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ΑΡΘΡΟ 11 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 

265 Α'), κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο, 

χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια πωλητή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα 

οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α), κατάσχονται και καταστρέφονται ή 

διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή 

ιδρύματα. 

2. Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 7α του ν. 

2323/1995 ή από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή από τα όργανα της Υπηρεσίας 

Ειδικού Ελέγχου. 

3. Τα ανωτέρω όργανα συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης το οποίο διαβιβάζεται στην 

προϊσταμένη τους αρχή και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 

πρωτόκολλο κατάσχεσης τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου στην περιφέρεια 

του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση και στο κατάστημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

4. Με απόφαση του αρμόδιου δημάρχου συγκροτείται επιτροπή που αποτελείται από έναν (1) 

εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου 

και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δ.Ο.Υ.. Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για την εκτίμηση 

της αξίας των κατασχόμενων προϊόντων. 

5. Με απόφαση του αρμόδιου δημάρχου επιβάλλεται πολλαπλούν τέλος, ίσο με το δεκαπλάσιο 

της αξίας των κατασχόμενων προϊόντων, όπως αυτή εκτιμάται από την επιτροπή που 

προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η απόφαση αυτή επιδίδεται στα πρόσωπα που 

ορίζονται στην παράγραφο 1 και στη διεύθυνση που δηλώνουν αυτά κατά την κατάσχεση των 

προϊόντων μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση της απόφασης του δημάρχου. Το 

πολλαπλούν τέλος αποτελεί πόρο του οικείου Δήμου. 
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6. Αν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το παλλαπλούν τέλος δεν εξοφλήσει την 

οφειλή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της απόφασης που προβλέπεται στην 

προηγουμένη παράγραφο, διατάσσεται με απόφαση του αρμόδιου δημάρχου η καταστροφή 

των κατασχόμενων προϊόντων ή η διάθεση αυτών στα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στην 

παράγραφο 1. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της διαδικασίας κατάσχεσης 

των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης αυτών, η αμοιβή των μελών της 

επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.  
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