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Υποδ  Α-1                                                                                                 

  
                                                                                                     

                                                                                                 
 

   

Τίτλος Υπηρεσίας………………                                                                                     Αύξων Αριθμός……… 

Δ/νση………………………… 

Τηλ…………………………... 

Φαξ………………………….. 

 

  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........................................................... 

Ημερομηνία:………...¨Ώρα:…………          Ύπαιθριος χώρος          κατάστημα           αποθήκη 

 
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) ΤΕΜΑΧΙΑ 

  

  

  

  

  

  

  

Δ. Τελικές Ενέργειες                                   

   1)     ΑΜΕΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ         2)     ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ       3)    ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 

 

 
                                                                            ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                        

Ημερομηνία……/……./20…… 

 

      Ελεγχόμενος, Κύριος ή Κάτοχος                                                                                                    (Οι ελεγκτές) 

        (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)                                                                                      (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)            
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Υποδ Α- 2                                                                                                 

                                                                                                  
Τίτλος Υπηρεσίας………………                                                                                     Αύξων Αριθμός……… 

Δ/νση………………………… 

Τηλ…………………………... 

Φαξ………………………….. 

 

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 292 του Ποινικού Κώδικα.  

 

 
                                                                                                                                                                (Οι ελεγκτές) 

 
                          -Ο-                                              ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ                          1-  

      Καθ΄ου η κατάσχεση και Μεσεγγυούχος         (Οι ελεγκτές) 

        (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)                                                                                          2-  
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 Υποδ  Α -3                                                                                                

  
                                                                                                    ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
                                                                                                                                               (συντάσσεται εις τριπλούν)    

                                                                                                  
Τίτλος Υπηρεσίας………………                                                                                     Αύξων Αριθμός……… 

Δ/νση………………………… 

Τηλ…………………………... 

Φαξ………………………….. 

 

 

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:…………………… ……………………     Περιοχή ………………………………............. 

Οδός:……………………………........................    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-                                       ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ                               Ημερομηνία……/……./20…… 

                                                                                                                                                                (Οι ελεγκτές) 

                                                                                                                                                (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο) 

 

                                                                                                                                                  1. 

      Ελεγχόμενος, Κύριος ή Κάτοχος                                                                                        2.                                                                                               

        (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)                                                                                       

 
      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.- 
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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 292 του Ποινικού Κώδικα. Αντίγραφο 

του παρόντος χορηγήθηκε στον ανωτέρω. Η αποδέσμευση των κατασχεθέντων θα γίνει ύστερα από 

έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.  

 
                          -Ο                                                                                                                  Ημερομηνία……/……./20…… 

                                                                                                                                                         (  Οι ελεγκτές )                    

      Καθ΄ου η κατάσχεση και Μεσεγγυούχος                                                                                                

        (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)                                                                                      (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)        

                                                                                                                                                 1- 

                                                                                                                                                 2-.      

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4
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Υποδ Α-5                                                                                                 
                                                                             

                                                                                               (Τόπος-ημερομηνία)……………………………………. 
                                                                                                   

                                                                                                
Τίτλος Υπηρεσίας………………                                                                                               

Δ/νση…………………………                                                 ΠΡΟΣ: 

Τηλ…………………………...                                                                                               

Φαξ…………………………..                                                                  
Ηλ.ταχυδρ…………………............ 

Αρμόδιος……………………... 

Αρ.Πρωτ……………………… 

 

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 
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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-                                                           -Ο-           
 

                   Υπάλληλος                              Μάρτυρας                            Λαβών γνώση της κοινοποίησης     
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4
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Υποδ  Α-7                                                                                                 

                                                                             

                                                                                  (Τόπος-ημερομηνία)………………… 
                                                                                                   

                                                                                                
Τίτλος Υπηρεσίας………………                                                                                               

Δ/νση…………………………                                                 ΠΡΟΣ: Τηλ…………………………...                                          
(δικαιούχο σήματος                                           
Φαξ…………………………..                                                                  
Ηλ.ταχυδρ…………………............                                                            
Αρμόδιος……………………... 

 

 

 

 

 

 

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    κ 

α λ ο ύ μ ε     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 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4


