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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43721
Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων 

από τη Δημοτική Αστυνομία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ, 1 περ. 15 και παρ. 6 του άρ−

θρου 1 του ν. 3731/2008, ΦΕΚ Α΄ 263, «Αναδιοργάνωση 
της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Την γνώμη της ΚΕΔΚΕ που διατυπώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 128/2314/17.6.2009 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ Α΄ 98

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Η σφράγιση καταστήματος ή επιχείρησης δικαιο−
δοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας διενεργείται 
από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από έγγραφη εντολή 
του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας. Στην εντολή 
αναγράφονται τα στοιχεία του καταστήματος ή της 
επιχείρησης, ο λόγος σφράγισης, η χρονική διάρκεια 
αυτής και ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα πραγμα−
τοποιηθεί αυτή. 

Σφράγιση μπορεί να γίνει όλες τις ημέρες της εβδο−
μάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η 
απουσία του ενδιαφερομένου κατά την υλοποίηση της 
σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία. 

2. Η εντολή σφράγισης επιδίδεται στον καθ’ ου η 
σφράγιση ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε υπάλληλο 
της επιχείρησης από τη Δημοτική Αστυνομία πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκτέλεσή της, προ−
κειμένου να γίνει δυνατή η απομάκρυνση από το κατά−
στημα ή την επιχείρηση των ευπαθών και ευαλλοίωτων 
προϊόντων και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων της 
επιχείρησης. 

3. Η σφράγιση εκτελείται, την ημέρα που έχει ορι−
στεί, από τουλάχιστον δύο (2) δημοτικούς αστυνομικούς. 

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζονται όλες 
οι είσοδοι του καταστήματος. Ως μέσα για τη διενέρ−
γεια της σφράγισης χρησιμοποιούνται ισπανικός κη−
ρός (βουλοκέρι), μεταλλική σφραγίδα του οικείου ΟΤΑ 
(μολυβδοσφραγίδα) και κορδόνι. Η σφράγιση γίνεται 
σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος, 
τοποθετουμένου του ισπανικού κηρού στις δύο άκρες 
του κορδονιού με το οποίο σφραγίζεται η είσοδος και 
τίθεται η μολυβδοσφραγίδα. 

Σε περίπτωση, που σύμφωνα με την οικεία νομοθε−
σία, σφραγίζεται τμήμα μόνο του καταστήματος ή της 
επιχείρησης, ή μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός, η 
σφράγιση γίνεται με τρόπο, ώστε να τίθεται εκτός λει−
τουργίας το τμήμα που σφραγίζεται ή ο εξοπλισμός, 
χωρίς όμως να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του λοι−
πού τμήματος του καταστήματος ή της επιχείρησης.

4. Για τη σφράγιση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπο−
γράφεται από τους δημοτικούς αστυνομικούς που την 
διενήργησαν και από τον υπεύθυνο του καταστήματος, 
αφού πρώτα, αυτή αναγνωστεί από ένα δημοτικό αστυ−
νομικό. Επίσης, η έκθεση μπορεί να υπογραφεί από έναν 
ή δύο παρευρισκομένους μάρτυρες, εφόσον θελήσουν, 
διαφορετικά πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην Έκθεση 
Σφράγισης. 

Εάν το κατάστημα είναι κλειστό ή ο καθ’ ου η σφράγι−
ση ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού απουσιάζει ή αρνεί−
ται να υπογράψει την Έκθεση Σφράγισης, τότε γίνεται 
σχετική μνεία στο σώμα αυτής και θυροκολλείται. 

Η Έκθεση Σφράγισης συντάσσεται σε τέσσερα αντί−
τυπα. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στην αρμόδια 
για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία του Δήμου, το 
δεύτερο αντίτυπο παραδίδεται στον καθ’ ου η σφράγιση 
ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή θυροκολλείται, το 
τρίτο αντίτυπο παραδίδεται, με αποδεικτικό επίδοσης, 
στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομί−
ας, στην περίπτωση που στη Δημοτική Αστυνομία του 
Δήμου που διενεργεί τη σφράγιση υπηρετούν μέχρι πε−
νήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί, προκειμένου να είναι 
δυνατός ο έλεγχος της παραβίασης της σφράγισης ή 
στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας αν 
υπηρετούν σ’ αυτήν πάνω από πενήντα (50) δημοτικοί 
αστυνομικοί και το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο 
στέλεχος.
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Στις περιπτώσεις άρνησης παραλαβής της Έκθεσης 
Σφράγισης από τον καθ’ ου ή το νόμιμο εκπρόσωπό του 
και της θυροκόλλησης, η Έκθεση Σφράγισης αποστέλ−
λεται με συστημένη επιστολή. 

Η διαδικασία της Σφράγισης δύναται να υποστηρί−
ζεται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διασφαλίζεται το 
απαραβίαστο της διαδικασίας. 

5. Η Έκθεση Σφράγισης συντάσσεται σύμφωνα με το 
έντυπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα 
της παρούσας, στην οποία αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία του Δήμου ή της Κοινότητας και της 
αρμόδια υπηρεσίας που διενεργεί τη σφράγιση.

β) Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία.
γ) Τα στοιχεία των δημοτικών αστυνομικών που διε−

νεργούν τη σφράγιση.
δ) Η ημερομηνία και η ώρα που διενεργείται η σφρά−

γιση.
ε) Το είδος του καταστήματος που σφραγίζεται και ο 

ιδιοκτήτης αυτού, όπως αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας.

στ) Η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος ή της 
επιχείρησης

ζ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο σφραγίζεται το 
κατάστημα

η) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Εντολής Σφράγισης 
θ) Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σφράγιση 

και ο αριθμός τους
ι) Τα σημεία του καταστήματος ή του εξοπλισμού στα 

οποία διενεργήθηκε η σφράγιση
ια) Παρατηρήσεις. Ιδίως αναγράφεται αν ο καθ’ ου η 

σφράγιση ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του παρίστατο κατά 

τη διαδικασία σφράγισης, αν αρνήθηκε να υπογράψει 
ή να παραλάβει την Έκθεση Σφράγισης, αν το κατά−
στημα ήταν κλειστό κατά τη διαδικασία σφράγισης, αν 
έγινε θυροκόλληση, τα στοιχεία της ταυτότητας τυχόν 
παρευρισκομένων μαρτύρων (ονοματεπώνυμο και αριθ−
μός ταυτότητας ή διαβατηρίου) καθώς και οτιδήποτε 
άλλο κριθεί απαραίτητο από τους διενεργήσαντες τη 
σφράγιση.

6. Η αποσφράγιση του καταστήματος πραγματοποι−
είται αυτεπαγγέλτως από τη Δημοτική Αστυνομία μετά 
τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σφράγισης. Σε περί−
πτωση που αυτή απαιτείται να πραγματοποιηθεί πριν τη 
λήξη της διάρκειας (προσωρινή διαταγή άρσης του μέ−
τρου ή αναστολή της σφράγισης, έκτακτη ανάγκη κ.λπ.) 
απαιτείται έγγραφη εντολή από το αρμόδιο όργανο. 

Για την πραγματοποίησή της συντάσσεται Έκθεση 
Αποσφράγισης σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της παρού−
σας. Στην Έκθεση Αποσφράγισης εκτός των στοιχείων 
που αναγράφονται στην έκθεση σφράγισης, αναγράφε−
ται και ο λόγος της αποσφράγισης.

Η Έκθεση Αποσφράγισης συντάσσεται σε τέσσερα 
αντίτυπα τα οποία παραδίδονται κατ’ αναλογία με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας. 

7. Σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρε−
τούν μέχρι πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί, εφόσον 
εντοπίζεται από δημοτικό αστυνομικό παραβίαση των 
σφραγίδων που έχουν τεθεί σε κατάστημα που έχει 
σφραγιστεί, ενημερώνεται άμεσα, εγγράφως, δια της 
υπηρεσίας και προφορικά από τον ίδιο, το οικείο Αστυ−
νομικό Τμήμα της ΕΛ.ΑΣ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ              
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02014922307090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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