒΙΚΑ  

ΑΓΜ :  Φωρητικότητα σε λίτρα: 

Ονοματεπώνυμο κατόχου : Αρ. άδειας κατοχής       :  

ΑΥΜ  ή Α.Δ.Σ. του κατόχου του άμβικα:  

Ακριβής θέση όπου είναι εγκατεστημένος ο άμβικας / γεωγραφικό στίγμα: 

 

Παράλληλα ζητώ την αποσφράγιση του αποστακτικού μηχανήματος την  (ημέρα/μήνας/χρόνος) 

….…………………………………………………… 

 

                                                                                                       Ημερομηνία  …………./………./……………….. 

                                                                                                       Ο /Η Δηλ……………/ή Αντιπρόσωπός τ…. 

 

                                                                                                                               Τπογραφή  

                                                           
17

 Σφμφωνα με την περ. ιϋ τησ παρ. 3 του άρθρ. 11 του ν.2969/01 (Αϋ281), οι διήμεροι μικροί αποςταγματοποιοί οι 
οποίοι υποβάλλουν ψευδή ή ανακριβή δήλωςη καθϊσ και ψευδή δικαιολογητικά για την ζκδοςη άδειασ απόςταξησ 
καθϊσ και αυτοί που εκδίδουν τα εν λόγω ψευδή δικαιολογητικά τιμωροφνται με πρόςτιμο 3.000 ευρϊ. 
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           ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ –ΔΗΛΨΗ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ 

 το πεδίο MRN  Δήλωσης ΕΥΚ συμπληρώνεται  από τον δηλούντα ο αριθμός της Δήλωσης 

ΕΥΚ που υπεβλήθη  από τον ίδιο για τη βεβαίωση και είσπραξη του ΕΥΚ που αναλογεί στο 

προϊόν που αναμένεται να παραχθεί. 

 τον πίνακα στοιχεία δηλούντος αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος – δηλούντος 

παραγωγού. 

 το χρονικό διάστημα που ζητείται η άδεια απόσταξης συμπληρώνεται με τις απαιτούμενες 

ώρες οι οποίες μπορεί να είναι συνεχόμενες ή διακεκομμένες. 

 τον πίνακα «πρώτες ύλες που θα αποσταχθούν» συμπληρώνονται, κατά περίπτωση,  οι 

ποσότητες στεμφύλων που αντιστοιχούν στην ποσότητα των σταφυλιών από την οινοποίηση των 

οποίων προέκυψαν 1000 κιλά κρασί για ιδωτική κατανάλωση, οι ποσότητες των στεμφύλων 

που επεστράφησαν στον δηλούντα  από το/τα  οινοποιείο/α στα οποία παρέδωσε τη σταφυλική 

του παραγωγή και  τα στοιχεία του οινοποιείου ή οι άλλες επιτρεπόμενες πρώτες ύλες. 

 Οι στήλες στον πίνακα «Προϊόν που εκτιμάται ότι θα παραχθεί» συμπληρώνονται με τα λίτρα 

ένυδρα και τον αλκοολικό τίτλο στα οποία το προϊόν θα διατεθεί στην κατανάλωση  

 το πεδίο αρ. πρωτ. της οριστικοποιημένης δήλωσης συγκομιδής για την ιδιότητα του 

παραγωγού κλπ συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, ο αριθμός της οριστικοποιημένης δήλωσης 

συγκομιδής που υποβάλλεται στο Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων ή της 

βεβαίωσης του αρμόδιου δήμου  όπου αυτό προβλέπεται . 

 το πεδίο αδιάθετη ποσότητα συμπληρώνονται τα τυχόν αποθέματα προηγούμενων 

αποστακτικών περιόδων ή/ και οι ποσότητες αποθεμάτων από αποστακτικά δικαιώματα, 

εφόσον ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός είναι και κάτοχος άμβικα καθώς και ο ακριβής 

τόπος όπου αυτές είναι αποθηκευμένες .  

 τον πίνακα στοιχεία άμβικα  συμπληρώνεται τα στοιχεία του άμβικα με τη χρησιμοποίηση 

του οποίου θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη, τα στοιχεία του κατόχου αυτού. 

 τη θέση  «την  (ημέρα/μήνας/χρόνος)» συμπληρώνεται η  ημερομηνία αποσφράγισης του 

άμβικα προκειμένου για απόσταξη σε άμβικα ιδιοκτησίας του αιτούντος ή κατόπιν συννενόησης 

με τον κάτοχο του άμβικα. 

 υμπληρώνεται εφόσον ο αιτών είναι και κάτοχος του άμβικα στον οποίο θα διενεργηθεί η 

απόσταξη. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 

 

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΣΑΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ 

Τποπαρ. 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν, 2969/2001 (Α΄281)  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                  Ημερομηνία  ….……………….                 

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                Αριθ.: Άδειας:………………….. 

  Σαχ. Δ/νση:………………………………..                                 Αποστακτική περίοδος: 

  Σαχ. Κώδικας:…………………………….                                  

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: ………………………………….. 

  e-mail:  

   

ΠΡΟ: …………………………………………….. 

Α.Υ.Μ./Α.Δ.Σ.: ………………………………… 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Σις διατάξεις της υποπαρ. 3 της παρ. Ε΄του άρθρου 7 του ν.2969/2001 (Α΄281) 

2. Σην παρ. 5  του άρθρο 13 της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

3. Σην από ……………………..αίτηση- δήλωσή σας  με την οποία ζητάτε τη χορήγηση άδειας 

απόσταξης με άμβικα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα  

 

ΦΟΡΗΓΟΤΜΕ 

Άδεια για την απόσταξη   ……………kgr ……………………..και την παραγωγή προϊόντος απόσταξης 

διήμερου μικρού αποσταγματοποιού ………λίτρων άνυδρων , λίτρων ένυδρων18……….. και 

αλκοολικού τίτλου …….. για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα19: 

Ώρα …. της ………έως ώρα ……. της ……… 

                                                           
18

  Αναγράφονται τα λίτρα ζνυδρα και ο αλκοολικόσ τίτλοσ του προϊόντοσ όπωσ αυτό θα διατεθεί ςτην 
κατανάλωςη 
19

 Το χρονικό διάςτημα δφναται να είναι ςυνεχζσ ή διακεκομμζνο. 
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Η απόσταξη θα πραγματοποιηθεί στον άμβικα με τα ακόλουθα στοιχεία :   

Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ):  

Ονοματεπώνυμο κατόχου 

Αρ. Άδειας κατοχής: 

Φωρητικότητα: 

Σόπο εγκατάστασης: Δημοτική Ενότητα/ Σοπική Κοινότητα: 

Θέση- Γεωγραφικό στίγμα: 

Με τη λήξη της άδειας αυτής και το αργότερο  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα θα πρέπει 

να ζητηθεί η σφράγιση του άμβικα.  

την περίπτωση που η παραχθείσα ποσότητα προϊόντος απόσταξης α) υπερβαίνει την ποσότητα 

για την οποία βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ο ΕΥΚ με βάση την Δήλωση ΕΥΚ θα πρέπει να 

υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση για την επί πλέον ποσότητα, β) υπολείπεται αυτής για την 

οποία βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ο ΕΥΚ παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του  

αναλογούντος στην ποσότητα αυτή φόρου γ) υπερβαίνει την την κατ΄ανώτατο επιτρεπόμενη 

ποσότητα (5 εκατόλιτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης) η επιπλέον παραχθείσα ποσότητα 

καταστρέφεται. 

ύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄του άρθρου 12 και της περ. ια΄της παρ. 3 του άρθρου 11 

του ν.2969/2001 , όποιοι παρασκευάζουν αιθυλική αλκοόλη και γενικά αλκοολούχα ποτά ή 

αποστάγματα χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με σχετική άδεια ή μετά τη λήξη αυτής τιμωρούνται 

με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον (3) μηνών και με πρόστιμο 3000 ευρώ, επιφυλασσομένων των 

περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν.2960/2001. 

 

                                                   Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 11α 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΣΑΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                  Ημερομηνία  ….……………….                 

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Άδειας:………………….. 

  Σαχ. Δ/νση:………………………………..                                  Αποστακτική περίοδος: 

  Σαχ. Κώδικας:…………………………….                                 Αρ, τροποποίησης:  

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: ………………………………….. 

  e-mail:  

   

ΠΡΟ: …………………………………………….. 

Α.Υ.Μ./Α.Δ.Σ.: ………………………………… 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Σον……………………………….. μοναδικό Αριθμό καταχώρησης (MRN) της από 

………………Δήλωσης Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης  

2. Σις παρ. 3 και 6  του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

3. Σον……………………………….. Μοναδικό Αριθμό καταχώρησης (MRN) της από 

………………συμπληρωματικής Δήλωσης Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης. 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙΣΑΙ  

η……………………………………….άδεια απόσταξης, ως ακολούθως: 

 

Άδεια ………….. ωρών για την απόσταξη   ……………kgr ……………………..και την παραγωγή 

προϊόντος απόσταξης διήμερου μικρού αποσταγματοποιού ………λίτρων άνυδρων20, λίτρων 

ένυδρων ………..και αλκοολικός βαθμός…….. στον άμβικα με τα ακόλουθα στοιχεία :   

                                                           
20

 Αναγράφονται τα λίτρα ζνυδρα και ο αλκοολικόσ τίτλοσ του προϊόντοσ όπωσ αυτό θα διατεθεί ςτην 
κατανάλωςη 
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Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ):  

Ονοματεπώνυμο κατόχου 

Αρ. Άδειας κατοχής: 

Φωρητικότητα: 

Σόπο εγκατάστασης: Δημοτική Ενότητα/ Σοπική Κοινότητα: 

Θέση- Γεωγραφικό στίγμα: 

Η άδεια αυτή ισχύει από (ώρα) ……………της (ημερομηνία)…………..… μέχρι (ώρα)…………της 

(ημερομηνία)………….., με τη λήξη της οποίας και το αργότερο  την αμέσως επόμενη εργάσιμη 

ημέρα θα πρέπει να ζητηθεί η σφράγιση του άμβικα.  

την περίπτωση που η παραχθείσα ποσότητα προϊόντος απόσταξης α) υπερβαίνει την ποσότητα 

για την οποία βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ο ΕΥΚ με βάση την Δήλωση ΕΥΚ θα πρέπει να 

υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση για την επί πλέον ποσότητα, β) υπολείπεται αυτής για την 

οποία βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ο ΕΥΚ παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του  

αναλογούντος στην ποσότητα αυτή φόρου γ) υπεβαίνει την την κατ΄ανώτατο επιτρεπόμενη 

ποσότητα (5 εκατόλιτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης) η επιπλέον παραχθείσα ποσότητα 

καταστρέφεται. 

ύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄του άρθρου 12 και της περ. ια΄της παρ. 3 του άρθρου 11 

του ν.2969/2001 , όποιοι παρασκευάζουν αιθυλική αλκοόλη και γενικά αλκοολούχα ποτά ή 

αποστάγματα χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με σχετική άδεια ή μετά τη λήξη αυτής τιμωρούνται 

με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον (3) μηνών και με πρόστιμο 3000 ευρώ, επιφυλασσομένων των 

περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν.2960/2001. 

 

                                                   Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 12  

ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΠΡΟΩΟΝΣΟ ΑΠΟΣΑΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ 

(παρ. 1 του άρθρου 14 της ….. Α.Τ.Ο)  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                             

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                                  

  e-mail:  

 

Κατόπιν της από ……… αίτησης του διήμερου μικρού αποσταγματοποιού 

………………………………………………………………………………………….. και της από …………… 

εντολής του προϊστάμενου του Σελωνείο υ οι κάτωθι υπογράφοντες προβήκαμε στην 

καταστροφή  ……..λίτρων άνυδρων/ ……..λίτρων ένυδρων ………αλκοολικού τίτλου προϊόντος 

απόσταξης: 

1. …………………………………., τελωνειακός υπάλληλος 

2. …………………………………., υπάλληλος της ……..Φημικής Τπηρεσίας   

 

Σο παρόν συντάσσεται σε δύο αντίτυπα  και υπογράφεται από τους ενεργήσαντες την 

καταστροφή υπαλλήλους και τον διήμερο μικρό αποσταγματοποιό.  

Σο ένα αντίτυπο παραδίδεται στον αιτούντα την καταστροφή  ο οποίος πρέπει να το φυλάσσει 

και να το επιδεικνύει όταν του ζητηθεί για έλεγχο και το δεύτερο στο αρμόδιο Σελωνείο . 

 

Ημερομηνία………………………….. 

Ώρα καταστροφής……………………. 

 

Οι ενεργήσαντες την καταστροφή        Ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός 

                                                                         ή ο κάτοχος του άμβικα 

1.  

 

 

2.  

 

           Τπογραφή                                                           Τπογραφή 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 13 

ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙΣΡΟΥΗ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ ΚΑΙ ΕΥΚ  

ΣΕΛΨΝΕΙΟ………………                           

                                                                                                               Αριθ. Απόφασης …………….. 

                              

        

ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙΣΡΟΥΗ Ε.Υ.Κ. 

Ο/Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ/Η ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Σις διατάξεις του άρθρου 82 του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001,Α΄265). 

2. Σην παρ. 3 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία.  ………………………….… (Β΄………) απόφασης του 

Τπουργού Οικονομικών. 

4. Σις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/197,  Α΄90) 

καθώς και της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του 

ν.4254/2014 (Α΄ 85), περί αυτεπάγγελτου συμψηφισμού.   

5. Σην αριθ. …………. αίτηση που υπέβαλε στην υπηρεσία μας  ο διήμερος μικρός 

αποσταγματοποιός……………………………………….. με τα συνημμένα σ΄ αυτή δικαιολογητικά. 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

 

1. Σην επιστροφή στον ……….………………. με Α.Υ.Μ. ……………………………. του συνολικού ποσού 

Ε.Υ.Κ. ……………………. ΕΤΡΨ από τον ΑΛΕ Προϋπολογισμού………  

2. Σην πίστωση του/ των λογαριασμού/ών (IBAN) μετά τη διενέργεια αυτεπάγγελτου 

συμψηφισμού με υφιστάμενες οφειλές του δικαιούχου επιστροφής.  

 

Πίστωση Λογαριασμού δικαιούχου με τελικό ποσό επιστροφής :   ….…………ΕΤΡΨ 

 

Ποσό υμψηφισμού  με προηγούμενες οφειλές:  …………..ΕΤΡΨ 
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Πίστωση λογαριασμού Σελωνείο /Δ.Ο.Τ./Ο.Κ.Α..…………………...….. με ποσό συμψηφισμού: 

……………………ΕΤΡΨ 

 

                                       …/…../20……  

  

                                

                                                       Ο/Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ/Η ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ 



29 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 14 

ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΜΒΙΚΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   ………………………….  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:……………………. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: ………………………………….. 

  e-mail:                                                                                        ΠΡΟ: 1. 21    

   

 

                                                                                          ΚΟΙΝ. : Φημική υπηρεσία  

                                                                                                       …………….. 

Θέμα: « Άδεια μεταφοράς και λειτουργίας άμβικα στο πλαίσιο πολιτιστικών  

             εκδηλώσεων».   

 

Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και της περ. α΄της υποπαρ. 11Α  της παρ. Ε΄ του 

άρθρου 7 του ν.2969/2001 (Α΄281), 

β) Σο άρθρο 17, παρ. 1 περ. γ΄ της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

γ) Σην  από ………………………… αίτησή σας,  με την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας για την 

μεταφορά του άμβικα  με ΑΓΜ …………….,………….. από 

,,,,,,,,,,,,,,,………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,στ…………………………………………………………………………

………και τη λειτουργία του στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

 

ΦΟΡΗΓΟΤΜΕ 

 

Ειδική άδεια για τη μεταφορά του  άμβικα με ΑΓΜ ………  από τον τόπο όπου είναι 

εγκατεστημένος: 

                                                           
21

  Αναγράφονται τα ςτοιχεία του αιτοφντα την μεταφορά και λειτουργία του άμβικα φορζα. 
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Δημοτική ενότητα …………………Σοπική κοινότητα………. Θέση ………..,  

στον τόπο όπου θα διεξαχθούν  οι πολιτιστικές εκδηλώσεις  στ………………   …………, οδός 

…………………………αρ………………. την αποσφράγιση και  τη λειτουργία αυτού από ώρα ……….. έως 

…………..της …………………., σύμφωνα με την άδεια απόσταξης …………………………………με σκοπό 

την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης.  

Με το πέρας του χρόνου ισχύος της άδειας απόσταξης ο άμβικας  επανασφραγίζεται, 

συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου.  

Η  παρούσα, συνοδεύει τον άμβικα, ισχύει    από  ……………έως ………………………, χρονικό 

διάστημα που περιλαμβάνει τη μεταφορά του στον τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν οι 

εκδηλώσεις, τη λειτουργία του τις ανωτέρω αναφερόμενες ώρες καθώς και τη μεταφορά του 

στον τόπο επανεγκατάστασής του στη Δημοτική Ενότητα/ τοπική κοινότητα /θέση/γεωγραφικό 

στίγμα…………………………………………………………………………………., 

                                                                                                                                 

                                                                                          Ο Προϊστάμενος 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 15 

 

ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΥΡΑΓΙΜΕΝΟΤ ΑΜΒΙΚΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

  ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                                   ………………………….  

  ΣΕΛΨΝΕΙΟ…………………………………..                                 Αριθ.: Πρωτ.:……………………. 

  Σαχ. Δ/νση:……………………………….. 

  Σαχ. Κώδικας:……………………………. 

  Πληροφορίες:……………………………. 

  Σηλέφωνο: …………………………………..                            

   e-mail:                                                                                        ΠΡΟ: 1. 22    

   

 

                                                                                          ΚΟΙΝ. : Φημική υπηρεσία  

                                                                                                       …………….. 

Θέμα: « Άδεια μεταφοράς σφραγισμένου άμβικα για έκθεση αυτού στο πλαίσιο πολιτιστικών 

εκδηλώσεων».   

 

Ο Προϊστάμενος του Σελωνείου 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και της  υποπαρ. 11Α  της παρ. Ε΄του άρθρου 7 του 

ν.2969/2001 (Α΄281), 

β) Σο άρθρο 17, παρ. 2 της υπό στοιχεία ,,,,,,,,,,,Α.Τ.Ο.  

γ) Σην  από ………………………… αίτησή σας,  με την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας για την 

μεταφορά του σφραγισμένου άμβικα  με ΑΓΜ …………….,………….. από 

,,,,,,,,,,,,,,,………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,στ…………………………………………………………………………

………μόνο για την έκθεσή του στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

 

ΦΟΡΗΓΟΤΜΕ 

 

                                                           
22

  Αναγράφονται τα ςτοιχεία του αιτοφντα την μεταφορά και λειτουργία του άμβικα φορζα. 
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Ειδική άδεια για τη μεταφορά του  άμβικα με ΑΓΜ ………  από τον τόπο όπου είναι 

εγκατεστημένος: 

Δημοτική ενότητα …………………Σοπική κοινότητα………. Θέση ………..,  

στον τόπο όπου θα διεξαχθούν  οι πολιτιστικές εκδηλώσεις  στ………………   …………, οδός 

…………………………αρ……………………., σφραγισμένου με σκοπό την έκθεσή του στο πλαίσιο των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων ………………………………………………………..  

Η  παρούσα, συνοδεύει τον άμβικα, ισχύει    από  ……………έως ………………………, χρονικό 

διάστημα που περιλαμβάνει τη μεταφορά του στον τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν οι 

εκδηλώσεις, την παραμονή του στο χώρο των εκδηλώσεων καθώς και τη μεταφορά του στον 

τόπο επανεγκατάστασής του στη Δημοτική Ενότητα/ τοπική κοινότητα /θέση/γεωγραφικό 

στίγμα…………………………………………………………………………………., 

                                                                    

                                                                                          Ο Προϊστάμενος 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 16 

 

ΔΗΛΨΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΩΟΝΣΟ ΑΠΟΣΑΞΗ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ 

(περ.ββ΄ της υποπαρ. 8 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7  του ν.2969/01 (Α΄281) 

 

Ημερομηνία διακίνησης: ……………………… 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ 

Ονοματεπώνυμο παραγωγού που 

εμπίπτει στις διατάξεις της περ. 

α΄της παρ. 1 του άρθρου 39 του 

ν. 4308/2014 

 

ΑΥΜ/ΑΔΣ  

Email:  

Σόπος αποστολής: Οδός :  Αριθ.:  

Αριθμός άδειας απόσταξης:  

Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης:  

Ποσότητα προϊόντος απόσταξης 

που διακινείται: 

Λίτρα άνυδρα  

Λίτρα ένυδρα  

Αλκοολικός 

τίτλος 

 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΕΑ 

Μεταφορέας Μέσο μεταφοράς Υορτωτική Ημ/νία 

αποστολής: 

Διάρκεια 

μεταφοράς 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: 

 

 Αριθμός:   

ΑΥΜ:  Αριθμός 

κυκλοφορίας/άλλο : 

Ημερομηνία: 

 

ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

Ονοματεπώνυμο παραλήπτη:  

ΑΥΜ/ΑΔΣ  

Δραστηριότητα:  

Σόπος παραλαβής Οδός :  Αριθ.:  

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Πράξη παραλαβής:  Σόπος: 

Ημερομηνία: 

 

Τπογραφή 

Βεβαιώνεται η παραλαβή 

ποσότητας προϊόντος 

απόσταξης : 

Λίτρα ένυδρα: 

Λίτρα άνυδρα: 

Αλκοολικός τίτλος: 
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΣΗ ΔΗΛΨΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΩΟΝΣΟ ΑΠΟΣΑΞΗ 

ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ  ΠΟΤ ΕΜΠΙΠΣΕΙ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  ΣΗ ΠΕΡ. ββ΄ΣΗ 

ΤΠΟΠΑΡ. 8 ΣΗ ΠΑΡ. Ε΄ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ & ΣΟΤ Ν.2969/2001 

 το πεδίο  Ημερομηνία διακίνησης  συμπληρώνονται η ημερομηνία έναρξης της διακίνησης  

 τον πίνακα ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ αναγράφονται τα στοιχεία του   παραγωγού που εμπίπτει 

στις διατάξεις της περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 και αποστέλλει στον 

παραλήπτη ποσότητα προϊόντος απόσταξης καθώς και ο αριθμός της άδειας απόσταξης 

και του αντίστοιχου αποδεικτικού είσπραξης. 

 τον πίνακα ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΕΑ αναγράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα, του 

μεταφορικού μέσου, του παραστατικού διακίνησης, ο  εκτιμώμενος χρόνος  διάρκειας της 

μεταφοράς 

 τους  πίνακες παραλήπτης/ πράξη παραλαβής  αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη 

και πραγματοποιείται η πράξη παραλαβής από τον παραλήπτη. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΣΟΦΟΤ ΑΜΒΙΚΑ ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΦΡΙ 130 ΛΙΣΡΨΝ  ΓΙΑ ΦΡΗΗ ΑΠΌ ΣΟΤ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ  ΓΕΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΨΟΤ (ΑΓΜ)  ΑΜΒΙΚΑ: 

ΑΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΑΣΟΦΗ: 

ΦΨΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (Ε ΝΕΡΟ) ΑΜΒΙΚΑ: 

ΚΑΤΙΜΗ ΤΛΗ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ: 

ΘΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΔΕΙΑΜΑ ΣΨΝ ΤΠΟΛΛΕΙΜΑΣΨΝ ΑΠΟΣΑΞΗ: ΝΑΙ …………. ΟΦΙ………………. 

 ΕΓΚΡΙΗ:                                                                   

ΣΕΛΨΝΕΙΟ ΠΟΤ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΕ 

ΑΝΤΧΨΣΙΚΗ ΤΚΕΤΗ (ΠΑΛΑΓΚΟ) :  ΝΑΙ………… ΟΦΙ………. 

ΕΓΚΡΙΗ: 

ΣΕΛΨΝΕΙΟ ΠΟΤ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΕ: 

ΣΟΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΜΒΙΚΑ:  

ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΓΜΑ: 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΚΑΣΟΦΟΤ: 

ΑΥΜ: 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

ΣΗΛΕΥΨΝΟ/ EMAIL :  
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ΠΡΨΣΗ ΤΛΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΑΞΗ ΠΡΟΩΟΝ ΠΟΤ ΠΑΡΗΦΘΗ   ΑΠΟΣΑΚΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ    
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1. Οι στήλες του πίνακα «ΠΡΨΣΗ  ΤΛΗ  ΠΡΟ ΑΠΟΣΑΞΗ» συμπληρώνονται ανά ημερομηνία εισόδου της πρώτης ύλης στο χώρο όπου θα διενεργηθεί η 

απόσταξη.  

2. Οι στήλες του πίνακα  «ΠΡΟΩΟΝ ΠΟΤ ΠΑΡΗΦΘΗ» συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της απόσταξης 

3. Οι στήλες του πίνακα «ΑΠΟΣΑΚΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ» συμπληρώνεται πριν την έξοδο από το χώρο όπου διενεργήθηκε η απόσταξη  του προϊόντος που παρήχθη. 

4. τη στήλη «ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΠΑΡΑΓΨΓΟΤ»  υπογράφει ο παραγωγός  με την έξοδο από το χώρο όπου διενεργήθηκε η απόσταξη του  προϊόντος που προκύπτει 

από την παραχθείσα αφαιρούμενης της παρακρατηθείσας ως αποστακτικό δικαίωμα.    
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