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ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ (Μ.Α.Ε.)
αριθμ. 07
ΘΕΜΑ: Παραεμπόριο – Ενέργειες Λιμενικών οργάνων – Κυρώσεις κατά παραβατών.
Σχετ.: Η με Α.Π.: 1994/11-9-13 Εγκύκλιος ΥΠΑΑΝ/ΓΓΕ/ΣΥΚΑΠ (μ.π.ο.).
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το παραεμπόριο συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, καθώς ευνοεί τη φοροδιαφυγή, στερεί πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά
ταμεία και σταδιακά οδηγεί στο κλείσιμο μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οδηγώντας πολλούς εργαζόμενους πολίτες (επιχειρηματίες και υπαλλήλους των νόμιμων επιχειρήσεων) στην ανεργία.
2. Επιπρόσθετα, με το παραεμπόριο προωθούνται προϊόντα στην αγορά και τον καταναλωτή, τα οποία
δεν έχουν υποστεί ελέγχους ως προς την καταλληλότητά τους καθώς και ως προς την εκπλήρωση των
στοιχειωδών κανόνων υγιεινής, με συνέπεια να προκαλούνται τραυματισμοί στους χρήστες – καταναλωτές αλλά και να αυξάνονται τα περιστατικά πρόκλησης ασθενειών και διαφόρων νοσημάτων, ορισμένες
φορές σοβαρών και κρίσιμων για τη δημόσια υγεία.
3. Από το νεοσυσταθέν Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (εφεξής ΣΥΚΑΠ) που
εδρεύει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδόθηκε η σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιος η
οποία αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων αντιμετώπισης του παραεμπορίου, παρέχοντας προς τα
ελεγκτικά όργανα οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων που αφορούν στην πάταξη του παράνομου αυ-
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τού φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό, από την Υπηρεσία μας εκπονήθηκε η παρούσα, στην οποία ενσωματώθηκαν – μεταξύ άλλων – οι ως άνω δοθείσες οδηγίες του ΣΥΚΑΠ.
ΙΙ. ΕΠΙΔΙΩΞΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ (ΑΝΣΚ)
1. Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας είναι η παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, για τη διενέργεια
αστυνομικών ελέγχων στους χώρους ευθύνης σας για τη νομιμότητα της δραστηριοποίησης του υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου – πλανόδιου) από τους πλανόδιους μικροπωλητές και την παράνομη μεταφορά
προϊόντων παραεμπορίου, τη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων ελέγχων, το συντονισμό των ενεργειών σας στο πλαίσιο της τυποποίησης και ομοιόμορφης εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας από τα στελέχη των Υπηρεσιών σας και, την
τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την επιβολή των κυρώσεων
εκείνων που αναλογούν σε κάθε περίπτωση παράβασης των σχετικών με το παραεμπόριο διατάξεων.
2.

Επιδιώκεται επίσης η επίτευξη πληρότητας και αποτελεσματικότητας ως προς τους διενεργούμε-

νους ελέγχους τόσο στα θέματα παραεμπορίου όσο και στα λοιπά συναφή θέματα Αστυνομίας Γενικής
Αστυνόμευσης (όπως έλεγχος εγγράφων για νόμιμη παραμονή στη Χώρα, δημόσια έγγραφα ταυτοπροσωπίας κ.λπ), καθώς κάτι τέτοιο οπωσδήποτε θα συμβάλλει περαιτέρω στην προστασία του νόμιμου εμπορίου και, κατ΄ επέκταση, στη σταδιακή αύξηση των δημοσίων εσόδων, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
που πλήττεται από την πληθώρα απομιμητικών προϊόντων του παραεμπορίου τα οποία έχουν παρεισφρήσει στην αγορά.
ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ
Προσδιορισμός της έννοιας του παραεμπορίου
1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική, ως Παρεμπόριο θα πρέπει να θεωρηθεί η οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση προς πώληση εμπορευμάτων που διατίθενται χωρίς την
προβλεπομένη άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος ή των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία
παραστατικών.
Το παραεμπόριο ανήκει σε ένα ευρύτερο κύκλο παραβατικότητας και συνυπάρχει ενίοτε με άλλες μορφές παρανομίας από τις οποίες θα πρέπει να διακριθεί.
Βασικές υποχρεώσεις δραστηριοποιούμενων – Σημεία αστυνομικού ελέγχου
2. Οι δραστηριοποιούμενοι με το υπαίθριο (στάσιμο και πλανόδιο) εμπόριο είναι υποχρεωμένοι όπως:
α. Να είναι εφοδιασμένοι με άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων του Ν. 2323/95 όπως ισχύει και σε συνδυασμό με τις Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) και
Αριθμ. 513.12/13/118 β (Β΄35/11-1-13) ΚΥΑ, κατά το μέρος που καθεμία από αυτές συντρέχει εφαρμογής
ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση.
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Mε το άρθρο 6 της Αριθμ. Φ. 3131/17/96 ΚΥΑ καθορίζονται οι αναγκαίες εκείνες λεπτομέρειες
(ημ/νία έκδοσης και αριθμός άδειας, αναγραφή στοιχείων, χώρος εγκατάστασης και έκτασή του προκειμένου για στάσιμο εμπόριο, τα προς πώληση προϊόντα και τον τύπο και αριθμό κυκλοφορίας του
οχήματος που τυχόν χρησιμοποιείται κ.λπ) για την ορθή συμπλήρωση του σώματος της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων.
Κατ΄ ακολουθία και, όσον αφορά τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων, στο άρθρο 19
ορίζεται ότι αυτές θα έχουν τον τύπο και το περιεχόμενο που κατά το άρθρο 6 καθορίζεται, με εξαίρεση την καταχώριση στοιχείων που δεν αφορούν τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων.
Περαιτέρω, στο άρθρο 19 περιλαμβάνονται ορισμένες επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούν στην καταχώριση συγκεκριμένων, κατά περίπτωση, στοιχείων στα σώματα των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων.

β. Κατ΄ ακολουθία, να πωλούν μόνο τα είδη που αναγράφονται στις άδειές τους και με τα όποια
μέσα καθορίζονται σ' αυτές και, να ασκούν τη δραστηριότητά τους στον καθορισθέντα χώρο, τηρώντας το
αναγραφόμενο ωράριο απασχόλησης ή λειτουργίας [άρθρο 12 παρ. 1 α, β, γ Αριθμ. Φ. 3131/17/96
(Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
Οι παραπάνω, ως αναφερόμενες στις παραγρ. α. και β., υποχρεώσεις, συντρέχουν εφαρμογής για όσους δραστηριοποιούνται με το υπαίθριο (στάσιμο – πλανόδιο) εμπόριο στους χερσαίους χώρους ευθύνης σας και είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (είναι η «άδεια άσκησης
επιτηδεύματος» που αναφέρεται στη σχετική) από την εκδούσα Αρχή (Οργανισμός Λιμένα, Λιμενικό
Ταμείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο), στο σώμα της οποίας είναι καταχωρισμένες οι ως άνω υποχρεώσεις.

γ. Να διατηρούν τα μέσα διάθεσης των προϊόντων τους σε καλή κατάσταση [άρθρο 12 παρ. 1 δ
Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
δ. Να μην χρησιμοποιούν υγραέρια ή άλλες επικίνδυνες ή εύφλεκτες ύλες, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι ασφάλειας [άρθρο 12 παρ. 1 ε Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
ε. Να συμμορφώνονται απροφάσιστα με τις συστάσεις και υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων [άρθρο 12 παρ. 1 στ Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
στ. Να τηρούν τις ισχύουσες αγορανομικές, υγειονομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές, αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, υποχρεώσεις [άρθρο 12 παρ. 1 ζ Αριθμ. Φ. 3131/17/96
(Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
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ζ. Να μην προσαρμόζουν σε σταθερό τρόπο στους χερσαίους χώρους, τραπέζια ή πάγκους ή άλλα
αντικείμενα (όσον αφορά το πλανόδιο εμπόριο) [άρθρο 12 παρ. 1 η Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-397) ΚΥΑ].
η. Να τηρούν τους γενικούς ή ειδικούς όρους που έχουν τεθεί για την παραχώρηση του χώρου ή
την έκδοση της άδειάς τους [άρθρο 12 παρ. 1 θ Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
3. Ειδικότερα όσοι ασκούν στάσιμο υπαίθριο εμπόριο υπόκεινται πέραν των ανωτέρω στις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
α.

Δεν καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο ή διαφορετικό από τον παραχωρηθέντα [άρθρο 12

παρ. 2 α Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
β.

Δεν παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των λοιπών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται

στο χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο του λιμένα [άρθρο 12 παρ. 2 β Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
γ. Μεριμνούν για την καθαριότητα και καλή αισθητική εμφάνιση του χώρου που τους έχει παραχωρηθεί και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή πρόκλησης ατυχημάτων [άρθρο 12 παρ.
2 γ Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
4. Όσοι ασκούν πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο υποχρεούνται επίσης όπως:
α. Να μην ασκούν τις δραστηριότητές τους επί των πλοίων, εφόσον δεν κατέχουν την ανάλογη
άδεια [άρθρο 12 παρ. 3 α Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
β. Να συμμορφώνονται απροφάσιστα και να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο που βρίσκονται, σε περίπτωση που η Λιμενική Αρχή ή ο φορέας εκμετάλλευσης κρίνει ότι παρεμποδίζουν την ομαλή
λειτουργία του λιμένα [άρθρο 12 παρ. 3 β Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
Η Λιμενική Αρχή δύναται οποτεδήποτε να απαγορεύει για εύλογο χρονικό διάστημα την είσοδο και
άσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους για λόγους δημόσιας τάξης ή
ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας των λιμενικών εν γένει δραστηριοτήτων.(άρθρο 11, παρ. 2 Αριθμ.
Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ)

5. Ειδικότερα όσοι ασκούν υπαίθριο εμπόριο επί πλοίων υπόκεινται, πέραν των ανωτέρω, στις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Δεν επιτρέπεται να ασκούν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια του πλου, έστω και αν
ταξιδεύουν με αυτά [άρθρο 22 παρ. 2 Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
β. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου, θα πρέπει να φέρουν τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πιστοποιητικά ασφαλείας [άρθρο 22 παρ. 3
Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
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γ. Αποδεικτικά που αναφέρονται στην ασφαλή διακυβέρνηση του σκάφους (αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, άδειες χειριστού ταχυπλόου σκάφους) και τη σύνθεση του πληρώματος πρέπει να φέρονται επί του σκάφους προς επίδειξη στα εντεταλμένα όργανα των Υπηρεσιών σας, εφόσον απαιτούνται
[άρθρο 22 παρ. 4 Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 της Αριθμ. Φ. 3131/17/96 ΚΥΑ, τα οριζόμενα στο άρθρο 12 (περί
υποχρεώσεων των κατόχων των αδειών όπως τίθενται παραπάνω) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για
τους δραστηριοποιούμενους με το υπαίθριο εμπόριο επί πλοίων.

6. Επιμέρους υποχρεώσεις – Ώρες απασχόλησης και λειτουργίας
α. Οι δραστηριοποιούμενοι με το υπαίθριο εμπόριο πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα παραστατικά των προς πώληση προϊόντων τους, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία
[Ν.4093/2012 Μέρος πρώτο ¨Κώδικας φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (τιμολόγια, Δελτίο αποστολής κλπ.)] τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνιστούν προϊόντα πειρατείας, απομίμησης ή παραποίησης, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 Κανονισμού 1383/2003 Συμβουλίου Ε.Ε.
β. Οι ημέρες και ώρες που μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά του ο δραστηριοποιούμενος με το
υπαίθριο εμπόριο θα αναγράφονται στην άδειά του [άρθρο 11 παρ. 1 Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-397) ΚΥΑ].
γ. Τροποποίηση των ημερών – ωρών λειτουργίας μπορεί να γίνει με σχετική έγγραφη καταχώρηση επί του σώματος της άδειάς του [άρθρο 11 παρ. 3 Αριθμ. Φ. 3131/17/96 (Β΄178/12-3-97) ΚΥΑ].
IV. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ
1. Περί άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου
α. Διοικητικές κυρώσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2323/95 όπως ισχύει, οι άδειες άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των οργανισμών Λιμένων
και Λιμενικών ταμείων, χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές, ενώ οι ίδιες άδειες επί των πλοίων χορηγούνται από τις οικείες Λιμενικές Αρχές.
Κατ΄ ακολουθία των προαναφερομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2323/ 95 όπως
ισχύει, στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 3 του ιδίου Νόμου, ανεξάρτητα από συντρέχουσες
άλλες κυρώσεις, επιβάλλονται από την οικεία Λιμενική Αρχή οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
Κατόπιν των προεκτεθέντων, όσοι δραστηριοποιούνται σε χώρους ευθύνης των κατά τόπους αρμοδίων
Λιμενικών Αρχών και παραβαίνουν τις ισχύουσες περί άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου διατάξεις, τιμωρούνται, ανεξάρτητα από συντρέχουσες άλλες κυρώσεις, με την επιβολή διοικητικών
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κυρώσεων τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
β. Κατάσχεση ή καταστροφή εμπορευμάτων χωρίς άδεια πωλητή ή/και τα νόμιμα παραστατικά
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3377/05 όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τα κάθε είδους εμπορεύματα τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιοδήποτε τρόπο και τα οποία συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων, είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια
ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου
Εμπορίου (KEΛΑΥΕ) του άρθρου 7 α του ν. 2323/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή από την Ελληνική
Αστυνομία, το ΣΔΟΕ ή/και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή 1. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων, παρέχεται η αστυνομική συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα του χώρου δικαιοδοσίας στον οποίο διαπιστώνεται η παραβατική πράξη.
Σημειώνεται ότι η συνδρομή των, κατά περίπτωση, αστυνομικών οργάνων αφορά στην καταστολή τυχόν
αντίστασης σε βάρος του οργάνου που ενεργεί την πράξη της κατάσχεσης και την πρόληψη άλλων αξιοποίνων πράξεων.
Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος εφόσον παρίσταται, ενώ το
πρωτότυπο διαβιβάζεται/ υποβάλλεται στην προϊσταμένη κατά περίπτωση Αρχή.
Επιμέρους οδηγίες στα ελεγκτικά όργανα των ΚΕΛΑΥΕ αναφορικά με τα προμνημονευθέντα, έχουν δοθεί
με την Α.Π.: Κ1 – 2466/ 21 -09- 11 Εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ/ΓΓΕ/ΓΔΕΕ/ΔΕΟ.
γ.

Μεταφορά των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη πράξη του υπαίθριου εμπο-

ρίου και φύλαξή τους στις αποθήκες των οικείων Ο.Τ.Α. – Κατάσχεση και εκπλειστηρίασή τους
Αναφορικά με τα μέσα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παράνομη πράξη του υπαίθριου
εμπορίου (παράνομη πώληση προϊόντων και όχι απλά μεταφορά τους), συντρέχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του Ν. 2323/95 όπως ισχύει σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 7 της Αριθ. Α21149 Υ.Α. (Β΄ 873/2004).
Συγκεκριμένα, στη συντρέχουσα περίπτωση διαπίστωσης παράνομης πώλησης προϊόντων, τα όποια μέσα
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό πρέπει να απομακρυνθούν με μέριμνα του παραβάτη αμέσως μετά
τη βεβαίωση/διαπίστωση της παράβασης. Εφόσον δεν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ο παραβάτης δεν συμ-

Κατ΄ ακολουθία, με τις επόμενες παραγράφους 3 και 4 του ιδίου άρθρου, ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα διαδικασίας κατάσχεσης και καταστροφής των εν λόγω προϊόντων.
1
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μορφωθεί με τις υποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων ή τα μέσα εγκαταλειφθούν από αυτόν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. σύλληψη του πωλητή) τα μέσα παραμείνουν εγκαταλελειμμένα στο σημείο που
διαπιστώθηκε η παράβαση, τότε τα ελεγκτικά όργανα ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία τους τηλεφωνικά ή με επιτόπια μετάβαση, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει αρχικά κατά τον ίδιο ή με άλλο πρόσφορο
τρόπο τον οικείο Ο.Τ.Α., προκειμένου εκείνος να μεριμνήσει για τη μεταφορά των υπόψη μέσων προς φύλαξη στις αποθήκες του ή σε άλλο κατάλληλο, κατά την κρίση του, χώρο που ανήκει στην κυριότητά του.
Στη συνέχεια, τα μέσα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους μέσα σε δέκα ημέρες από τη βεβαίωση της
παράβασης, με την προϋπόθεση να καταβληθούν από τους ενδιαφερόμενους οι δαπάνες φύλαξης και
μεταφοράς. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα ημερών, τα μέσα κατάσχονται και
εκπλειστηριάζονται από τον εν λόγω Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Μεταφορά προϊόντων με φ/γ οχήματα χωρίς τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία
α. Διοικητικές κυρώσεις

Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος εφόσον παρίσταται, ενώ το
πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη κατά περίπτωση Αρχή.
Επιμέρους οδηγίες στα ελεγκτικά όργανα των ΚΕΛΑΥΕ αναφορικά με τα προμνημονευθέντα, έχουν δοθεί
με την Α.Π.: Κ1 – 2466/ 21 -09- 11 Εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ/ΓΓΕ/ΓΔΕΕ/ΔΕΟ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1.43 του Ν. 3446/06, για τη μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (707
Β΄)2 επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό διοικητικό πρόστιμο εξακοσίων ευρώ στον καθένα.
β. Κατάσχεση ή καταστροφή εμπορευμάτων
Περαιτέρω και, στην περίπτωση αυτή συντρέχει εφαρμογής η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 11
του Ν. 3377/05 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται
στην αγορά με οποιοδήποτε τρόπο και τα οποία συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, είτε αυτός που τα διαθέτει δεν
κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου
(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) του άρθρου 7 α του ν. 2323/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή από την Ελληνική ΑστυΣύμφωνα με την παράγραφο 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ της υπόψη Υ.Α., η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά
με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον – μεταξύ άλλων – οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο ή ημερολόγιο μεταφοράς ή
άλλο φορολογικό στοιχείο), το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο, το
οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτησή του στις αρμόδιες Αρχές ελέγχου.
2
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νομία, το ΣΔΟΕ ή/και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή 3, ανάλογα του χώρου δικαιοδοσίας στον
οποίο διαπιστώνεται η παραβατική πράξη.
3. Επιμέρους οδηγίες αναφορικά με την επιτόπια καταστροφή (ή μη) των παράνομων εμπορευμάτων.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
39 του Ν. 4155/2013, η καταστροφή των εμπορευμάτων γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο
μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής αξίας
του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί 4.
Στο πλαίσιο των οδηγιών του ΣΥΚΑΠ σημειώνεται ότι, εναπόκειται στην κρίση των ελεγκτικών οργάνων να
αποφασίσουν αν η επιτόπια καταστροφή των εμπορευμάτων είναι τεχνικά δυνατή και οι συνθήκες το
επιτρέπουν. Κατ’ ακολουθία και, εφόσον λόγω των συνθηκών που διαμορφώνονται κατά τον διενεργούμενο έλεγχο είναι δυνατό να διακινδυνεύεται είτε η ασφάλεια των ελεγκτών, είτε η ολοκλήρωση του ελέγχου και ως εκ τούτου να μην ενδείκνυται η επιτόπια καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων, θα
πρέπει σε αυτή την περίπτωση με μέριμνα της Λιμενικής Αρχής να βρεθεί κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος, καθώς και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των εν λόγω προϊόντων
στους χώρους αυτούς μέχρι την καταστροφή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, η
συνδρομή/ συμβολή του οικείου Φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένος, θα έχει προστιθέμενη
αξία.
4. Περί Δελτίων ταυτότητας και δημοσίων εγγράφων ταυτοπροσωπίας.
α. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2690/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ταυτοπροσωπία των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στην περίπτωση των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων
χωρών, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή
από τα έγγραφα εκείνα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 6 Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πέραν της εγκυρότητας του διαβατηρίου (γνησιότητα, ισχύς), ελέγχεται και η ύπαρξη θεώρησης (visa)
εισόδου σε ισχύ, εφόσον απαιτείται η χορήγησή της για τη νόμιμη είσοδο στην Ελλάδα. Επίσης, ελέγχεται
η γνησιότητα τυχόν άλλου εγγράφου, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, πέραν των προσωπικών στοιχείων

Κατ΄ ακολουθία, με τις επόμενες παραγράφους 3 και 4 του ιδίου άρθρου, ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα διαδικασίας κατάσχεσης και καταστροφής των εν λόγω προϊόντων.
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Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

Οι χώρες της Ε.Ε. είναι οι εξής: Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ισπανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Πολωνία,
Κάτω Χώρες, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Λεττονία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία,
Εσθονία, Δανία, Αυστρία, Κύπρος, Βουλγαρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία
5
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Σχετικό τυγχάνει το με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/10991/27-05-2013 έγγραφο ΥΔΜΗΔ/ΓΔΔΟΓ/ΤΠΠ (ΑΔΑ:ΒΕΧ4Χ-ΞΧΓ)
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απαιτείται να φέρει τη φωτογραφία του κατόχου για να είναι δυνατή η χρήση του ως αποδεικτικού της
ταυτότητάς του.
Βάσει της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1599/86, τα προαναφερόμενα δημόσια έγγραφα αποτελούν
μέσα πλήρους απόδειξης ως προς τα στοιχεία που αναγράφουν.
β. Όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες δημόσια έγγραφα ταυτοπροσωπίας αποτελούν, πέραν του
δελτίου ταυτότητας, και τα ακόλουθα:
 σχετική με την έκδοση ταυτότητας προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 7 ή
 διαβατήριο ή
 άδεια οδήγησης ή
 ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ή
 ναυτικό φυλλάδιο
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1599/86, το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας και τα ως άνω δημόσια
έγγραφα αποτελούν μέσα πλήρους απόδειξης ως προς τα στοιχεία που αναγράφουν.
Από τον Ιούλιο του 2005, υποχρέωση εφοδιασμού με αστυνομικό δελτίο ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες
πολίτες, άνω των δώδεκα (12) ετών, που διαμένουν πρόσκαιρα ή μόνιμα στην Ελλάδα.
γ. Σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα 8, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, κατά τη διενέργεια ελέγχου, αρνείται την επίδειξη του δελτίου
της αστυνομικής του ταυτότητας στο Λιμενικό όργανο ή δηλώνει ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 1599/86, όποιος χρησιμοποιεί δελτίο
ταυτότητας για την απόδειξη στοιχείου που περιέχεται σε αυτό, εν γνώσει του ότι το στοιχείο αυτό έχει
μεταβληθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Ακολούθως και με τις ίδιες διατάξεις, όποιος κατασκευάζει πλαστό δελτίο ταυτότητας ή νοθεύει ήδη υπάρχον δελτίο, τιμωρείται με τις ίδιες κατά τα ως άνω ποινές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216
παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια, ομοίως, ποινή τιμωρείται και αυτός που εν γνώσει του κάνει
χρήση πλαστού ή νοθευμένου δελτίου ταυτότητας.
Κατόπιν των προεκτεθέντων, τόσο η κατασκευή πλαστού δελτίου ταυτότητας ή η νόθευση ήδη υπάρχοντος δελτίου όσο και η χρήση πλαστού ή νοθευμένου δελτίου συνιστά ποινικό αδίκημα, ο ελεγχόμενος
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 1599/86, στη βεβαίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας, που
απαιτούνται για την έκδοσή της.
7

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, «…τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή όποιος, …όταν εξετάζεται από κάποια Αρχή ή από εξουσιοδοτημένο όργανό της, ….εκθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια…».
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θεωρείται δράστης του ως άνω αδικήματος και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας υπόκειται σε
σύλληψη.
5. Σύνοψη Ενεργειών Λιμενικών Οργάνων
Συνοψίζοντας τα προμνημονευθέντα, οι αναληφθείσες εκ μέρους των στελεχών των Υπηρεσιών σας
ενέργειες, είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες:
 Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης άσκησης υπαίθριου εμπορίου, επιβολή
διοικητικών κυρώσεων, κατά παράβαση του άρθρου 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2323/95 όπως
ισχύει.
 Σε περίπτωση παράνομης μεταφοράς προϊόντων παραεμπορίου (χωρίς να νόμιμα
παραστατικά), επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1.43 του Ν. 3446/06.
 Κατάσχεση και καταστροφή των προς πώληση προϊόντων, για τις περιπτώσεις που
διαπιστώθηκε να πωλούνται είτε χωρίς άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου είτε χωρίς τα νόμιμα
παραστατικά ή/και χωρίς παραστατικά έγγραφα για τη μεταφορά τους, σε περίπτωση που διαπιστώθηκε
να διακινούνται έμφορτα σε οχήματα αυτοκινούμενα ή μη.
Στην περίπτωση αυτή, έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4155/2013 σύμφωνα με την οποία, αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των νομίμων παραστατικών και γίνει εκ μέρους του ελεγχόμενου επίκληση περί της ύπαρξης αυτών και εφόσον οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του δε δύναται
να επιβεβαιωθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία
προσκόμισης στην αρμόδια για την κατάσχεση Αρχή των νομίμων εγγράφων, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα τίθενται σε μεσεγγύηση του κατόχου και καταστρέφονται μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
Κατ΄ ακολουθία, αν τα εν λόγω εμπορεύματα δεν προσκομιστούν για καταστροφή μετά την παρέλευση
της τασσόμενης κατά τα ως άνω προθεσμίας, κατά του ελεγχομένου θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία
ποινικών κυρώσεων για παράβαση του άρθρου 375 του Ποινικού Κώδικα (Υπεξαίρεση).

Σύμφωνα και με τις δοθείσες οδηγίες του ΣΥΚΑΠ, η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή όταν μάλιστα πρόκειται κυρίως περί αλλοδαπού ή
πλανοδίου εμπόρου κατοίκου άλλης περιοχής και, προς τούτου, ανακύπτουν βάσιμες υπόνοιες ως προς το
ότι τα κατασχεθέντα εμπορεύματα δεν διασφαλίζονται με την μεσεγγύηση ή δεν θα προσκομιστούν εν τέλει
για καταστροφή, όταν αυτό ζητηθεί.
Κατά συνέπεια και, προκειμένου να περιοριστεί η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα πρέπει τα ελεγκτικά όργανα να είναι ενήμερα προ της έναρξης κάθε διενεργουμένου ελέγχου, αν από την αρμόδια αρχή έχουν
εκδοθεί άδειες πλανοδίου η στάσιμου πωλητού και σε ποιούς.
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 Μέριμνα για τη μεταφορά των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη άσκηση
του υπαίθριου εμπορίου σε αποθήκη ή άλλο κατάλληλο χώρο του οικείου φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης, προς φύλαξη – κατάσχεση και εκπλειστηρίασή τους, σύμφωνα με την τηρουμένη
διαδικασία.
 Σε περίπτωση κατά την οποία, ο πωλητής ή μεταφορέας δεν κατέχει τα νόμιμα έγγραφα
παραμονής στη Χώρα ή τα νόμιμα έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά του, να προβείτε σε όλες
τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, στο πλαίσιο των προαναφερομένων ενημερώνοντας – εφόσον κριθεί
σκόπιμο – και τον αρμόδιο Εισαγγελέα της περιοχής σας για την παροχή περαιτέρω οδηγιών.
6.

Ενδεικτικές μελέτες περίπτωσης, όπου τα ελεγκτικά όργανα καλούνται να ολοκληρώσουν τον

διενεργούμενο έλεγχο με τη συμμετοχή ή μη του ελεγχόμενου.
α. Εγκατάλειψη των προς πώληση προϊόντων από τον πωλητή, με την παρουσία των ελεγκτικών
οργάνων για έλεγχο.
Στην περίπτωση αυτή, δεν κωλύεται ο έλεγχος. Τα προϊόντα κατάσχονται κανονικά συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου με αντίστοιχη σημείωση ότι εγκαταλείφθηκαν και ακολουθεί άμεση καταστροφή επί
τόπου , αν αυτή είναι εφικτή ,σε διαφορετική περίπτωση μεταφέρονται με ευθύνη της Δημοτικής αρχής
και καταστρέφονται.
β. Κατά την προσέγγιση των ελεγκτικών οργάνων προς έλεγχο, ο πωλητής περισυλλέγει έγκαιρα
τα εμπορεύματά του ώστε να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς ωστόσο να τα εγκαταλείψει.
Εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της έστω και από μακριά διαπίστωσης της πώλησης
των προϊόντων. Σε αυτή δε την περίπτωση, τα ελεγκτικά όργανα προχωρούν κανονικά στη διαδικασία διενέργειας του ελέγχου, ακόμα κι αν η παράβαση δεν είναι απολύτως και άμεσα εμφανής.
V. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
1. Με τη λήψη της παρούσας να προβείτε σε εκπαιδευτική συγκέντρωση του προσωπικού σας, κατά
την οποία ν’ αναπτύξετε το περιεχόμενό της.
α. Συναφώς επισημαίνεται η ανάγκη όπως, το περιεχόμενο της παρούσας Μ.Α.Ε., καθίστανται,
εγκαίρως και προ της ενάρξεως της θερινής περιόδου κάθε έτους, καθώς και των εορτών των
Χριστουγέννων και του νέου έτους όπως και των εορτών του Αγίου Πάσχα, περίοδοι όπου αυξάνεται
σημαντικά η επιβατική κίνηση και κατ΄ επέκταση τα φαινόμενα παραεμπορίου, αντικείμενο ουσιαστικής
εκπαιδεύσεως του προσωπικού σας, στο πλαίσιο των διενεργουμένων από εσάς εκπαιδευτικών
συγκεντρώσεων.
β.

Είναι επιβεβλημένο, όπως, οι γνώσεις του έμπειρου προσωπικού της Υπηρεσίας σας

μεταδοθούν σε ικανοποιητικό βαθμό στα νέα στελέχη, ώστε να επιτευχθεί συστηματοποίηση,
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εντατικοποίηση, πληρότητα και ακρίβεια στους διενεργούμενους σχετικούς ελέγχους, γεγονός το οποίο,
θα συμβάλλει στη σταδιακή παγίωση της νομιμότητας στον τομέα αυτό και, κατ΄ επέκταση στη δραστική
μείωση του φαινομένου του παραεμπορίου και της «μαύρης» εργασίας σε βάρος του νόμιμου εμπορίου,
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, κατ΄ επέκταση, της οικονομίας της Χώρας.
γ. Στο πλαίσιο των προμνημονευθέντων, να οριστεί στέλεχος της Υπηρεσίας σας ως Υπεύθυνος
Συντονιστής (Υ.Σ.) για το συντονισμό, προγραμματισμό και διεξαγωγή των εκπαιδευτικών αυτών
συγκεντρώσεων, με σκοπό την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση – επιμόρφωση των στελεχών σας και
ιδίως εκείνων που διενεργούν κατεξοχήν αστυνομικούς ελέγχους στο χερσαίο πεδίο 9. Μετά το πέρας
κάθε εκπαιδευτικής συγκέντρωσης, ο Υ.Σ. θα συμπληρώνει το ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Φ.Α.Ε.Δ.), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΣΤΗΡ» και αφού με
μέριμνά του θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, Λ/Σ ή Λ/Τ 10, θα το αρχειοθετεί στον
Φάκελο «ΦΑΕ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ», χωριστά από τα τηρούμενα, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 4 της παρούσας ενότητας, Φύλλα Αστυνομικού Ελέγχου. Οι εν λόγω Αναφορές
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, θα παραμένουν αρχειοθετημένες στους φακέλους αυτούς για δύο (02)
έτη και θα καταστρέφονται μετά το τέλος της διετίας, ώστε να καθίσταται ευχερής ο έλεγχός τους τόσο
κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της Λιμενικής Αρχής όσο και κατά τους εκτάκτους ελέγχους από
προϊστάμενα κλιμάκια.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εκάστοτε οριζόμενος ως Υ.Σ. είναι υπεύθυνος, υπό την εποπτεία του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας του, για τη διεξαγωγή ουσιαστικών εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων και την
πλήρη και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση (είτε θεωρητική, είτε πρακτική, ή και τα δύο, κατά κρίση του Υ.Σ.)
του συμμετέχοντος προσωπικού, επί του ζητήματος που πραγματεύεται η παρούσα. Έτσι, με αυτή τη
μεθοδολογία (Αποστολή Εγκυκλίου εν είδη Μνημονίου Ενεργειών – Ορισμός Υ.Σ. από τη Λιμενική Αρχή για
διεξαγωγή εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων – συντονισμός, διεξαγωγή, ουσιαστικών εκπαιδευτικών
συγκεντρώσεων προσωπικού – τυποποίηση διαδικασιών), επιτυγχάνεται – σε πρώιμο στάδιο –
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση του προσωπικού, τουλάχιστον κατά το μέρος που αφορά το παραεμπόριο και
τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας θα τελεί σε διαρκή επικοινωνία με τους οριζόμενους Υ.Σ., για κάθε θέμα
που θα συμβάλλει στην υποβοήθηση του έργου τους, συνδράμοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
2. Να συγκροτήσετε κλιμάκια αστυνομικών ελέγχων, αποτελούμενα από τουλάχιστον δύο στελέχη, το
ένα εκ των οποίων συνιστάται να κατέχει εμπειρία από ελέγχους που σχετίζονται με το παραεμπόριο ή
εναλλακτικά από αστυνομικούς γενικά ελέγχους, και να προγραμματίζετε τη διενέργεια εντατικών
ελέγχων σε όσους δραστηριοποιούνται με το υπαίθριο (στάσιμο – πλανόδιο) τόσο στα πλοία που
διακινούνται στους λιμένες ευθύνης σας όσο και στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητάς σας.

Οι αναληφθησόμενες αυτές ενέργειες (ορισμός Υ.Σ. – διεξαγωγή εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων) συντρέχουν εφαρμογής τόσο
για τις Λιμενικές Αρχές, όσο και για τους υπαγόμενους Λιμενικούς Σταθμούς και Λιμενικά Τμήματα, εξίσου.
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Εφιστάται η προσοχή ως προς την επάρκεια, πληρότητα, ένταση και αποτελεσματικότητα των
διενεργουμένων κατά τα προαναφερόμενα ελέγχων.
Η πάταξη του φαινομένου του παραεμπορίου, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατασσομένων στην παρούσα, θα περιλαμβάνουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και τα πορθμεία που τυχόν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία σας.

Επισημαίνεται ότι η παράσταση των στελεχών που θα συγκροτούν τα κλιμάκια αστυνομικών ελέγχων
κατά τους διενεργούμενους ελέγχους, πρέπει να είναι άψογη, να αποπνέει σεβασμό και υπεροχή και να
διακρίνεται από την πρέπουσα συμπεριφορά, ευγένεια και στρατιωτική αγωγή.
Προς τούτο, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους, τα εν λόγω αστυνομικά κλιμάκια θα φέρουν τις προβλεπόμενες στολές και λοιπό αστυνομικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο των οριζομένων στον Κανονισμό οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας προσωπικού Λ.Σ.
4.

Στο επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΒΥΡΩΝ» τίθεται Φύλλο Αστυνομικού Ελέγχου

(Φ.Α.Ε.), το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, από τα στελέχη που θα συγκροτούν τα κλιμάκια
αστυνομικών ελέγχων. Το Φ.Α.Ε. έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, να αποτυπώνεται σε αυτό
συνοπτικά η αστυνομική δραστηριότητα του κλιμακίου αστυνομικού ελέγχου με το πέρας των διενεργουμένων ως άνω ελέγχων.
Η υποχρέωση των στελεχών των Υπηρεσιών σας ως προς τη συμπλήρωση των εν λόγω Φ.Α.Ε. αφορά τουλάχιστον τις ακόλουθες περιόδους:
α. Το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
β. Για την περίοδο των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως και 10 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
γ. Το χρονικό διάστημα δέκα (10) ημέρες πριν την τελευταία Κυριακή των Απόκρεω έως και την
Καθαρά Δευτέρα κάθε έτους.
δ. Για την περίοδο της εορτής του Αγίου Πάσχα, το χρονικό διάστημα 15 ημέρες πριν την ημέρα
του Αγίου Πάσχα έως και 10 ημέρες μετά.
Οι διενεργούμενοι κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα έλεγχοι να είναι τουλάχιστον
εβδομαδιαίοι και να περιλαμβάνουν το σύνολο των σημείων ελέγχου που διαλαμβάνονται στην
παρούσα.
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Εφόσον ορισθεί ως Υ.Σ. ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής, Λ/Σ ή Λ/Τ, εννοείται ότι παρέλκει η θεώρηση.
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Για το υπόλοιπο διάστημα του έτους, έγκειται στην κρίση των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών σας, η συχνότητα των διενεργουμένων ελέγχων καθώς και η εξακολούθηση συμπλήρωσης των Φ.Α.Ε. μετά το πέρας
των ελέγχων αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, να μεριμνήσετε για την αναπαραγωγή ικανού
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αριθμού αντιτύπων των Φ.Α.Ε.,

ώστε να διανέμονται στα κλιμάκια αστυνομικών ελέγχων, προ της μετάβασής τους στα πλοία και στους
χερσαίους χώρους περιοχής δικαιοδοσίας σας, για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.
Από τη Δνσή μας θεωρείται δεδομένη η διαρκής επικοινωνία με τις Υπηρεσίες σας, για κάθε ζήτημα που
αφορά στην πάταξη του φαινομένου του παραεμπορίου σε τακτικό επίπεδο και απαιτεί την ανάληψη
περαιτέρω ενεργειών ή /και την παροχή κατάλληλων οδηγιών για την επιχειρησιακή του διαχείριση/
αντιμετώπιση. Η περαιτέρω διοχέτευση ή/και αξιοποίηση των όποιων πληροφοριών και οποιωνδήποτε
άλλων ζητημάτων που θα ανακύπτουν κατά τους διενεργούμενους αστυνομικούς ελέγχους που
σχετίζονται με τα προαναφερόμενα, κρίνεται σκόπιμο να έχουν ως βασικό αποδέκτη την Υπηρεσία μας, η
οποία στη συνέχεια θα προβαίνει σε ανάλογη αξιοποίησή τους, συνεργαζόμενη με τις κατά περίπτωση
συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές.
5. Τα αρμόδια Γραφεία-Τμήματα των Υπηρεσιών σας, να τηρούν ειδικό φάκελο με τίτλο «ΦΥΛΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ», στον οποίο να αρχειοθετούν τα
συμπληρωμένα Φ.Α.Ε.12 τα οποία να παραμένουν για δύο (02) τουλάχιστον έτη και να καταστρέφονται
μετά το τέλος της διετίας 13.
6. Με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας, η Υπηρεσία μας επεξεργάζεται την άτυπη κωδικοποίηση του
βασικού νομικού πλαισίου που διέπει τους αναφερόμενους στην παρούσα ελέγχους και με το πέρας
αυτής, πρόκειται να σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή.
VI. ΣΥΝΟΨΗ – ΤΕΛΙΚΑ
1. Επισημαίνεται και πάλι η σημασία που προσδίδεται στους διενεργούμενους κατά τα ως άνω
ελέγχους, καθόσον αυτοί αποσκοπούν στην πάταξη του φαινομένου του παραεμπορίου και, κατ΄
επέκταση, στη διασφάλιση της ευνομίας και την προστασία της οικονομίας της Χώρας.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας, θα πρέπει να επιβάλλονται
ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ οι προβλεπόμενες κυρώσεις (διοικητικές – ποινικές) κατά των παραβατών.
Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών σας καθίστανται υπεύθυνοι για τον κατάλληλο συντονισμό και την
αποτελεσματικότητα των αναληφθεισομένων ενεργειών.
Ο τελικός αριθμός των Φ.Α.Ε. που θα εκτυπωθούν και ανατυπωθούν, έγκειται στη διακριτική σας ευχέρεια, ανάλογα με τις
υφιστάμενες ανάγκες των Υπηρεσιών σας, στις οποίες εννοείται ότι θα συμπεριλαμβάνονται και τα υπαγόμενα σ΄ εσάς Κλιμάκια.
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Τα ΦΑΕ παρέχονται για προσωπική σας χρήση και δεν θα αποστέλλονται είτε προς τις ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ, είτε προς το ΥΝΑ/Α/ΛΣ – ΕΛΑΚΤ/ΔΙΓΑΚΑΛ, εκτός εάν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.
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Εννοείται ότι αυτή η υποχρέωση αφορά και τους Λ/Σ υπαγωγής σας.
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Η κατά τα ως άνω δραστηριοποίηση και αστυνομική σας απόδοση στον τομέα αυτό, θα αξιολογείται από
την Κεντρική Υπηρεσία.
Σε όσες Λιμενικές Αρχές λειτουργούν πορθμιακές γραμμές στη δικαιοδοσία τους, η αστυνομική τους
απόδοση και αποτελεσματικότητα επί των οριζομένων στην παρούσα, θα συναρτάται τόσο από τους
διενεργούμενους ελέγχους στα Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοία που καταποπλέουν στους/από λιμένες τους όσο
και από εκείνους που θα διενεργούνται στα Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοία που δραστηριοποιούνται στην
πορθμιακή της γραμμή.
2. Ο ΑΔΝΑ και οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, να ελέγχουν
με σχολαστικότητα την εφαρμογή των διατασσομένων, αξιολογώντας την δραστηριότητα και αστυνομική
απόδοση των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.
3. Ν’ αποστείλετε αντίγραφο της παρούσας στα υποτεταγμένα σας κλιμάκια, με οδηγίες για ανάλογες
ενέργειες σε τοπικό επίπεδο. Για την πληρέστερη ενημέρωση των εντεταλμένων στελεχών σας,
αποστέλλεται συνημμένα η σχετική Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΝ, ορισμένα σημεία της οποίας σχετίζονται με τα
διαλαμβανόμενα στην παρούσα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εκπαιδευτική ύλη από τους Υ.Σ.
κατά τις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού.
4.

Κάθε προηγούμενη εγκύκλιος ή διαταγή που ρυθμίζει θέματα της παρούσας, καταργείται και να

καταστραφεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Συναφώς επισημαίνεται ότι, εφεξής για κάθε αναγγελία που
θα αφορά στην άσκηση υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της
Αριθμ. 513.12/13/118 β (Β΄35/11-1-13) ΚΥΑ, θα προβαίνετε στην έκδοση σχετικής άδειας, σύμφωνα με
τις διατάξεις της Αριθ. φ. 3131/17/96 (Β΄ 178/ 12-3-97) ΚΥΑ. Για τις αναγγελίες για τις οποίες μέχρι τη
δεδομένη χρονική στιγμή έχετε εκδόσει βεβαιώσεις περί πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών για
την άσκηση του επαγγέλματος του υπαίθριου εμπορίου στα πλοία από αυτούς, να προβείτε στην έκδοση
των σχετικών αδειών και να τις επιδόσετε στους ενδιαφερόμενους με αποδεικτικά επίδοσης. Σχετικά με το
περιεχόμενο της παραγράφου αυτής να ενημερώσετε τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των
λιμένων σας, για τις δικές τους ενέργειες, προκειμένου επιτευχθεί ομοιομορφία στη διαδικασία
αδειοδότησης.
5. Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας, αλλά και για λόγους ομοιομορφίας και τυποποίησης, στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ» τίθενται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου-πλανόδιου) εμπορίου
επί πλοίων με επισυναπτόμενα σ΄αυτά σχετικά υπομνήματα, για την ορθή αναγραφή στα σώματα των υπό
έκδοση αδειών, των απαραίτητων στοιχείων.
Σημειώνεται ότι, τα εν λόγω Υποδείγματα που παρατίθενται είναι ενδεικτικά και αποσκοπούν κυρίως στην
υποβοήθηση του έργου σας. Για το λόγο αυτό, αποστέλλονται μαζί με τα ΦΑΕΔ και ΦΑΕ σε μορφή WORD,
μέσω των ηλεκτρονικών λογαριασμών σας, ώστε να είναι δυνατή κάθε τροποποίησή τους. Άλλωστε, ιδίως
το Υπόδειγμα άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων, συμπληρώνεται κατά περίπτωση, δηλαδή
15

είτε για την περίπτωση πλανόδιου είτε στάσιμου εμπορίου και, ως εκ τούτου, καταχωρίζονται και
διαγράφονται τα ανάλογα στοιχεία.
Για λόγους τυποποίησης και ομοιομορφίας, οι σχετικές άδειες που θα εκδίδονται εφεξής θα είναι
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα.
6. Η παρούσα να τοποθετηθεί στον ειδικό φάκελο με τον τίτλο «ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ».

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και η σχετική, τα αναφερόμενα στο κείμενο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κ.Λ/Χ – Λ/Χ – Υ/Χ
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (με συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τη σχετική)
2. ΥΠΑΑΝ/ΓΕΕ/ΣΥΚΑΠ (με συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ – Γ.Γ. – Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε (υτα) – Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.– Α΄Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. –
ΓΕΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – ΑΔΝΑ-ΕΔΕΙΝ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. – ΕΒΑ-ΕΝΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.–ΔΚΑ΄-Δ΄-ΔΚΕ΄ (με συνημμένα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τη σχετική)
2. ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄-Γ΄ (με συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τη σχετική)
3. ΔΙΔΑΣ – ΔΕΚ (με συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τη σχετική)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΑΣΤΗΡ»
ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (Υ.Σ.)
(Τίθεται βαθμός Ονομ/μο) 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4

1)
Υπογραφή
συμμετεχόντων
στελεχών

2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπογραφή
συμμετεχόντων
στελεχών

Σε εκτέλεση της με Αριθμ. …..ΜΑΕ, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική συγκέντρωση του προσωπικού της/του Λιμενικής Αρχής/Λιμενικού
Σταθμού/Λιμενικού Τμήματος 5, στην οποία συμμετείχαν τα παραπάνω στελέχη, ως εκπαιδευόμενοι. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
συγκέντρωσης, αναλύθηκαν τα διατασσόμενα στην προαναφερόμενη ΜΑΕ και παρασχέθηκαν αναλυτικές και εμπεριστατωμένες οδηγίες
στο προσωπικό, επί των θεμάτων που πραγματεύεται. Επίσης, τέθηκαν υπόψη και τα κυριότερα σημεία που διαλαμβάνονται στην
Ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΣΥΚΑΠ και σχετίζονται με τη ΜΑΕ. Συγκεκριμένα, τα θέματα που αναλύθηκαν είναι τα εξής:




Σημεία ελέγχου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου – ενέργειες Λιμενικών οργάνων – κυρώσεις κατά παραβατών (διοικητικές
κυρώσεις, κατάσχεση – καταστροφή προϊόντων – μέριμνα για μεταφορά μέσων πώλησης των προϊόντων σε χώρους του ΟΤΑ)

Ενέργειες Λιμενικών οργάνων στις περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς απομημητικών προϊόντων ή προϊόντων
παραεμπορίου ή προϊόντων χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, με οχήματα

Ενέργειες Λιμενικών οργάνων σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας
Ενέργειες Λιμενικών οργάνων σε περιπτώσεις ατόμων (πωλητών ή μεταφορέων) χωρίς τα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη
Χώρα ή τα νόμιμα έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά τους.

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής συγκέντρωσης, διενεργήθηκαν ερωτήσεις στα συμμετάσχοντα στελέχη – εκπαιδευόμενους, για τη
διαπίστωση κατανόησης των παρασχεθεισών οδηγιών.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 6

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Υ.Σ.

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

Ο Β. Υ.Σ.

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα
και η αντίστοιχη προϊστάμενη Λιμενική Αρχή (π.χ. Β΄Λ/Τ-ΚΛ.ΠΕΙΡΑΙΑ. ή Λ/Σ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ-Λ/Χ ΣΑΜΟΥ).
1

Αν τυχόν απαιτηθεί, κατά την κρίση του Υ.Σ. ή/και μετά από δ/γή του Λιμενάρχη, και δεύτερη ημέρα εκπαίδευσης του
προσωπικού για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής συγκέντρωσης, θα γίνεται ανάλογη καταχώριση στο υπόψη πεδίο [π.χ.
5/8/13: 09.00-12.00, 6/8/13: 09.00-12.00].
2

Εάν έχει ορισθεί και βοηθός του Υ.Σ. ή αναπληρωτής του και συμμετείχε ως βοηθός του στην εκπαιδευτική συγκέντρωση,
θα αναγράφονται και τα δικά του στοιχεία στο υπ΄αριθμ. 2) στοιχείο και θα υπογράφει στο τέλος του Φύλλου Αναφοράς.
Επισημαίνεται ότι, δεν θεωρείται ως βοηθός του Υ.Σ., με την ιδιότητα του εκπαιδευτή, ο τυχόν χειριστής του Η/Υ και
γενικά το στέλεχος εκείνο που απλά θα τον βοηθάει στην παρουσίαση των θεμάτων και δεν θα συμμετέχει ενεργά με αυτόν
στην εκπαίδευση του προσωπικού και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του στο προαναφερόμενο
πεδίο, εκτός αν παράλληλα παρακολουθεί ως εκπαιδευόμενος τη συγκέντρωση, οπότε θα υπογράφει ως συμμετέχων
προσωπικό.
3

[Τίθεται παράδειγμα: 1) ΥΠΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ Άγης 2) ΑΝΘΣΤΗΣ Λ.Σ. ΠΙΛΛΟΣ Γεώργιος (βοηθός) Ο ΑΝΘΣΤΗΣ Λ.Σ.
ΠΙΛΛΟΣ εκτελεί καθήκοντα βοηθού του Υ.Σ. δηλαδή είναι συνυπεύθυνος με αυτόν για τη διεξαγωγή της απρόσκοπτης
εκπαιδευτικής συγκέντρωσης του προσωπικού και ουσιαστικής και επαρκούς επιμόρφωσής τους σχετικά με το ζήτημα που θα
πραγματεύεται η υπόψη συγκέντρωση.] –
[Τίθεται άλλο παράδειγμα: 1) ΥΠΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ Άγης]. Ο ΥΠΧΟΣ είναι ο ορισθέντας Υ.Σ. και η Λ/Φ ΠΙΛΛΟΥ
Αργυρώ είναι χειρίστρια του Η/Υ. Θα αναγράφεται μόνο ο Υ.Σ. στο Φύλλο Αναφοράς.
Τίθεται ονοματεπώνυμο και βαθμός του συμμετάσχοντος προσωπικού και στο δίπλα πεδίο, τίθενταιι οι υπογραφές τους
μετά το πέρας της εκπαιδευτικής συγκέντρωσης.
4

5

Διαγράφεται αναλόγως.

Τίθενται οποιεσδήποτε πρόσθετες παρατηρήσεις κρίνει σκόπιμο ο Υ.Σ. να παρατεθούν στο Φύλλο Αναφοράς,
συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμού επανάληψης της εκπαιδευτικής συγκέντρωσης, ή πραγματοποίησης
πρακτικής εκπαίδευσης των στελεχών. Όσον αφορά την επανάληψη της συγκέντρωσης ή την πραγματοποίηση πρακτικής
εκπαίδευσης του προσωπικού. Και στις δύο περιπτώσεις, θα συμπληρώνεται ανάλογα χωριστό Φύλλο Αναφοράς.
6

[Τίθεται παράδειγμα: Στης 5/8/13 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική συγκέντρωση του προσωπικού της Λιμενικής Αρχής
«Α», στην οποία συμμετείχαν δεκαπέντε στελέχη. Στη συνέχεια, ο Υ.Σ. έκρινε ότι θα έπρεπε να διενεργηθεί και πρακτική
εκπαίδευση του συμμετάσχοντος προσωπικού. Έτσι, διοργάνωσε και δεύτερη εκπαιδευτική συγκέντρωση την 7/8/13 –
πρακτικής φύσεως αυτή τη φορά – που συμμετείχαν δέκα στελέχη, τα οποία υπέγραψαν εκ νέου στο καινούργιο ΦΑΕΔ. Στο
τέλος του νέου ΦΑΕΔ, στο πεδίο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», ο Υ.Σ. ανέφερε εγγράφως τα εξής: «Σε συνέχεια του από
5/8/13 ΦΑΕΔ, πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση των στελεχών που αναγράφονται ως άνω, σε χώρο ευθύνης της
Λιμενικής Αρχής.». Και τα δύο ΦΑΕΔ αρχειοθετούνται στον φάκελο ΦΑΕ για το παραεμπόριο, προς έλεγχο σε γενόμενη
επιθεώρηση της Λιμενικής Αρχής].

ΒΥΡΩΝ"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡ
«ΒΥΡΩΝ»
ΦΥΛΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Φ.Α.Ε.) – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ

ΗΜ/ΝΙΑ – ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
– ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 2

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Α.Ε.)
(Τίθεται βαθμός Ονομ/μο) 3

1)

2)

Συνολικός αριθμός ελέγχων

Συνολικός αριθμός διοικητικών παραβάσεων

Επιβλήθηκαν ποινικές κυρώσεις

Αναγράφεται
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ/ΟΧΙ 4

Επιβλήθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας

Αναγράφεται
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ/ΟΧΙ

Επιβλήθηκαν κατασχέσεις – καταστροφές προϊόντων

Αναγράφεται
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ελήφθη μέριμνα για τη μεταφορά μέσων χρησιμοποίησης για την
άσκηση παράνομου υπαίθριου εμπορίου σε αποθήκες ή άλλο
χώρο του οικείου φορέα

Αναγράφεται
ΝΑΙ/ΟΧΙ/- 5

Πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για μη κατοχή εκ μέρους του
πωλητή ή μεταφορέα νομίμων εγγράφων στη Χώρα

Αναγράφεται
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ/ΟΧΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΣΕ
ΑΠΟΘΗΚΗ Ή ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν Φ.Α.Ε. αντιπροσωπεύει την αστυνομική δραστηριότητα του Κλιμακίου Αστυνομικού ελέγχου, μετά το πέρας του ελέγχου, στο
πλαίσιο περιπολίας αστυνόμευσης.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 7

ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
(Βαθμός Ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση Λ/Σ ή Λ/Τ, θα αναγράφεται ο Λιμενικός Σταθμός ή το Λιμενικό Τμήμα και η
αντίστοιχη προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
1

Θα αναγράφονται, το χρονικό διάστημα που διενεργήθηκε ο έλεγχος, π.χ. 18.00-22.00, το τοπωνύμιο της περιοχής, ή γενικά η
ονομασία της περιοχής και, για την περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος διενεργήθηκε επί πλοίου, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του
πλοίου. Εάν ο έλεγχος διενεργήθηκε και στο χερσαίο χώρο και σε πλοίο, θα αναγράφονται και τα δύο, με αύξοντες αριθμούς, π.χ. 1)
Λιμάνι «Α», 2) Ε/Γ – Ο/Γ Β. FERRIES».
2

3

Εάν στο κλιμάκιο συμμετέχει και τρίτο στέλεχος, θα αναγράφονται και τα δικά του στοιχεία και θα υπογράφει στο τέλος του Φ.Α.Ε.

Θα αναγράφεται «ΟΧΙ» σε αρνητική περίπτωση, ενώ σε θετική περίπτωση, θα αναγράφεται ο αριθμός των διοικητικών παραβάσεων (π.χ.
«03» ή «ΟΧΙ»).
4

Μπορεί να αναγραφεί και «-», για την περίπτωση κατά την οποία, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις, δεν υπήρχε μέσο άσκησης του
παράνομου υπαίθριου εμπορίου.
5

6

Αναγράφονται συνοπτικά τα προϊόντα που κατασχέθηκαν καθώς και ο αριθμός καθενός από αυτά.

7

Τίθενται οποιεσδήποτε πρόσθετες παρατηρήσεις κρίνει σκόπιμο το κλιμάκιο ελέγχου να παρατεθούν στο ΦΑΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ»

Άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επί πλοίου.

Φωτογραφία7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
……………….….1
Αριθ. Πρωτ.: ….2
Α/Α Άδειας: …...3

Α Δ Ε Ι Α
ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ……….. 4
Έχοντας υπόψη:
5
6
1. Την από……….. αίτηση του …………….. με τα επισυναπτόμενα σ΄ αυτή δικαιολογητικά.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2323/ 1995 (ΦΕΚ 145 Α΄/ 13-07-95) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της Αριθ. 3131/ 17/ 1996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 178 Β΄/ 12-03-97).
4. Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου που σχετίζονται με τη χορηγούμενη άδεια.

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε
Στον………………………………….., με Α.Φ.Μ.:… - Δ.Ο.Υ……., Α.Δ.Τ.:……..

8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

………………………………….., με Α.Φ.Μ.:… - Δ.Ο.Υ……., Α.Δ.Τ.:……..

Α Δ Ε Ι Α ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ
9

με αντικείμενο δραστηριότητας……………. και
ωράριο απασχόλησης – λειτουργίας………
Χρονικό διάστημα ισχύος της αναγγελίας δραστηριότητας

10

:

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα με τις διατάξεις της Αριθ. 3131/ 17/ 1996
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 178 Β΄/ 12-03-97) καθώς και τις συστάσεις – οδηγίες της Λιμενικής Αρχής.
Θα τηρούνται ρητά και απαρέγκλιτα οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές – Αγορανομικές και λοιπές, σχετιζόμενες με την αναφερόμενη στην άδεια δραστηριοποίηση, διατάξεις.
Η παρούσα άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και απαιτείται η έκδοση νέας, εφόσον εκλείψουν μεταγενέστερα οι
προϋποθέσεις χορήγησής της.

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11

………………….

12

………………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ»

Άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επί πλοίου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1

Αναγράφονται τα στοιχεία της Λιμενικής Αρχής, π.χ.: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ.

2

Αναγράφεται ο Αριθμ. Πρωτ., π.χ.: 512.10/ 23/ 2013.

3

Αναγράφεται ο δοθέν αύξων αριθμός της άδειας με την ημερομηνία έκδοσής της, π.χ.: 03/ 24-04-2013.

4

Αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιόκτητου πλωτού μέσου, το όνομα ο λιμένας και αριθμός νηολογίου ή λεμβολογίου και οι
λιμένες στους οποίους θα προσεγγίζει, π.χ.: επί του «ΥΛΑΚΗ» Ν. ΡΑΦ. 4404 το οποίο θα προσεγγίζει στους λιμένες…..
5

Αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου, π.χ.: 14 – 03 – 2013, ή, 14 Μαρτίου 2013.

6

Αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, π.χ.: Αριστόδημος Λεωνίδας του Δημοσθένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, αναγράφονται η επωνυμία του νομικού προσώπου
1
και ο διακριτικός του τίτλος .
Κρίνεται σκόπιμο να αναγράφονται και το/ τα στοιχείο/ α των νομίμων εκπροσώπων δια των οποίων κατατέθηκε η αίτηση,
π.χ.: Την από 14 Μαρτίου 2013 αίτηση της «ΓΟΡΓΩ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΓΟΡΓΩ», η οποία κατατέθηκε δια του
νομίμου εκπροσώπου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ανάξανδρου του Δόρυσσου.
7

Πάνω στη φωτογραφία τοποθετείται σφραγίδα της Υπηρεσίας σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η άδεια θα φέρει τη φωτογραφία του οριζομένου από το νομικό πρόσωπο ως εκπροσώπου αυτού.
8
Αναγράφονται τα πλήρη ατομικά στοιχεία του δικαιούχου την άδεια, το Α.Φ.Μ., ο ασφαλιστικός του φορέας, ο Αριθμός
2
Δελτίου Ταυτότητάς του , π.χ.: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Λεωνίδας του Δημοσθένη και της Αρέτης, τόπος-χρονολογία γέννησης:
Αθήνα-16/8/1978, με Α.Φ.Μ.: 555666777 – Δ.Ο.Υ.: Καρύστου, Α.Δ.Τ.: Ξ-210953/ Α.Τ. Καρύστου, Δ/νση κατοικίας: οδός
Μεσσήνης 23 κ.ο.κ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, αναγράφονται – επιπρόσθετα των στοιχείων του κατόχου – στο έντυπο της άδειας τα στοιχεία της ταυτότητας καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας του προσώπου που αναπληρώνει τον
δικαιούχο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, αναγράφονται η επωνυμία του νομικού προσώ3
4
που, ο διακριτικός του τίτλος , το Α.Φ.Μ., ο ασφαλιστικός του φορέας . Ακολούθως, θα αναγράφεται η φράση «με νόμιμο/
ους εκπρόσωπο/ σώπους» συνεχεία της οποίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, το Α.Φ.Μ., ο
5
ασφαλιστικός του φορέας και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητάς του .
Παράδειγμα:

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Στην εταιρία «ΓΟΡΓΩ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΓΟΡΓΩ», η οποία εδρεύει στην Πλατεία Κρεσφόντη
Ραφήνας με Α.Φ.Μ. 09222333, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Καρύστου και, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ανάξανδρο του Δόρυσσου και της Αρέτης, τόπος-χρονολογία γέννησης: Αθήνα-16/8/1978, με Α.Φ.Μ. 04444499999, Δ.Ο.Υ.: Καρύστου, Α.Δ.Τ.:
Σ – 2224440/ Α.Τ. Καρύστου, Δ/νση κατοικίας: οδός Μεσόας 35.
9
Αναγράφονται τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητάς του.
10

Αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της άδειας. Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων ισχύον μέχρι δύο (2) χρόνια από
την ημ/νία έκδοσής τους.
11

Αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, π.χ.: Αριστόδημος Λεωνίδας του Δημοσθένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, αναγράφονται η επωνυμία του νομικού προσώ6
που και ο διακριτικός του τίτλος .
12
Αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της άδειας και τα στοιχεία του προϊσταμένου που υπογράφει για την έκδοσή της,
π.χ.:
ΡΑΦΗΝΑ, 24 – 04 – 2013
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. Άγης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Εφόσον ο κάτοχος της άδειας πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην πώληση τροφίμων ή/ και ποτών, απαιτείται
και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, τα στοιχεία της οποίας να αναγράφονται στο σκεπτικό
(στα «έχοντας υπόψη») του σώματος της άδειας.
Στο σώμα της άδειας αναγράφονται και οι όποιοι ειδικοί όροι συντρέχουν για την άσκηση των δραστηριοτήτων
του κατόχου.

Εφόσον υφίσταται.
Επιθυμητό είναι να αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης μόνιμης διαμονής του δικαιούχου.
3 Εφόσον υφίσταται.
4 Επιθυμητό είναι να αναγράφονται η έδρα του νομικού προσώπου
5 Επιθυμητό είναι να αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης μόνιμης διαμονής του εκπροσώπου.
6 Εφόσον υφίσταται.
1
2

Άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επί πλοίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ»

Φωτογραφία7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
……………….….1
Αριθ. Πρωτ.: ….2
Α/Α Άδειας: …...3

Α Δ Ε Ι Α
ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ………………… ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ……….. 4
Έχοντας υπόψη:
5
6
1. Την από……….. αίτηση του …………….. με τα επισυναπτόμενα σ΄ αυτή δικαιολογητικά.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2323/ 1995 (ΦΕΚ 145 Α΄/ 13-07-95) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της Αριθ. 3131/ 17/ 1996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 178 Β΄/ 12-03-97).
4. Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου που σχετίζονται με τη χορηγούμενη άδεια.

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε
Στον………………………………….., με Α.Φ.Μ.:… - Δ.Ο.Υ……., Α.Δ.Τ.:……..

8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

………………………………….., με Α.Φ.Μ.:… - Δ.Ο.Υ……., Α.Δ.Τ.:……..

Α Δ Ε Ι Α ΑΣΚΗΣΗΣ ……………….. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
9

με αντικείμενο δραστηριότητας……………. ,
μέσο διάθεσης/ πώλησης……………………

10

και

ωράριο απασχόλησης – λειτουργίας………
Χρονικό διάστημα ισχύος της αναγγελίας δραστηριότητας

11

:

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα με τις διατάξεις της Αριθ. 3131/ 17/ 1996
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 178 Β΄/ 12-3-1997) καθώς και τις συστάσεις – οδηγίες της Λιμενικής Αρχής.
Θα τηρούνται ρητά και απαρέγκλιτα οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές – Αγορανομικές και λοιπές, σχετιζόμενες με την αναφερόμενη στην άδεια δραστηριοποίηση, διατάξεις.
Η παρούσα άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και απαιτείται η έκδοση νέας, εφόσον εκλείψουν μεταγενέστερα οι
προϋποθέσεις χορήγησής της.

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12

………………….

13

………………………………………..

Άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επί πλοίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1

Αναγράφονται τα στοιχεία της Λιμενικής Αρχής, π.χ.: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ.

2

Αναγράφεται ο Αριθμ. Πρωτ., π.χ.: 512.10/ 23/ 2013.

3

Αναγράφεται ο δοθέν αύξων αριθμός της άδειας με την ημερομηνία έκδοσής της, π.χ.: 03/ 24-04-2013.

4

Αναγράφεται αναλόγως «ΣΤΑΣΙΜΟΥ ή ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ». Σε περίπτωση άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου μετά τη
λέξη «ΕΠΙ» αναγράφεται η λέξη «ΠΛΟΙΩΝ» και, εννοείται ότι, δεν αναγράφονται στοιχεία πλοίου ή πλοίων εντός των οποίων πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος. Αντίθετα, σε περίπτωση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
επί πλοίων, μετά τη λέξη «ΕΠΙ» αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου και η ακριβής θέση ελλιμενισμού, π.χ.: επί του
πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ «ΥΛΑΚΗ» Ν. ΡΑΦ. 4404 το οποίο ευρίσκεται πλαγιοδετημένο στη θέση 45 του προβλήτα εντός του λιμένα…..
5

Αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου, π.χ.: 14 – 03 – 2013, ή, 14 Μαρτίου 2013.

6

Αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, π.χ.: Αριστόδημος Λεωνίδας του Δημοσθένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, αναγράφονται η επωνυμία του νομικού προσώπου
1
και ο διακριτικός του τίτλος .
Κρίνεται σκόπιμο να αναγράφονται και το/ τα στοιχείο/ α των νομίμων εκπροσώπων δια των οποίων κατατέθηκε η αίτηση,
π.χ.: Την από 14 Μαρτίου 2013 αίτηση της «ΓΟΡΓΩ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΓΟΡΓΩ», η οποία κατατέθηκε δια του
νομίμου εκπροσώπου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ανάξανδρου του Δόρυσσου.
7

Πάνω στη φωτογραφία τοποθετείται σφραγίδα της Υπηρεσίας σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η άδεια θα φέρει τη φωτογραφία του οριζομένου από το νομικό πρόσωπο ως εκπροσώπου αυτού.
8
Αναγράφονται τα πλήρη ατομικά στοιχεία του δικαιούχου την άδεια, το Α.Φ.Μ., ο ασφαλιστικός του φορέας, ο Αριθμός
2
Δελτίου Ταυτότητάς του , π.χ.: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Λεωνίδας του Δημοσθένη και της Αρέτης, τόπος-χρονολογία γέννησης:
Αθήνα-16/8/1978, με Α.Φ.Μ.: 555666777 – Δ.Ο.Υ.: Καρύστου, Α.Δ.Τ.: Ξ-210953/ Α.Τ. Καρύστου, Δ/νση κατοικίας: οδός
Μεσσήνης 23 κ.ο.κ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, αναγράφονται – επιπρόσθετα των στοιχείων του κατόχου – στο έντυπο της άδειας τα στοιχεία της ταυτότητας καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας του προσώπου που αναπληρώνει τον
δικαιούχο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, αναγράφονται η επωνυμία του νομικού προσώ3
4
που, ο διακριτικός του τίτλος , το Α.Φ.Μ., ο ασφαλιστικός του φορέας . Ακολούθως, θα αναγράφεται η φράση «με νόμιμο/
ους εκπρόσωπο/ σώπους» συνεχεία της οποίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, το Α.Φ.Μ., ο
5
ασφαλιστικός του φορέας και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητάς του .
Παράδειγμα:

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Στην εταιρία «ΓΟΡΓΩ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΓΟΡΓΩ», η οποία εδρεύει στην Πλατεία Κρεσφόντη
Ραφήνας με Α.Φ.Μ. 09222333, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Καρύστου και, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ανάξανδρο του Δόρυσσου και της Αρέτης, τόπος-χρονολογία γέννησης: Αθήνα-16/8/1978, με Α.Φ.Μ. 04444499999, Δ.Ο.Υ.: Καρύστου, Α.Δ.Τ.:
Σ – 2224440/ Α.Τ. Καρύστου, Δ/νση κατοικίας: οδός Μεσόας 35.
9
Αναγράφονται τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητάς του.
10

Αναγράφονται το συγκεκριμένο μέσο (προθήκη, πάγκος κ.λπ) που θα χρησιμοποιεί ο κάτοχος της άδειας, καθώς και
τυχόν ειδικοί όροι που τίθενται για την εμφάνιση ή τις προδιαγραφές του μέσου αυτού.
11

Αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της άδειας. Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων ισχύον μέχρι δύο (2) χρόνια από
την ημ/νία έκδοσής τους.
12

Αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, π.χ.: Αριστόδημος Λεωνίδας του Δημοσθένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, αναγράφονται η επωνυμία του νομικού προσώ6
που και ο διακριτικός του τίτλος .
13
Αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της άδειας και τα στοιχεία του προϊσταμένου που υπογράφει για την έκδοσή της,
π.χ.:
ΡΑΦΗΝΑ, 24 – 04 – 2013
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. Άγης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Εφόσον υφίσταται.
Επιθυμητό είναι να αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης μόνιμης διαμονής του δικαιούχου.
3 Εφόσον υφίσταται.
4 Επιθυμητό είναι να αναγράφονται η έδρα του νομικού προσώπου
5 Επιθυμητό είναι να αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης μόνιμης διαμονής του εκπροσώπου.
6 Εφόσον υφίσταται.
1
2

Άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επί πλοίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΑΛΗ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Εφόσον ο κάτοχος της άδειας πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην πώληση τροφίμων ή/ και ποτών, απαιτείται
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Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων αντιμετώπισης παρεμπορίουΣύσταση Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π)
Σχετ :α- Διατάξεις Ν. 2323/95 περί υπαιθρίου εμπορίου όπως αυτός τροπ/κε και ισχύει.
β- Διατάξεις άρθρων 39 και 40 του Νόμου 4155/2013 ( Τόμ.Α-120 απο 29-05-2013)
« Έθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικά
1- (α)- Όπως γνωρίζετε την 29-05-2013 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Τεύx. Α φύλλο 120 ο Νόμος
4155 /2013 για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Στα άρθρα 39 και 40 του ανωτέρω Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παρεμπορίου , προιόντων απομιμητικών- παραποιημένων
που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δικαιούχου καθώς και για την σύσταση
του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.),
Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορίας απομιμητικών ή παραποιημένων προιόντων καθώς και η
συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή και τροφοδοσία της αγοράς με προιόντα παραεμπορίου έχει
επιφέρει πολύ αρνητικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της και γενικότερα στην οικονομία
της χώρας.
Ως Παρεμπόριο θα πρέπει να θεωρήσουμε την οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο
διακίνηση προς πώληση εμπορευμάτων που διατίθενται χωρίς την προβλεπομένη άδεια
ασκήσεως επιτηδεύματος ή των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικών.
Το παρεμπόριο ανήκει σε ένα ευρύτερο κύκλο παραβατικότητας και συνυπάρχει ενίοτε με
άλλες μορφές παρανομίας από τίς οποίες θα πρέπει να διακριθεί.
Έτσι μπορούμε να ορίσουμε εξ αντιδιαστολής:
(ι)- Φοροδιαφυγή η καθ΄οιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός υπόχρεου
φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές αρχές της χώρας
(ιι)- Λαθρεμπόριο (Τελωνειακός Κώδικας) η εισαγωγή ή εξαγωγή από τα σύνορα του κράτους και
η εν γένει παρακολούθηση των προιόντων εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους

-2κατανάλωσης, δασμούς η τέλος ή άλλο δικαίωμα χωρίς την έγγραφη άδεια τελωνειακής αρχής
όπως, ποτά ,καπνικά προιόντα ,καύσιμα είδη πολυτελείας ΄η απαγορευμένα είδη ελέυθερης
εμπορίας όπως είναι τα όπλα ναρκωτικά εκκρηκτικές ύλες κ.λ.π
(ιιι) Πνευματική ιδιοκτησία Ν.2121/1993 , πλαίσιο προστασίας εμπορικού Σήματος που
προβλέπει ο Νόμος 4072/2012 , Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ν, 1733/1987 κλπ
Για τα ανωτέρω αντικείμενα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
2Για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων δίωξης παρεμπορίου από τις εμπλεκόμενες αρχές σε
ολόκληρη την Επικράτεια επισημαίνονται τα εξής :
(α)Με το άρθρο 40 του (β) σχετικού συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης/ Γ.Γ.
Εμπορίου ως Συλλογικό Όργανο το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου
(ΣΥ.Κ.Α.Π.) αποτελούμενο από εκπροσώπους των θεσμικών αρχών δίωξης παραεμπορίου
ήτοι :. Δ/σης Ελέγχων της Γ.Γ.Καταναλωτή/Υπουργείου , Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Ελληνικής Αστυνομίας, Γ.Δ/νσης Τελωνείων , Λιμενικής Αστυνομίας,
εκπρόσωπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος
Ο σκοπός της συγκρότησής του και οι αρμοδιότητές του προσδιορίζονται αναλυτικά στο
σχετικό άρθρο του νόμου,
Καθίσταται πλέον σαφές ότι η συνεργασία των αρχών είναι όχι μόνο επιβεβλημένη αλλά και
απολύτως αναγκαία για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος.
Με τη ρύθμιση αυτή το (ΣΥΚΑΠ) καθίσταται συντονιστικό - επιτελικό όργανο των αρμοδίων
Αρχών για την πάταξη του παρεμπορίου ,ιδίως δε της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γ.Γ.Καταναλωτή
του Υπουργείου, των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ ) των
Περιφερειών, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ,των Τελωνείων ,της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος
Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας κυρίαρχα πλέον η δίωξη του παρεμπορίου
μεταφέρεται στην αρμοδιότητα των Κλιμακίων των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ) της Ελληνικής
Αστυνομίας και των λοιπών αρχών
Εξυπακούεται ότι δεν θίγεται η αυτοτέλεια ούτε περιορίζεται η δράση των ανωτέρω υπηρεσιών,
αλλά η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία των αρχών θα διευκολύνει και θα εντείνει τις
προσπάθειες πάταξης του φαινομένου.
Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στο ΣΥ.Κ.Α.Π. πραγματοποίησης συσκέψεων συντονισμού
των δράσεων σε Τοπικό , Περιφερειακό ή Εθνικό επίπεδο με την συμετοχή και των θεσμικών
εκπροσώπων του εμπορίου, η υποβολή των οποιοδήποτε προτάσεων για την επίτευξη των
επιδιωκομένων αποτελεσμάτων που δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση του παραεμπορίου
που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για το επίσημο εμπόριο,τήρηση και αξιοποίηση των στατιστικών
στοιχείων εξέλιξης του φαινομένου και ο σχεδιασμός των δράσεων αντιμετωπισής του.
(β) – Με το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε συνολικά το αρθ.11 του Ν.3377/2005
αντικατασταθεί με το αρθρ.74 Ν.3982 /2011

όπως αυτό είχε

προκειμένου :
(i) να διευρυνθούν οι αρχές δίωξης του παραεμπορίου πλέον των ΚΕΛΑΥΕ και Δημοτικής
Αστυνομίας ( που πλέον καταργήθηκε ) προσετέθησαν με την νέα ρύθμιση
και η Ελληνική
Αστυνομία
το Λιμενικό Σώμα το ΣΔΟΕ και οι Τελωνειακές Αρχές ( παρ.9 ) πέραν των
αρμοδιοτητων που ασκούν στον τελωνειακό περίβολο.
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εμπορίου και αποθηκευτικών χώρων εστεγσμένων ή μη που προέβλεπε
μέχρι τώρα ο Ν 3982/2011
και σε χώρους στεγασμένου γενικά εμπορίου για τον έλεγχο
κυρίως εμπορίας προϊόντων
απομίμησης ή παραποιημένων που παραβιάζουν δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του εθνικού
τελωνειακού κώδικα.
(iii) να δοθεί η κατεύθυνση στα ελεγκτικά όργανα και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά
εκείνα των προιόντων βάσει των οποίων κρίνεται ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας διακαιούχου του Σήματος . Γι αυτό και γίνεται αναφορά στον ορισμό που δίδετε από
το άρθρο 2 του Κανονισμού 1383/2003 της Ευρωπαικής Κοινότητας.
- Τέλος προβλέπεται από τον Νόμο πλέον συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητος
ή μη των προιόντων προς διευκόλυνση και κατοχύρωση των ελεγκτικών οργάνων αφ΄ενός και
του κυρίου ή κατόχου των εμπορευμάτων αφ΄ετέρου.
3- Ειδικότερα
(α) Με την παρ.1 άρθ.39 ορίζεται ότι «.... τα κάθε είδους εμπορευμάτα τα οποία διακινούνται
στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατικά ,είτε συνιστούν παράνομη
παραποίηση ή απομίμηση
προϊόντων
,είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείμενης
φορολογικής νομοθεσίας ,είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα
νόμιμα παραστατικά ,κατάσχονται και καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την
επιφύλαξη της παρ.5 .»
Όπως προκύπτει η προισχύουσα διαταξη (αρθ.74 του Ν.3982/11) παρέμεινε ως είχε και στο
νέο νόμο, ενώ παράλληλα
προσετέθησαν εκτός της αδείας που προεβλέπετο και τα
παραστατικά που δύναται πλέον να κάνει επίκληση κατοχής ο ελεγχόμενος με την υπόσχεση
να τα προσκομίσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών
Παράλληλα ο νόμος παραπέμπει στην ειδική διάταξη του άρθρου 2 παρ.(α) και (β) του 1383
Κανανισμού της Κοινότητας για να ορίσει το πειρατικό προιόν καθώς επίσης και
το προιόν απομίμησης ή παραποίησης που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
κατόχου.
(β). Με την παρ. 2 ορίζεται ότι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της διάταξης καθίστανται
εκτός των κλιμακίων (ΚΕΛΑΥΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Δ/νσης Ελέγχων
της Γ.Γ.Καταναλωτή και των Περιφερειών ) ,η Δημοτική Αστυνομία (πλέον καταργήθηκε) ,η
Ελληνική Αστυνομία το Λιμενικό Σώμα το ΣΔΟΕ, καθώς και οι Τελωνειακές Αρχές (παρ. 9) του
άρθρου
Κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να εφαρμόζουν κατά των παραβατών
παραεμπορίου τα προβλεπόμενα αυτοτέλώς χωρίς όμως να αποκλείεται η σύμπραξη και η από
κοινού ενέργεια των συναρμοδίων ώς άνω υπηρεσιών.
Ο συντονισμός και η κοινή δράση των οργάνων σε περίπτωση σύμπραξης υπηρεσιών
αποφασίζεται είτε από το Συντονιστικό Κέντρο (ΣΥ.Κ.Α.Π.), είτε από τους κατά τόπον Γενικούς
Συντονιστές σε επίπεδο Περιφέρειας (Π) ή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) από τον
τοπικό συντονιστή Αντιπεριφερειάρχη ή τον οριζόμενο αρμόδιο υπάλληλο.
Με προγενέστερα εγγραφά μας έχουμε ήδη ζητήσει τον ορισμό των ανωτέρων συντονιστών
(726/2-4-2-3-2013 και 1228/25-5-2013 )
Επισημαίνεται ότι οι αρμοδιότητες των κλιμακίων αναφορικά με το υπαίθριο εμπόριο και τις
λαϊκές αγορές σύμφωνα με το Ν. 2323/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
εξακολουθούν να είναι καθοριστικές ,πλέον της ανωτέρω συμπλήρωσης της αρμοδιότητας και με
τις λοιπές υπηρεσίες.
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εμπόριου ( αποθήκες, καταστήματα) για τον εντοπισμό κυρίως προιόντων που παραβιάζουν
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οδηγίες Άσκησης Ελέγχου
Με την παρούσα παρέχουμε ένα βασικό οδηγό ενεργειών για την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων:
Στο Υπαίθριο εμπόριο

(πλανόδιο-στάσιμο)

(α) Πρό του ελέγχου τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει :
- να καθίσταναι ενήμεροι όλων των διατάξεων που διέπουν τους σχετικούς ελέγχους
- να εφοδιαστούν με (ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ) , μερίμνει της υπηρεσίας τους στην οποία θα
αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών (ονομ/μο ) , ο χώρος άσκησης του ελέγχου, η ημερομηνία
χορήγησης της εντολής , την οποία θα φέρουν μαζί τους καθ΄όλη την διάρκεια του ελέγχου.
- στην εντολή ελέγχου να ορίζεται ο επικεφαλής του κλιμακίου και να την επιδεικνύουν όταν
ζητηθεί αυτό από τον ελεγχόμενο
- να φέρουν αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
- να έχουν στην διάθεση τους τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται προς συμπλήρωση μετά
τον έλεγχο
Ο Γενικός ή ο Τοπικός συντονιστής που προγραμματίζει τους ελέγχους εφ΄οσον κρίνει
απαραίτητη την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού η του ΣΔΟΕ να την ζητά
εγκαίρως .
Αποστέλλονται συνημμένα σχετικά υπόδειγματα έντύπων (1 έως 7) που κρίνονται απαραίτητα
για την ολοκλήρωση του ελέγχου και που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα ελεγκτικά
όργανα.
Σημειώνουμε ότι τα υποδείγματα δεν είναι υποχρεωτικά (πλην του Υποδ.3) αλλά απλώς
ενδεικτικά που συντάχθηκαν προς υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών και για τον ενιαίο
τρόπο εφαρμογής των ρυθμίσεων,
(β) Κατά την άσκηση του ελέγχου:
Στίς πιό συνήθεις περιπτώσεις εντοπισμού και ελέγχου παράνομων εμπορευμάτων τα
ελεγκτικά όργανα εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις,
Συγκεκριμένα εξετάζουν

:

(i)- Αν ο ελεγχόμενος πωλητής πλανόδιος ή στάσιμος
κατέχει ή όχι άδεια Άσκησης
επιτηδεύματος της αρμοδίας αρχής που προβλέπεται από τις διατάξεις του (α) σχετικού
(ii)- Αν ο ελεγχόμενος κατέχει ή όχι τα απαραίτητα παραστατικά σύμφωνα με την φορολογική
νομοθεσία
Ν.4093/2012
Μέρος πρώτο ¨Κώδικας φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(τιμολόγια, Δελτίο αποστολής κλπ.)
(iii)- Αν τα εμπορεύματα που εκτίθενται προς πώληση ή εντοπίζονται να διακινούνται στην
αγορά με ποιονδήποτε τρόπο είναι πειρατικά , απομιμητικά ή παραποιημένα σύμφωνα με τον
ορισμό του άρθρου 2 Κανονισμού 1383 Συμβουλίου Ε.Ε.

-5(iv)- Αν ο ελεγχόμενος κατέχει μόνο το ένα εκ των δύο ως άνω εγγράφων (αδεία η παραστατικά)
(v)- Αν για τα εμπορεύματα που διακινούνται έμφορτα σε οχήματα αυτοκινούμενα ή μή έχουν
εκδοθεί ή όχι τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα μεταφοράς των
γ- Σε κάθε περίπτωση που παραβιάζεται κάποια από τις ανωτέρω προυποθέσεις
τότε :
(ι) τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να συντάξουν πρωτόκολλο (Υπ.1) κατ΄ είδος και δικαιούχο
επωνυμίας προιόντος και εν συνεχεία να προβούν στην άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 και 4 του άρθρου με την επιφύλαξη της παρ. 5 του ιδίου
άρθρου.
(ιι) Στην περίπτωση που δεν επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο η άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά
και γίνει επίκληση (σύμφωνα με παρ. 5) ότι ο υπόχρεος τα κατέχει , οι δε προβαλλόμενοι
ισχυρισμοί του ελεγχομένου δε δύναται να επιβεβαιωθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου τότε
παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ( 3) τριήμερη προθεσμία προκειμένου να τα προσκομίσει στην
υπηρεσί
Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος εφαρμογής αυτής της διάταξης τότε τα εμπορεύματα
κατάσχονται προσωρινά και τίθενται υπό μεσεγγύηση για φύλαξη στον ίδιο, καταστρέφονται δε
μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ( Υποδ 2).
Αν τα εμπορεύματα δεν προσκομιστούν για καταστροφή μετά την παρέλευση της προθεσμίας
ο ελεγχόμενος πρέπει να διωχθεί για παράβαση άρθρου 375 Ποινικού Κώδικα (Υπεξαίρεση).
Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να επιδεικνύουν
μεγάλη προσοχή όταν μάλιστα πρόκειται κυρίως περί αλλοδαπού ή πλανοδίου εμπόρου κατοίκου
άλλης περιοχής και υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες να πιστεύουμε ότι τα κατασχεθέντα εμπορεύματα
δεν διασφαλίζονται με την μεσεγγύηση ή δεν θα προσκομιστούν για καταστροφή όταν αυτό
ζητηθεί.
Κατά συνέπεια προκειμένου να περιοριστεί η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα πρέπει οι
ελεγκτές να είναι ενήμεροι εκ των προτέρων αν από την αρμόδια αρχή έχουν εκδοθεί άδειες
πλανοδίου η στασίμου πωλητού και σε ποιούς .
Ειδικά όταν πρόκειται για εμπορευμάτα υπαιθρίου εμπορίου ή έμφορτα σε οχήματα δεν μπορεί
αβασάνιστα να γίνει δεκτή η επίκληση έλλειψης αδείας ή παραστατικών
Το Δελτίο αποστολής τουλάχιστον σε περίπτωση μη έκδοσης ακόμη του τιμολογίου που
προβλέπεται από τον Κώδικα, συνοδεύει πάντα σε κάθε διακίνηση τα εμπορεύματα και
επιδεικνύεται άμεσα κατά τον έλεγχο ( Ν. 4093/2012 μέρος πρώτο αρθρο 1παρ.7)
Επί πλέον πρέπει να ληφθεί υπ΄όψη ότι,
οι μικροπωλητές στάσιμοι ή πλανόδιοι δεν
διαθέτουν κατά βάση ούτε χώρο επαγγελματικής δραστηριότητος, ούτε χρησιμοποιούν
φοροτεχνικούς που μπορεί να τηρούν τα στοιχεία αυτά, εξ άλλου έχουν υποχρέωση να φέρουν
μαζί τους την άδεια.
Κατόπιν των ανωτέρω περιορίζεται σημαντικότατα η πιθανότητα συσκευασίας και μεταφοράς
εμπορευμέτων προς φύλαξη όπως ίσχυε και πλέον μεταφέρονται μόνο αν δεν είναι εφικτή η
άμεση και επί τόπου καταστροφή τους.
(δ) Σε πρακτικό επίπεδο κατά τους ελέγχους παρατηρούνται περιπτώσεις (αναφέρονται
ενδεικτικά) που καλούνται τα ελεγκτικά όργανα να τους ολοκληρώσουν με την συμμετοχή ή
μη του ελεγχομένου π.χ :
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δεν κωλύεται ο έλεγχος . Τα προϊόντα κατάσχονται κανονικά συντασσομένου σχετικού
πρωτοκόλλου με αντίστοιχη σημείωση ότι εγκαταλείφθηκαν και ακολουθεί άμεση καταστροφή επί
τόπου , αν αυτή είναι εφικτή ,σε διαφορετική περίπτωση μεταφέρονται με ευθύνη της Δημοτικής
αρχής και καταστρέφονται.
(ii) Αν κατά την προσέγγιση των ελεγκτών ο πωλητής προλάβει έγκαιρα και συλλέξει τα
εμπορεύματά του ώστε να αποφύγει τον έλεγχο (χωρίς όμως να τα εγκαταλείψει) τότε τα ελεγκτικά
όργανα προχωρούν και πάλι κανονικά στη διαδικασία ελέγχου ακόμα κι αν στη περίπτωση αυτή η
παράβαση δεν είναι απολύτως και άμεσα εμφανής .
(iii) Στην ίδια ενέργεια προβαίνουν οι ελεγκτές όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα
εμπορεύματα που εντοπίζουν να κατέχει κάποιος είτε σε ποσότητα είτε πλησίον του χώρου
όπου συνήθως δραστηριοποιούνται παρέμποροι προορίζονται για εμπορία.
Σε όλες τις περιπτώσεις αν ο παριστάμενος πωλητής αρνηθεί την υπογραφή είτε στο
πρωτόκολλο είτε στην έκθεση βεβαίωσης της παράβασης γίνεται μνεία στο έντυπο και η
διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται κανονικά.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου κατάσχεσης και καταστροφής δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος
εφ΄όσον παρίσταται.
(ε) Εάν κατά τον έλεγχο διαπιτωθεί ότι δεν κατέχει την προβλεπόμενη άδεια ή τα νόμιμα
παραστατικά ή παραβιάζει άλλες διατάξεις του νόμου περί υπαιθρίου εμπορίου επιβάλλεται
παράλληλα με την καταστροφή και διοικητική ποινή προστίμου που
προβλέπει o N.2323/95 όπως τροπ. με αρθ.3 Ν.3377/2005 σε συνδιασμό με το άρθρο 37
νόμου 4177/2013 (Υπ. 3)
Οι ρυθμίσεις σχετικά με την πράξη βεβαίωσης και επιβολής προστίμου (Υπ.3 ) προβλέπονται
από την Α2-1149/25-5- 2004 απόφαση Κου Υφυπουργου Ανάπτυξης.
(στ) Εναπόκειται στην κρίση των ελεγκτικών οργάνων να αποφασίσουν αν η επιτόπια
καταστροφή των εμπορευμάτων είναι τεχνικά δυνατή και οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως επιβάλλεται να γίνει η επιτόπια καταστροφή τους,
ενώ σε άλλες λόγω των συνθηκών που διαμορφώνονται κατά τον έλεγχο είναι δυνατό να
διακινδυνεύεται είτε η ασφάλεια των ελεγκτών ,είτε η ολοκλήρωση του ελέγχου και να μην
εδείκνυται η επιτόπια καταστροφή.
Περιορίζοντας σημαντικότατα τις περιπτώσεις μεταφοράς προς φύλαξη απαλλάσονται έτσι τα
ελεγκτικά όργανα από την διαδικασία μεταφοράς
την αναγκαιότητα εξεύρεσης αποθηκευτικών
χώρων προς φύλαξη καθώς και μέσων μεταφοράς.
Αυτό γίνεται μόνο αν κατά την εκτίμηση ως άνω των ελεγκτών καθίσταται αδύνατη ή μή
ενδεδειγμένη η επί τόπου καταστροφή των εμπορευ
2-- Έλεγχος σε στεγασμένους χώρους εμπορίου :
Στεγασμένοι χώροι εμπορίου θεωρούνται τα επίσημα δίκτυα διακίνησης εμπορευμάτων όπως
είναι γενικά οι αποθήκες στεγασμένες ή μή, καθώς και τα κάθε είδους καταστήματα χονδρικής
ή λιανικής πώλησης εμπορευμάτων.
Τα ανωτέρω καταστήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με έγγραφο δηλωτικό άσκησης
επιτηδεύματος για την συγκεκριμένη διεύθυνση με αντίστοιχο Α.Φ.Μ. από την αρμόδια φορολογική
αρχή.
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νόμιμα παραστατικά για τα εμπορεύματα που κατέχει προς πώληση και τέλος εξετάζεται μην
τυχόν αυτά παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
(α) Άν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος στερείται αδείας η των νομίμων
παραστατικών τα εμπορεύματα κατάσχονται και καταστρέφονται ως προιόντα παραεμπορίου
(Υπ. 1) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ,39 (β) σχετ.
Αν γίνει επίκληση ύπαρξης ελλέιποντος στοιχείου (αδείας η παραστατικού) τότε γίνεται
ανάλογη εφαρμογή της παρ (5) ιδίου άρθρου και του παρέχεται (3) τριήμερη προθεσμία για να τα
προσκομίσει .
Στην περίπτωση αυτή δηλ. χορήγησης προθεσμίας αφού γίνει προσωρινή κατάσχεση υπό
μεσεγγύηση στον ίδιο (Υπ.2) και εκφράζονται υπόνοιες για την διασφάλιση των κατασχεθέντων
προσωρινά εμπορευμάτων ή το επιβάλλουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η ελεγκτική
αρχή δεν κωλύεται να επιτηρήσει ή ακόμη να φρουρήσει με δημόσια δύναμη τον χώρο φύλαξης
μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας.
(β) Ειδικά
για τα εμπορεύματα που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους (στεγασμένους)
και
ο ελεγχόμενος κατέχει άδεια και τα αντίστοιχα παραστατικά
αν παρά ταύτα όμως,
υπάρχουν υπόνοιες και σοβαρές ενδείξεις ότι παραβιάζουν
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται η προβλεπομένη από το άρθρο 39 παρ. (7)
διαδικασία.
Συγκεκριμένα :
(ι) τα ύποπτα εμπορεύματα κατάσχονται συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλου με πλήρη
καταγραφή κατ είδος και σηματούχο (Υπ.1) . Το πρωτόκολλο επιδίδεται ταυτόχρονα στον κύριο
ή κάτοχο των εμπορευμάτων με την επισήμανση ότι ο νόμος του περέχει την δυνατότητα αν
επιθυμεί να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του για την άμεση καταστροφή των
εμπορευμάτων
με επίκληση των ισχυρισμών του και ότι
σε αυτήν την περίπτωσει θα
επακολουθήσει εξέταση γνησιότητας ή μη των εμπορευμάτων από τον δικαιούχο του σήματος με
ταυτόχρονη λήψη δείγματος.
΄Εφ όσον ο ελεγχόμενος κύριος ή κάτοχος δεν υποβάλει αντιρρήσεις (ένσταση) κατά της
καταστροφής επακολουθεί η καταστροφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων. Γι αυτό πρίν την
συμπλήρωση του (Υπ.1) το ελεγκτικό όργανο
καλό θα είναι να γνωρίζει τις προθέσεις του
κατόχου
διότι σε περίπτωση υπόβολής αντιρρήσεων ακολουθεί την διαδικασία που ορίζεται
στην επόμενη παράγραφο (δηλ.συμπλήρωση απ ευθείας έκθεσης Υπ.4)
Έφ΄ όσον ο ελεγχόμενος δεν υποβάλλει αντιρρήσεις κατά τα ανωτέρω, εμέσως πλην σαφώς
παρέχετε εκ μέρους του η παραδοχή περί μή γνησιότητας των εμπορευμάτων ενώ ταυτόχρονα
κατοχυρώνετε και η ενεργεια του ελεγκτικού όργανου.
Τις υπόνοιες παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα ελεγκτικά όργανα βασίζουν
πέραν της περιγραφής που δίδετε στον Καν. 1383/2003 Ε.Κ. που μνημονεύεται στην παρ. (1)
άρθ 39 του νόμου 4155/2013 και :
-.Από την μη υπάρξη φορολογικών στοιχείων αγοράς των εμπορευμάτων από τις επώνυμες
επιχειρήσεις παραγωγής που εμφανίζεται προς τα έξω ότι προέρχονται,
-Αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα παραστατικά είναι εικονικά ή πλαστά ή ελλείπουν
βασικές ενδείξεις
- Αν προκύπτει παράλληλα εισαγωγή του εμπορεύματος από εισαγωγέα που ελέγχετει
για την αξιοπιστία του
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ποσότητα στα παραστατικά
-. Από τον πρόχειρο τρόπο συσκευασίας του προιόντος
- Από την ποιότητα της μορφής του προιόντος
- Από το ύψος της τιμής που προσφέρονται προς πώληση
- Αν υπάρχει προφορική ή έγγραφη καταγγελία
- Απο οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό σημείο που τυχόν προκύπτει από την κυκλοφορία του
συγκεκριμένου προιόντος στην αγορά
- Τέλος απο το εάν ο κάτοχος τους
δεν αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή τους ως
απομιμητικών προιόντων.
(ii)- Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο κύριος ή κάτοχος δηλώσει εγγράφως με Υπεύθυνη
Δήλωση ότι αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων
τότε
τα εμπορεύματα
δεν καταστρέφονται αλλά συσκευάζονται- σφραγίζονται και κατάσχονται υπό μεσεγγύηση.
Στο σχετικό πρωτόκολλο κατάσχεσης υπό μεσεγγύηση ορίζετε ο ίδιος ως μεσεγγυούχος με
πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων κατά είδος και δικαιούχο, ενώ ταυτόχρονα
λαμβάνεται δείγμα πρός εξέτασης της γνησιότητας. ( Υπ. 4)
Ενοείται ότι το ληφθέν
ως « δείγμα» του εμπορεύματος μπορεί να περιλαμβάνει
περισσότερα του ενός (1) τεμαχίου πάντα κατά την εκτίμηση του ενεργούντος τον έλεγχο
ανάλογα και με την κατασχεθείσα ποσότητα εμπορευμάτων.
Σε κάθε περίπτωση όμως το δείγμα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με την κατασχεθείσα
ποσότητα και να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.
Α/φο του πρωτοκόλλου κοινοποιείτε άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στον
εκάστοτε
πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου μαζί με το ληφθέν δείγμα το οπόιο παραλαμβάνετε
από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
απ΄αυτόν ή αποστέλλετε σ΄αυτόν με δικές του
δαπάνες ( Υπ. 5)
Ο πληρεξούσιος ή ο αντικλητος του δικαιούχου προκύπτει από την σχετική κατάσταση
των δικαιούχων που τηρείτε στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνειακή Περιφέρεια ΑττικήςΤμήμα Διοικητικής Υποστήριξης/ Γραφείο Δικαστικό τηλ 210-4515587 και 210 4587875) στην
οποία έχουν καταθέσει σχετική αίτηση παρέμβασης οι ενδιαφερόμενοι και έχει εγκριθεί.
Για την εν λόγω κατάσταση που
τηρείται ενημερώνεται και η υπηρεσία μας στην οποία
μπορείτε να απευθύνεστε.
Σε περίπτωση όμως που δεν έχει ασκηθεί αίτηση παρέμβασης δεν εφαρμόζεται η
ανωτέρω διαδικασία αλλά οι διατάξεις άρθρων 122-196 Μέρος τρίτο του νόμου
4072/2012 Περί Σημάτων κλπ ( άρθρο 156 απαιτείται έγκληση δικαιούχου)
Ο ανωτέρω δικαιούχος δύναται να απέχει από την διαδικασία και να δηλώσει εγγράφως ότι δεν
επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιωματός του οπότε το δείγμα επιστρέφεται και τα εμπορεύματα
αποδευσμέυονται..
(iii) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιωματός του ο δικαιούχος υποχρεούται εντός δέκα (10)
ημερών από την παραλαβή του δείγματος να υποβάλλει πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του.
Αν το πόρισμα δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας ή αποφαίνεται ότι δεν παραβιάζονται
δικαιωμάτα διανοητικής ιδιοκτησίας (αρνητικό) αίρεται η κατάσχεση
(iv) Σε περίπτωση που το πόρισμα αποφαίνεται περί παραβίασης δικαιωμάτων (θετικό)
κοινοποιείται άμεσα στον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων ,στον οποίο παρέχεται (3) ήμερος
προθεσμία να εκφράσει εάν επιθυμεί αντίρρηση για το πόρισμα (Υπ.6 ).
Αν παρέλθει
η προθεσμία που του τάσσετε με την κοινοποίηση τότε τα εμπορεύματα
καταστρέφονται με μέριμνα της αρχής συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο.
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που του αναλογούν επιλέγοντας τον τρόπο και μέσο καταστροφής ,σε περίπτωση μη εφικτής της
άμεσης καταστροφής τότε αυτή μπορεί να γίνει μετά παρέλευση ολίγων ημερών όχι πέρα των
επτά (7) παρουσία πάντοτε υπαλλήλου της ελεγκτικής υπηρεσίας.
(v) Αν όμως εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών ό κύριος ή ο κάτοχος των
εμπορευμάτων υποβάλλει έγγραφη αντίρρηση, η υπηρεσία γνωστοποιεί αυτό στον δικαιούχο
του δικαιώματος στον οποίο παρέχει έγγραφως νέα προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών για να ασκήσει τα κατά νόμο δικαιώματά του (προσφυγή στην δικαιοσύνη) (Υπ.7)
Ο δικαιούχος μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας οφείλει άμεσα να γνωστοποιήσει
εγγράφως στην υπηρεσία που έκανε την κατάσχεση το αποτέλεσμα των ενεργειών του,
διαφορετικά αίρετε η προσωρινή κατάσχεση. Σε περίπτωση που υπάρχει προσωρινή απόφαση
δικαστηρίου αυτή εκτελείται κατά το διατακτικό της.

Συνημμένα
Υποδείγματα Α-1 έως Α-7

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος τάξης/ Δνση Γεν. Αστυνόμευσης Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα
2. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
Κλάδος Επιχειρήσεων/ Δνση Σχεδιασμού, Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς
3. Γεν.Δ/νση Τελωνείων &ΕΦΚ
Καραγιώργη Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
4. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Δ/νση Σχεδιασμού Ελέγχων, Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
5. Περιφέρειες
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Γ. Κακουλίδου 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή
2. Περιφέρεια Αττικής
Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743 Αθήνα
3. Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου
Κουντουριώτου 1, Προκυμαία Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη
4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, Τ.Κ. 26441 Πάτρα
5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Ζ.Ε.Π., Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
6. Περιφέρεια Ηπείρου
Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Παπαναστασίου 74 & Πατρόκλου, Τ.Κ. 41292 Λάρισα
8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ε.Ο. Κέρκυρας- Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 Θεσ/νίκη
10. Περιφέρεια Κρήτης
Πλατεία Ελευθερίας. Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο
11. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Επτανήσου 35, Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη
12. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη
13. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντου 1, Τ.Κ. 35100 Λαμία

Υποδ

Τίτλος Υπηρεσίας………………
Δ/νση…………………………
Τηλ…………………………...
Φαξ…………………………..

Α-1

Αύξων Αριθμός………

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Παρ.N.2323/95 περί Υπαιθρίου Εμπορίου σε συν με αρθρ 39 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4155/2013
1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ

Ονομ/μο: …………………………………...................................... Όν. Πατρός ……………….............
Όν.Μητρός:………………………γεν................... στ...............................................................................
Δ/νση Κατοικίας:………………… …………….Πόλη:………………….............................Τ.Κ:……….
Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβ/ρίου:…………………………Εκδούσα Αρχή:…………………………….....
Α.Φ.Μ:………………… Δ.Ο.Υ:……………………………….Τηλ...............................................
2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Α. Τόπος και Χρόνος Τέλεσης της Παράβασης ( συμπλρώνονται αντίστοιχα οι ενδείξεις)

Οδός/Περιοχή………………………………………........... Δήμος...........................................................
κατάστημα
αποθήκη
Ημερομηνία:………...¨Ώρα:…………
Ύπαιθριος χώρος
Β. Είδος Παράβασης (συμπληρώνεται αντίστοιχα το είδος της παράβασης)

Δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια
Δεν κατέχει τα νόμιμα παραστατικά (Κ.Α.Φ.Σ)
Προϊόντα παράνομης απομίμησης – παραποίησης
Για προιόντα που βρέθηκαν σε στεγασμένο χώρο που κρίνονται ως προιόντα απομίμησης ο
ελεγχόμενος έλαβε γνώση του δικαιώματος της παρ.(7) που του παρέχει ο νόμος .
Γ. Κατασχεθέντα προϊόντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ( κατ΄είδος και σηματούχο)

Δ. Τελικές Ενέργειες
1)
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Ημερομηνία……/……./20……
Ελεγχόμενος, Κύριος ή Κάτοχος
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

2)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

3)

ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(Οι ελεγκτές)
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

Υποδ Α-

Τίτλος Υπηρεσίας………………
Δ/νση…………………………
Τηλ…………………………...
Φαξ…………………………..

2

Αύξων Αριθμός………

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ
(Εμπορευμάτων εμπορίου με 3ήμερη προθεσμία για προσκόμιση εγγράφων )

Στην…………………σήμερα την ……………ημέρα της εβδομάδας…………………..και ώρα……..
Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι(υπηρεσία) :..............................................................................................
1. (Επων)………………………………………………….(Ονομ)…………………………………
2. (Επων)………………………………………………….(Ονομ)…………………………………
Ενεργούντες σχετικό έλεγχο για παραβάσεις διατάξεων του Ν.2323/95 περί Υπαιθρίου Εμπορίου
όπως τροπ/θηκε σε συνδ. με το άρθρο 39 του Ν.4155/2013
.στ....................................................... ..
,..................................................................................... ………………………………………...........
Σε
Υπαίθριο χώρο
καταστημα
αποθήκη
Κατελήφθει: Ο (oν/νυμο): ……………………………………........Oν.Πατρός.......................................
Όνομα Μητρός :……………………γεν.:…… στ…………………………………...............................
Δ/νση Κατοικίας:………………… ………………………....Πόλη……:………………….Τ.Κ:……….
Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβ/ρίου:………………………… Εκδούσα Αρχή:…………………………….....
Α.Φ.Μ:…………………Δ.Ο.Υ:……………………………….Τηλ;……………………………………
Να διαθέτει προς πώληση τα κάτωθι εμπορεύματα για τα οποία ΔΕΝ επέδειξε τα
Απαραίτητα έγγραφα:

άδεια

παραστατικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΠΕΙΔΗ για τα ανωτέρω εμπορεύματα ισχυρίζεται ότι κατέχει
σχετική άδεια και τα
νόμιμα παραστατικά
προέβημεν στην προσωρινή κατάσχεση και απόδοση υπό μεσεγγύηση στον ίδιον και του εδόθη προθεσμία τριών (3)
ημερών προκειμένου να μας προσκομίσει στην έδρα της υπηρεσίας μας τα σχετικά έγραφα.
Σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να προσκομίσει και παραδώσει το σύνολο των ανωτέρω εμπορευμάτων προς
καταστροφή στην υπηρεσία μας διαφορετικά θα διωχθεί για παράβαση του άρθρου 375 του Ποινικού Κώδικα.

(Οι ελεγκτές)
-ΟΚαθ΄ου η κατάσχεση και Μεσεγγυούχος
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(Οι ελεγκτές)

12-

Υποδ

Α -3

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

(συντάσσεται εις τετραπλούν)

Τίτλος Υπηρεσίας………………
Δ/νση…………………………
Τηλ…………………………...
Φαξ…………………………..

Αύξων Αριθμός………

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΩΝ 5 (παρ.1,2) και 7 (παράγρ.10) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2323/1995 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ

Ονοματ/μο: ………………………………………………...... ..... Ον.Πατρός.......................................
Όν. Μητρός :……………………έτος γεν......... τόπος...………………….............................................
Δ/νση Κατοικίας:………………… …………................Πόλη:…………………...............Τ.Κ:……….
Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβ/ρίου:…………………………..........Εκδ. Αρχή:…………………………….....
Α.Φ.Μ:…………………… Αρμ.Δ.Ο.Υ:……………………………….Τηλ:……………………........
Πλανόδιος Πωλητής

Παραγωγός Λαϊκής Αγοράς

Στάσιμος Πωλητής

Επαγγελματίας Λαϊκής Αγοράς

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Α. Τόπος και Χρόνος Τέλεσης της Παράβασης

Δήμος:…………………… ……………………
Οδός:……………………………........................

Περιοχή ……………………………….............
Ημερομηνία:…………¨ Ώρα: ………….....

Β. Είδος Παράβασης (συμπληρώνεται το είδος της παράβασης)
Άρθ. 5 παράγρ. 1,2( Υπαίθριο) του Ν.2323/1995

Άρθ. 7 παρ. 10(Λαικές Αγορές )του Ν.2323/1995

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

Γ. Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο …………………………………………………………………………..……ευρώ
(Καταβάλλεται στην ΔΟΥ)
-Ο-

Ελεγχόμενος, Κύριος ή Κάτοχος
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ημερομηνία……/……./20……
(Οι ελεγκτές)
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)
1.
2.

Κατά της πράξης αυτής χωρεί προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
Σύμφωνα με άρθ.37 Ν. 4177/2013 εάν το πρόστιμο καταβληθεί εντός προθεσμίας 20 ημερών ( παρ.4 άρθ.5 Ν 2323/95) τότε
μειώνεται στο ΗΜΙΣΥ ενώ παράλληλα ο υπόχρεος δεν έχει το δικαίωμα προσφυγής στο Πρωτοδικείο
Το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής, ή καταβολής του προστίμου ο
ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία επίσημη πιστοποίηση του Πρωτοδικείου για εμπρόθεσμη προσφυγή ή αποδεικτικό
καταβολής μειωμένου προστίμου.-

Υποδ

A- 4

Τίτλος Υπηρεσίας………………
Δ/νση…………………………
Τηλ…………………………...
Φαξ…………………………..

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ (ΙΔΙΟΣ)
ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

(Εμπορευμάτων υπόπτων ότι παραβιάζουν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

Στην…………………..σήμερα την …………….ημέρα της εβδομάδας…………………..και ώρα……
Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι ( υπηρεσια) ............................................................................................
1. (Επων)………………………………………………….(Ονομ)…………………………………
2. (Επων)………………………………………………….(Ονομ)…………………………………
Ενεργούντες σχετικό έλεγχο για παραβάσεις Δ/ξεων του Ν.2323/95 περί υπαίθριου εμπορίου όπως
τροπ/θηκε και ισχύει από το άρθρο 39 του Ν.4155/2013 (Απομιμητικά προϊόντα) στο κατάστημα ή
αποθήκη του/της :
Ονομ/πώνυμο: …………………………………………………….... Όν. Πατρός…………….......
Όνομα Μητρός :……………………γεν..........στ......................................................................................
Διεύθυνση Κατοικίας:………………… ………………………Πόλη:………………….....Τ.Κ:……….
Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου:…………………………Εκδούσα Αρχή:…………………………….....
Α.Φ.Μ:…………………Δ.Ο.Υ:……………………………….Τηλ:........................................................
Που βρίσκεται στην Οδό: ………………………Αριθ.: ……Συνοικία: …….………..Πόλη: …………
Βρέθηκαν προϊόντα τα οποία κρίναμε ως ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα ανευρέθηκαν:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Επειδή από τον ως άνω- κύριο ή
κάτοχο υπεβλήθησαν εγγράφως αντιρρήσεις (άρθρο 39 παρ.7)

του Ν.4155/2013) για την άμεση καταστροφή των υπόπτων εμπορευμάτων δεν προέβημεν στην άμεση
καταστροφή αυτών αλλά στην προσωρινή κατάσχεση τους – σφράγιση και απόδοση υπό μεσεγγύηση
προς φύλαξη στον ίδιον.Από τα ανωτέρω εμπορεύματα ελήφθη εις ......... πλούν .(τυχαίο)
δείγμα…………….. ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
προκειμένου να αποσταλεί στον δικαιούχο του σήματος……………………………… .........................
......................................................για την υποβολή εκ μέρους του πορίσματος εντός δέκα (10) ημερών.
Ο καθ΄ου η κατάσχεση έχει την υποχρέωση ασφαλούς φύλαξης και παράδοσης αυτών όποτε
αυτά ζητηθούν διαφορετικά θα διωχθεί για παρ. Άρθρου 375 του Ποινικού Κώδικα. Αντίγραφο
του παρόντος χορηγήθηκε στον ανωτέρω. Η αποδέσμευση των κατασχεθέντων θα γίνει ύστερα από
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
-Ο
Καθ΄ου η κατάσχεση και Μεσεγγυούχος
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

Ημερομηνία……/……./20……
( Οι ελεγκτές )
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)
12-.
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Υποδ Α-

(Τόπος-ημερομηνία)…………………………………….

Τίτλος Υπηρεσίας………………
Δ/νση…………………………
Τηλ…………………………...
Φαξ…………………………..
Ηλ.ταχυδρ…………………............
Αρμόδιος……………………...
Αρ.Πρωτ………………………

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ : « Δέσμευση προϊόντων ύποπτων ως απομιμητικών – παραποιημένων »
ΣΧΕΤ : α Aίτησης παρέμβασης που έχει καταθέσει η εταιρεία ……………………… σύμφωνα με
τον ΚΑΝ. Ε.Κ 1383/2003.
β) Το από …………………..Πρωτόκολλο κατάσχεσης και λήψης δείγματος
προϊόντος το οποίο σας επισυνάπτουμε σε αντίγραφο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 39 του Ν.4155/2013 σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας
έχει προβεί σε προσωρινή κατάσχεση εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι
παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κανονισμού 1383/2003/ΕΚ της εταιρείας που εκπροσωπείτε.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως
αποστείλετε άμεσα εξουσιοδοτημένο άτομο για την παραλαβή ληφθέντος τυχαίου δείγματος ώστε να
προβείτε στην υποβολή πορίσματος περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων σας εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του παρόντος με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθεί πόρισμα εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή δεν
διαπιστωθεί παραβίαση δικαιωμάτων αίρεται η κατάσχεση των εμπορευμάτων.
Ο/Η
Προϊστάμενος / η της Διεύθυνσης

Υποδ

Α-6

Τίτλος Υπηρεσίας………………
Δ/νση…………………………
Τηλ…………………………...
Φαξ…………………………..

ΕΚΘΕΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
( εμπορευμάτων υπόπτων ότι παραβιάζουν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

Στην…………………..σήμερα την …………….ημέρα της εβδομάδας……………....και ώρα……...
στο κατάστημα (αναγράφεται η υπηρεσία)………………………….……………….…………...........
εγώ
ο
(Επων)………………………………………………….(Ονομ.)…………………………
.παρισταμένου και του (Επων)………........................... (Ονομ.)………………………………………...
προσληφθείς ως μάρτυρας κοινοποίησα στον /στην :
Ονομ/νυμο: …………………………………….................Όν.Πατρός:…………………………………
Όνομα Μητρός :…………………γεν:……… στ …………………………........................................
Διεύθυνση Κατοικίας:………………… ………………………....Πόλη:………………….Τ.Κ:……….
Τηλέφωνο (σταθ.):………………………………..Τηλέφωνο(κιν) :………………................................
Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου:…………………………Εκδούσα Αρχή:…………………………….....
Α.Φ.Μ:……………………………………………………………Δ.Ο.Υ:……………………………….
Το από…../…../………πόρισμα του …………………………………………….................................
.(διενεργήσαντος την εξέταση) περί γνησιότητας ή μη του αποσταλλέντος και εξετασθέντος δείγματος
(περιγραφήαντικειμένου)…………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................
που περιλαμβάνετε στο από …../…../…….. (ημερομηνία δειγματοληψίας) Πρωτόκολλο κατάσχεσης
και απόδοσης υπό μεσεγγύηση με παράλληλη δειγματοληψία.
Στον ανωτέρω αφού γνωρίσαμε και προφορικά το περιεχόμενο του πορίσματος παρέχεται σε αυτόν
από την λήψη αντιγράφου αυτού και την υπογραφή του παρόντος προθεσμία τριών (3) ημερών που
λήγει την …../…../…….. και ώρα ………. προκειμένου να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του.
Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

-Ο-

-Ο-

Υπάλληλος

Μάρτυρας

-ΟΛαβών γνώση της κοινοποίησης

Υποδ

Α-7

(Τόπος-ημερομηνία)…………………

Τίτλος Υπηρεσίας………………
Δ/νση…………………………
(δικαιούχο σήματος
Φαξ…………………………..
Ηλ.ταχυδρ…………………............
Αρμόδιος……………………...

ΠΡΟΣ: Τηλ…………………………...

ΘΕΜΑ : « Έγγραφη αντίρρηση κατόχου εμπορευμάτων »
ΣΧΕΤ : Διατάξεις Άρθρου 39 του Ν. 4155/2013
Σε συνέχεια της υποβολής του από ….. / ….. / … σχετικού πορίσματός σας για την παραβίαση των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σας, με το παρόν σας κοινοποιούμε την υποβολή εγγράφων
αντιρρήσεων ( επισυνάπτετε Α/φο) εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου των εμπορευμάτων και σας
α λ ο ύ μ ε

κ

να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών το αποτέλεσμα τυχόν

άσκησης δικαιωμάτων σας που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

-Ο / Η –
Προϊστάμενος / η της Διεύθυνσης

Συνημμένα :
1.Υπεύθυνη

Δήλωση

/

Έγγραφη

αντίρρηση

καταστροφής

κατόχου

απομιμητικών εμπορευμάτων

