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ΑΡΘΡΟ 74 

11. Το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και 

την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου 

Ανάπτυξης» (Α΄ 202), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 1  του άρθρου 13  του ν. 

3557/2007 (Α΄100), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

« Άρθρο 11 

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

265), τα κάθε είδους εµπορεύµατα, τα οποία διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο 

και τα οποία είτε συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά 

παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α΄ 84) είτε αυτός 

που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα παραστατικά, κατάσχονται και 

καταστρέφονται άµεσα, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του 

παρόντος. 

2. Η κατάσχεση των προϊόντων του υπαίθριου εµπορίου επιβάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου 

Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εµπόριο 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε την παρ. 13 του 

άρθρου 13 του ν. 3557/2007 ή από τη Δηµοτική Αστυνοµία. Για την εφαρµογή της παρούσας 

παραγράφου παρέχεται η συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 

141/1991 «Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του 

Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης υπηρεσιών» (Α΄ 58), όταν και όπου αυτή 

κρίνεται απαραίτητη. 

3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παραγράφου 1, είτε 

υπαίθριου εµπορίου είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, 

περιλαµβανοµένων και αυτοκινούµενων µέσων, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το 

οποίο περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχοµένου, τον αριθµό του Δελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον παρέχονται, τον τόπο, το 

χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή, καθώς και την αιτία της 

κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και 

αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην 

προϊσταµένη, κατά περίπτωση, αρχή. 
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4. Η καταστροφή των εµπορευµάτων υπαίθριου εµπορίου 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). Κατ’ 

εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή ή ακολουθηθεί η 

διαδικασία της παραγράφου 5, τα παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, 

µεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αµελλητί. Τα παράγωγα 

προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση. 

5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το µόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας και γίνει 

επίκληση ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τριήµερη προθεσµία προσκόµισης 

των νόµιµων εγγράφων στην αρµόδια για την κατάσχεση αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα 

καταστρέφονται µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής. 

6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τα ως άνω Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 

Υπαιθρίου Εµπορίου, καθώς και η Δηµοτική Αστυνοµία, έχουν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του 

Σ.Δ.Ο.Ε..» 
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