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                   Αθήνα,  21 /09 /2011  

                   Αριθ.Πρωτ. : Κ1 - 2466 

 

 

                    ΠΡΟΣ: 

                    Ως πίνακας αποδεκτών  

                   

 

 

 

 

  ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 11 του 

άρθρου 74 του ν. 3982/2011 . 

        Σχετική η µε αριθµ. Κ1-1991/22-07-2011 ∆ιευκρινιστική εγκύκλιος. 

 

        Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, µε την οποία σας γνωστοποιήσαµε την 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011, της παραγράφου 11 του άρθρου 74 του                        

Ν. 3982/2011, µε την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 11 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 

Α 202), και αφορά την κατάσχεση και καταστροφή των κάθε είδους εµπορευµάτων, 

που διακινούνται παράνοµα στην αγορά, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

Σκοπός της ρύθµισης είναι η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του φαινοµένου 

του παραεµπορίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε µάστιγα για το 

επίσηµο εµπόριο, βασική αιτία υποβάθµισης της καθηµερινότητας των πολιτών, και 

βεβαίως σε παράγοντα παραβατικότητας στα µεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα 

πλήττει σοβαρά την εθνική οικονοµία, καθώς στερεί πόρους από τον κρατικό 

προϋπολογισµό και τα ασφαλιστικά ταµεία. 

Ενισχύει τις ελεγκτικές αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και των 

Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου, δίδοντας τους, όσον 

αφορά το παραεµπόριο, τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του Σ.∆.Ο.Ε, και επιπλέον, 

παρέχει τη δυνατότητα συνδροµής της ΕΛΑΣ, εφόσον κρίνεται σκόπιµο. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συντονισµένη δράση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και 

αυξάνεται η επιχειρησιακή ισχύς τους προκειµένου να καταστούν 

αποτελεσµατικότερες στην πάταξη του παραεµπορίου. 

 

 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ     
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 10181 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. ΧΑΪΜΑΝΤΑΣ 
                         Ε. ΚΑΜΠΕΡΙ∆ΟΥ 
                         Β. ΜΑΝΙΑΤΗ 
ΤΗΛ. : 210-3893154 - 3893214 
Fax :  210-3843236 
E-mail :  emporgan-b@gge.gr 
            vmaniati@gge.gr 
            ekaberidou@gge.gr 
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Η ρύθµιση εκτιµάται ότι συµβάλει θετικά στην οικονοµία και την 

επιχειρηµατικότητα αλλά και στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα: 

Προστατεύεται το νόµιµο εµπόριο σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, καθώς 

το παραεµπόριο δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό στους νόµιµους βιοτέχνες και 

εµπόρους, οι οποίοι για την άσκηση της οικονοµικής τους δραστηριότητας έχουν 

πάγια λειτουργικά έξοδα και φοροδοτικές υποχρεώσεις. 

Προστατεύεται η δηµόσια υγεία, διότι τα αποµιµητικά προϊόντα κρύβουν 

σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι συχνά αγοράζουν 

εν αγνοία τους προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία τους. 

Αυξάνονται τα δηµόσια έσοδα, δεδοµένου ότι γύρω από το παραεµπόριο, 

στήνεται ένας χορός µαύρου χρήµατος δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Τα προϊόντα 

αυτά εισάγονται, διακινούνται και πωλούνται χωρίς να καταβληθεί ούτε ένα ευρώ σε 

φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ, δασµούς, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές. 

Αναβαθµίζεται το αστικό περιβάλλον και ενισχύεται η δηµόσια ασφάλεια. Το 

παραεµπόριο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε σηµαντική 

αστική υποβάθµιση το κέντρο της Αθήνας και άλλων µεγάλων πόλεων και 

γκετοποίηση ολόκληρων περιοχών. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου 

θα συµβάλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 

Με τη νέα ρύθµιση τροποποιείται το πλαίσιο που διέπει την κατάσχεση και 

καταστροφή των παράνοµων προϊόντων, µε στόχο την ουσιαστική απλοποίηση και 

επιτάχυνση των συγκεκριµένων διαδικασιών. Συγκεκριµένα, προβλέπεται για πρώτη 

φορά η επιτόπια καταστροφή των παράνοµων προϊόντων που κατάσχονται από 

τον ελεγκτικό µηχανισµό µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

 

Ι. Αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005 καθορίζονται οι αρµόδιοι 

φορείς για την εφαρµογή του Νόµου. Συγκεκριµένα: 

Α. ∆ηµοτική Αστυνοµία 

Οι ∆ηµοτικές αρχές οφείλουν να ενεργήσουν συντονισµένα έτσι ώστε η 

∆ηµοτική Αστυνοµία να δράσει για την καταστολή του παραεµπορίου.  

Επισηµαίνεται ότι οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αναφορικά µε το 

υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές σύµφωνα µε το ν. 2323/1995 (ΦΕΚ Α 145), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν και η ∆ηµοτική 

Αστυνοµία είναι αρµόδια, όπως ειδικότερα ορίζεται, για την εφαρµογή των διατάξεων 

αυτών, σε συνδυασµό µε τις αρµοδιότητες που εισάγει η νέα ρύθµιση για το 

παραεµπόριο. 
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 Β. Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου 

(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.).  

Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ως αποκλειστικά αρµόδιες σύµφωνα µε το µε αρ. 

πρωτ. 35704/10.08.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να 

µεριµνήσουν για τη σύσταση των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 

Εµπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) όπως αυτά προβλέπονται µε το άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 

(ΦΕΚ Α 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την παράγραφο 13 του άρθρου 

12 του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α 100/2007), και στην περίπτωση που η θητεία των 

µελών των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. έχει λήξει ή το έργο τους έχει αδρανήσει, να ανασυσταθούν 

µε κάθε επιµέλεια. Καλούνται τα συσταθέντα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. να αναλάβουν δράση και 

να προχωρήσουν σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια ενάντια στο παραεµπόριο.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι λοιπές αρµοδιότητες των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. αναφορικά µε 

το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές σύµφωνα µε το ν. 2323/1995 (ΦΕΚ Α 

145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν και τα 

Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. είναι αρµόδια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, όπως ειδικότερα 

ορίζεται, σε συνδυασµό µε τις αρµοδιότητες που εισάγει η νέα ρύθµιση για το 

παραεµπόριο. 

Τα παραπάνω Α και Β όργανα (εφεξής καλούµενα «Ελεγκτικά Όργανα»), 

έχουν ευθεία και αυτοτελή αρµοδιότητα για την εφαρµογή της νέας ρύθµισης. 

Συµπληρωµατικά και όποτε οι περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης το επιβάλλουν, 

θα ήταν επιθυµητό, τα παραπάνω όργανα να συντονίσουν κατόπιν συνεργασίας ένα 

κοινό επιχειρησιακό σχέδιο.   

Γ. Η ΕΛ.ΑΣ. συνδράµει όταν αυτό ζητηθεί από τα Ελεγκτικά Όργανα, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 «Αρµοδιότητες οργάνων και 

υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και θέµατα 

οργάνωσης υπηρεσιών» (Α΄ 58), όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη. 

 

ΙΙ. Οδηγός ενεργειών 

Με την παρούσα παρέχουµε έναν οδηγό ενεργειών για την εφαρµογή των 

σχετικών διατάξεων.  

Α. Τα Ελεγκτικά Όργανα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Πρωτόκολλο 

Κατάσχεσης - Καταστροφής, ως το συνηµµένο υπόδειγµα, ενώ επίσης, µπορούν να 

ζητούν την παροχή κάποιου µέσου προκειµένου να  διεκπεραιώσουν το έργο τους 

(π.χ. σάκους ανθεκτικούς για την συσκευασία και µεταφορά των κατασχεµένων 

εµπορευµάτων, γάντια, σπρέι, κοπτικά µέσα κ.ό.κ.). ∆εδοµένου του εύρους των 

περιπτώσεων παραεµπορίου, τα Ελεγκτικά Όργανα οφείλουν να κρίνουν και να 

επιλέγουν τον αποτελεσµατικότερο τρόπο δράσης που αρµόζει καλύτερα στην κάθε 

επιµέρους περίπτωση.  
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Ειδικά οι ελεγκτές των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. θα πρέπει να εφοδιάζονται πριν τον έλεγχο, 

µε «Εντολή Ελέγχου», µε µέριµνα της εκάστοτε αρµόδιας Υπηρεσίας, στην οποία θα 

αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών (ονοµατεπώνυµο), ο χώρος άσκησης του 

ελέγχου, η ηµεροµηνία της εντολής και τις διατάξεις που εντέλλονται να 

εφαρµόσουν, την οποία θα φέρουν µαζί τους καθ’ όλη την διάρκεια του ελέγχου. Θα 

επιδεικνύουν αυτήν, όταν ζητηθεί από τον ελεγχόµενο.  

Β. Πριν από κάθε έλεγχο η Υπηρεσία των Ελεγκτικών Οργάνων, εφόσον αυτή 

κρίνει απαραίτητο ζητά την συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε τα άρθρα 159 έως 

162 του π.δ. 141/1991 ( ΦΕΚ Α 58). Ακόµη η ίδια Υπηρεσία µεριµνά για την παροχή 

συνδροµής απορριµµατοφόρου για την άµεση αποκοµιδή των κατασχεµένων-

καταστραφέντων εµπορευµάτων ή/και άλλου οχήµατος (π.χ. φορτηγού 

αυτοκινήτου) για την µεταφορά κατασχεµένων εµπορευµάτων που ακολουθούν τα 

Ελεγκτικά Όργανα σε όλη την διάρκεια του ελέγχου.  

Γ. Στις πιο συνήθεις περιπτώσεις εντοπισµού παράνοµων εµπορευµάτων, τα 

Ελεγκτικά Όργανα εφαρµόζουν τις σχετικές διατάξεις µε βάση τις παρακάτω 

ενέργειες. Συγκεκριµένα:    

 

1) Αν ο πωλητής εγκαταλείψει τα εµπορεύµατα, τότε αυτά κατάσχονται,  

συντάσσεται Πρωτόκολλο κατάσχεσης (µε την συµπλήρωση των ανάλογων 

στοιχείων) και ακολουθεί η άµεση καταστροφή αυτών µε κάθε πρόσφορο τρόπο 

και η απόρριψη τους από το προσωπικό του ∆ήµου εντός του απορριµµατοφόρου. 

Το πρωτότυπο του Πρωτοκόλλου διαβιβάζεται στην προϊσταµένη αρχή. 

 

2) Αν ο  πωλητής παραµείνει κατά την διάρκεια του ελέγχου και διαπιστωθεί 

από τα Ελεγκτικά Όργανα ότι τα εµπορεύµατα, σύµφωνα µε τη ρύθµιση, είναι : 

προϊόντα αποµίµησης είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων είτε ο πωλητής δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα 

νόµιµα παραστατικά, τότε τα εµπορεύµατα κατάσχονται, συντάσσεται Πρωτόκολλο 

κατάσχεσης – καταστροφής (µε τη συµπλήρωση των ανάλογων στοιχείων) και 

ακολουθεί η άµεση καταστροφή αυτών µε κάθε πρόσφορο τρόπο και η απόρριψη 

τους εντός του απορριµµατοφόρου. 

Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου δικαιούται να λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το 

πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταµένη αρχή. 

Εφόσον ο πωλητής δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εµπορίου, τότε  επιβάλλεται η 

διοικητική κύρωση του προστίµου των χιλίων (1.000) ευρώ για έλλειψη σχετικής 

άδειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 3 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 

202). 
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3) Αν κατά την προσέγγιση των Ελεγκτικών Οργάνων, ο πωλητής συλλέξει τα 

εµπορεύµατά του µε πρόθεση να αποµακρυνθεί ώστε να αποφύγει τον έλεγχο, τα 

Ελεγκτικά Όργανα προχωρούν κανονικά στη διαδικασία ελέγχου ακόµα κι αν στην 

περίπτωση αυτή η παράβαση δεν είναι απολύτως και άµεσα εµφανής.  

Στην διαδικασία ελέγχου θα προβούν τα Ελεγκτικά Όργανα και στην περίπτωση 

που δεν έχει περιέλθει στην άµεση αντίληψή του η παράβαση, αλλά έχει βάσιµες 

υπόνοιες για τη διακίνηση παράνοµων εµπορευµάτων. 

 

4) Αν κατά τη διαδικασία κατάσχεσης το µόνο ελλείπον στοιχείο είναι η άδεια 

και ο πωλητής επικαλεσθεί ότι κατέχει σχετική άδεια, αλλά δεν τη φέρει µαζί του, 

τότε τα εµπορεύµατα δεν καταστρέφονται αλλά κατάσχονται, συντάσσεται 

Πρωτόκολλο κατάσχεσης (µε την συµπλήρωση των ανάλογων στοιχείων), 

συσκευάζονται σε σάκους οι οποίοι σφραγίζονται επιτόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο 

και τάσσεται σε αυτόν προθεσµία  τριών (3) εργασίµων ηµερών για την προσκόµιση 

της άδειας στην Υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο.  

Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου δικαιούται να λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το 

πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταµένη αρχή. 

Τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα µετά τη συσκευασία και τη σφράγισή τους, 

φορτώνονται σε φορτηγό και µεταφέρονται στους αποθηκευτικούς χώρους της 

Υπηρεσίας που διενήργησε την κατάσχεση, όπου φυλάσσονται.  

Αν ο πωλητής εντός των τριών (3) εργασίµων ηµερών προσκοµίσει τη σχετική 

άδεια στην αρµόδια Υπηρεσία, τότε επιστρέφονται σε αυτόν τα εµπορεύµατά του, 

αφού υπογράψει ότι παρέλαβε αυτά και ότι δεν έχει καµία περαιτέρω αξίωση από την 

Υπηρεσία.   

Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η τριήµερη προθεσµία, τότε τα ήδη 

κατασχεµένα εµπορεύµατα, καταστρέφονται κατά τις προβλεπόµενες διαδικασίες. 

 

5) Στις περιπτώσεις που η επιτόπια καταστροφή των κατασχεθέντων δεν είναι 

τεχνικώς δυνατή, τα παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους και σφραγίζονται 

επιτόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, µεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και 

καταστρέφονται αµελλητί. Εναπόκειται στην κρίση των Ελεγκτικών Οργάνων να 

αποφασίσουν εάν η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικώς δυνατή. Ωστόσο, οι 

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να περιοριστούν και να τυγχάνουν εφαρµογής µόνο 

κατ’ εξαίρεση, ώστε να µην καταστρατηγηθεί ο επιτόπιος χαρακτήρας της 

καταστροφής, που αποτελεί και την κεντρική ιδέα της εισαχθείσας ρύθµισης. 

Ειδικότερα ως τέτοιες, θα πρέπει να θεωρούνται περιπτώσεις που διακινδυνεύεται η 

ασφάλεια των ελεγκτών του Ελεγκτικού Οργάνου λόγω των εξαιρετικών συνθηκών 

του ελέγχου. 
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Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αν ο πωλητής αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται 

σχετική µνεία.  

 

Ε. Η αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τους ελέγχους, θα πρέπει να αποστέλλει 

µηνιαίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Μητρώο 

Προστίµων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου), ενηµερωτικό έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΠΑΡ. 11 Ν. 3982/2011», όπως το 

συνηµµένο υπόδειγµα, το οποίο θα συντάσσει µε βάση τα στοιχεία που τίθενται στη 

διάθεσή της από τα Ελεγκτικά Όργανα, για την πληροφόρηση και ενηµέρωση του 

Υπουργείου µε απώτερο σκοπό τη χαρτογράφηση της αγοράς και της πορείας 

καταστολής και πάταξης του παραεµπορίου. 

Στο ΕΝΤΥΠΟ θα αναγράφονται τα αποτελέσµατα ανά περιοχή και θα 

καταγράφεται ο αριθµός των Ελεγκτικών Οργάνων, ο αριθµός των ελέγχων 

ανεξαρτήτως παράβασης, ο αριθµός των παραβάσεων, το είδος των παραβάσεων και 

ο αριθµός των κατασχέσεων και καταστροφών που διενεργήθηκαν. 

 

 

                                                            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. 
  

- Yπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

  Γενική Γραµµατεία  Εµπορίου  
   ΥΠ.Ε.Α.  
 

- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

  Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 

  ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αστυνόµευσης 
         Π. Κανελλοπούλου 4 

Τ.Κ. 10177, Αθήνα 
 

- 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 .  

 
7.  Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 

 Καθ. Ρωσίδου  11. 
 Τ.Κ.: 54008. Θεσσαλονίκη. 
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- Κ.Ε.∆.Κ.Ε.  

  Γεναδίου 8 . 10678 . ΑΘΗΝΑ. 

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους δήµους της χώρας) 
 

 

 

Κοινοποιήσεις :  

- Γραφ. Yπουργού. 
- Γραφ. Αναπληρωτή Υπουργού 

- Γραφ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου . 
- ∆/νσή µας  Τµήµα Β΄ (4).   
 

 

 

Συνηµµένα: 

Α) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (Συντάσσεται 

εις τριπλούν για τον ελεγχόµενο, την υπηρεσία και το στέλεχος). 
 

Β) Υπόδειγµα ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΠΑΡ. 11 Ν. 
3982/2011. 
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(Τίθεται η Υπηρεσία) 

Αύξων Αριθμός:……………… 
                

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  74§11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3982/2011 
( συντάσσεται εις τριπλούν ) 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 Όνομα Πατρός:……………………………………………….……………….  Όνομα 

Μητρός:………………………………………………….….. 

Διεύθυνση 

Κατοικίας:………………………………..………………………………Πόλη:………………………………………………ΤΚ:…………. 

Τηλέφωνο (σταθερό):…………………………………………………….. Τηλέφωνο (κινητό): 

………………………..…………………..…… 

Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου:………………………………………………….……Εκδούσα 

Αρχή:…………………………………….……. 

Α.Φ.Μ. : …………………………………………………………..…….  Δ.Ο.Υ. 

:………………………………………………………………………….…. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

Α. Τόπος και Χρόνος Τέλεσης της Παράβασης (αναγράφεται συγκεκριμένα η οδός, η περιοχή / 

συνοικία, ο Δήμος, ο Νομός και ο χρόνος όπου διαπιστώθηκε η παράβαση). 

Οδός : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Περιοχή / Συνοικία: ………………………………………………………….……….. Δήμος: 

……………………………………………………….… 

Νομός: ……………………………………………. Ημερομηνία: …………………………………. Ώρα: 

……………………………………………… 

Β. Είδος Παράβασης  (συμπληρώνεται το είδος της παράβασης)  Γ. Άλλοι λόγοι 

• Δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια       •  Επίκληση ύπαρξης αδείας  

• Διακίνηση προϊόντων παράνομης απομίμησης                                     (τριήμερη προθεσμία) 

• Παράβαση διατάξεων Κ.Β.Σ.     •  Τεχνικά μη δυνατή η  

• Δεν κατέχει τα νόμιμα παραστατικά         επιτόπια καταστροφή 

Δ. Πίνακας κατασχεθέντων προϊόντων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

  

  

  

  

  

Ε. Τελικές ενέργειες  

• Προσκόμισε τη σχετική άδεια       Ημερομηνία:…..………….………. 

• Δεν προσκόμισε τη σχετική άδεια                   Ημερομηνία:………………………. 

• Καταστράφηκαν λόγω παρέλευσης του τριημέρου  Ημερομηνία:…..………….………. 

• Καταστράφηκαν λόγω εγκατάλειψης    Ημερομηνία:…..………….………. 

• Καταστράφηκαν παρουσία του ελεγχόμενου   Ημερομηνία:…..………….………. 

• Καταστράφηκαν στην αποθήκη του φορέα   Ημερομηνία:…..………….………. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(Σημειώνεται η ένδειξη «άρνηση υπογραφής» στην περίπτωση άρνησης του ελεγχθέντα να υπογράψει 

το Πρωτόκολλο Κατάσχεσης-Καταστροφής, «Εγκατάλειψη» σε περίπτωση εγκατάλειψης των 

εμπορευμάτων από τον πωλητή και όποια άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κατά την κρίση των ελεγκτών)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

         Ημερομηνία …………………………….. 

Για τον ελεγχθέντα       Οι ελεγκτές  

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)     (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο) 
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(Τίθεται η Υπηρεσία) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΠΑΡ. 11 Ν. 3982/2011 

 

        Ημερομηνία σύνταξης: 

        Ημερομηνία αποστολής : 

        Μήνας διενεργηθέντων ελέγχων: 

 

 

 

 

 

Για την Υπηρεσία  

(τίθεται υπογραφή) 

 

________________ 
 

                                                 
1 Τα αποτελέσµατα αναγράφονται ανά περιοχή 
2 Αναγράφεται ο αριθµός των ελέγχων ανεξαρτήτως διαπίστωσης παράβασης. 

Περιοχή 

ελέγχου
1 

Αριθμός 

Ελεγκτικών 

Οργάνων 

Αριθμός 

Διενεργηθέντων 

Ελέγχων
2 

Αριθμός 

Παραβάσεων 

Είδος 

Παραβάσεων 

Αριθμός 

Κατασχέσεων 

-

καταστροφών 
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