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                   Αθήνα,  22 / 07 /2011  
                    Αριθ.Πρωτ. : Κ1 - 1991 
 
 

                  ΠΡΟΣ: 
                   Ως πίνακας αποδεκτών . 
                   
 
 
 
 
              
 
 

 
 
       ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινιστική εγκύκλιος επί του ν. 3982/2011 . 

 

       Σας γνωστοποιούµε ότι, στο ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011, δηµοσιεύθηκε ο ν. 3982            
« Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις », όπου µε την 
παράγρ. 11  του άρθρου 74 αυτού, αντικαταστάθηκε το άρθρο 11 του ν. 3377/ 
2005 ( ΦΕΚ 202/Α ), όπως είχε τροποποιηθεί µε την παράγρ. 1 του άρθρου 13 
του ν. 3557/2007 ( ΦΕΚ 100/Α ).   

 

       Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα                
(ν. 2960/2001, Α΄265 ), τα κάθε είδους εµπορεύµατα που διακινούνται στην 
αγορά  ( είτε υπαίθριου εµπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, 
στεγασµένων ή µη, περιλαµβανοµένων και αυτοκινούµενων µέσων) µε 
οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων 
είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων ( π.δ. 186/1992, Α΄84 ) είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την 
απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται 
άµεσα, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, υπό την επιφύλαξη της παράγρ. 5 του 
παρόντος .  

 

       Αρµόδια όργανα για να επιβάλλουν την κατάσχεση των εµπορευµάτων είναι 
τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου, του άρθρου 7 α του 
ν. 2323/1995 ( ΦΕΚ 145/Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε την 
παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007 ή η ∆ηµοτική Αστυνοµία. Τα ως άνω 
αρµόδια όργανα  έχουν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του Σ.∆.Ο.Ε. και τους 
παρέχεται η συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ., όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.   

 

       Οι Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται τα όργανα που επιβάλλουν την 
κατάσχεση,  υποχρεούνται να  εκτυπώσουν µε µέριµνά τους άµεσα πρωτόκολλο 
κατάσχεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική διάταξη ( όπως πλήρη 
στοιχεία του ελεγχοµένου , τον αριθµό του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή 
∆ιαβατηρίου , τον Α.Φ.Μ. κ.λ.π. )  και να τα διαθέσουν στα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα . 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ     
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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         Τα ελεγκτικά όργανα όταν προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της 
παράγρ. 1 συντάσσουν το πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαµβάνει τα 
πλήρη στοιχεία του ελεγχοµένου, τον αριθµό του ∆ελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας ή του ∆ιαβατηρίου του καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον παρέχονται, 
τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή, καθώς 
και την αιτία της κατάσχεσης.  

Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και αντίγραφο 
αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην 
προϊσταµένη αρχή, κατά περίπτωση. 

 

         Η καταστροφή των εµπορευµάτων υπαίθριου εµπορίου γίνεται άµεσα και 
επί τόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και της ρίψης εντός απορριµµατο-
φόρου ή µε ανεξίτηλο  χρωµατισµό ( σπρέι ).  

Αν η επιτόπια καταστροφή των εµπορευµάτων δεν είναι δυνατή ή κατά την 
διαδικασία της κατάσχεσης το µόνο ελλείπον στοιχείο είναι η  κατοχή της άδειας 
και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτής, τα παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε 
σάκους, µεταφέρονται  σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αµελλητί. 
Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύνανται να διατίθενται για 
ανακύκλωση.                      

  

         Στην περίπτωση που το µόνο ελλείπον στοιχείο είναι η κατοχή της άδειας 
και γίνει επίκληση της ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τριήµερη 
προθεσµία προσκόµισης των νόµιµων εγγράφων στην αρµόδια για την κατάσχεση 
αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται µετά την άπρακτη 
παρέλευση της προθεσµίας αυτής.  

 

        Επισηµαίνουµε ότι, οι διατάξεις της µε αρίθµ. Κ1-1178/7-6-07 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1034 Β’ & 1390 Β’),  που εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρ.11 
του ν.3377/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρ.13 του ν.3557/ 
2007, παύουν να ισχύουν.   

 

         
                                                       Ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου 
 
 
 
                                                             Στέφανος  Κοµνηνός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
                               
- Υπουργείο Εσωτερικών. 
  ∆/νση Οργ. & Λειτ. Ο.Τ.Α.. 
  Σταδίου 27 . Τ.Κ. 10183 .ΑΘΗΝΑ. 
 
- Υπουργείο Οικονοµίας   
  Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 
   ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & Συντονισµού Ελέγχων (∆2), Τµήµα  Γ 
   Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, ΤΚ 118 53 ΑΘΗΝΑ 
 
-Υπουργείο Εξωτερικών   
  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
  ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων  
  και Αναπτυξιακής Συνεργασίας  
  Ακαδηµίας 3 .  
  Τ.Κ. 10671. ΑΘΗΝΑ. 

    
- Yπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  Γενική Γραµµατεία  Εµπορίου  
   α.  ∆/νση Τιµών Τροφίµων – Ποτών . 
   β.  ΥΠ.Ε.Α.  
    
- Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη 
   Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
   ∆/νση Γενικής Αστυνόµευσης 
   ( Με την παράκληση, όπως ενηµερώσετε τις Αστυνοµικές ∆/νσεις ) 
   Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 10177 ΑΘΗΝΑ 
 
- Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
  ( Με την παράκληση, όπως ενηµερώσετε τους ∆ήµους της χωρικής σας   
    αρµοδιότητας ). 
1.  Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

  Κατεχάκη 56. 
  Τ.Κ.: 115 25 Αθήνα 

2.   Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - 
      Στερεάς Ελλάδας . 
      Σωκράτους 111. 
      Τ.Κ. 41336. Λάρισα. 
3.   Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής  
      Μακεδονίας.  
       Βορ. Ηπείρου 20. 
       Τ.Κ. 45445. Ιωάννινα. 
4.   Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-  
       ∆υτικής  Ελλάδας- Ιονίου . 
       Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 69-71. 
      Τ.Κ. 26442. ΠΑΤΡΑ. 
5.   Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 
      Νικήτα 6-8.  
      Τ.Κ. 18531. Πειραιάς.  
6.   Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 
      Πλ. Κουντουριώτη. 
      Τ.Κ. 71202. Ηράκλειο .  
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΦ-1Λ9



 
 
 
 
 
 
 

 4 

7.   Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 
  Καθ. Ρωσίδου  11. 
  Τ.Κ.: 54008. Θεσσαλονίκη. 
 

- Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων  
  ( Με την παράκληση όπως ενηµερώσετε  τα  µέλη σας ). 
   Ακαδηµίας 7 . 10671 . ΑΘΗΝΑ.  
 
- Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  
  Γεναδίου 8 . 10678 . ΑΘΗΝΑ. 
 
- Ε.Σ.Ε.Ε.  
  ( Με την παράκληση όπως ενηµερώσετε  τα  µέλη σας) 
    Μητροπόλεως 42 
   Τ.Κ. 10563. Αθήνα.  
 
- Γ.Σ.Ε.Β.Ε. 
  ( Με την παράκληση όπως ενηµερώσετε  τα  µέλη σας) 
   Αριστοτέλους 46. 
   Τ.Κ. 10433. Αθήνα.  
Κοινοποιήσεις :  
- Γραφ. Yπουργού. 
- Γραφ. Yφυπουργού. 
- Γραφ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου . 
- ∆/νσή µας. Τµήµα Β΄(4).    
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