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ΠΡΟ:
Τποςπγείο Δζωηεπικών
- Γ/νζη Οπγάνωζηρ και Λειηοςπγίαρ Ο.Σ.Α.
(Με ηελ παξάθιεζε λα απνζηαιεί ζηηο
Γεληθέο Γξακκ. ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηηο Ν.Α. –
Γ/λζεηο & Σκήκαηα Δκπνξίνπ θαη ζηνπο
Γήκνπο ηεο Υψξαο).
ηαδίνπ 27, Σ.Κ. 101 81 Αζήλα
- Απσηγείο Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ
(Με ηελ παξάθιεζε λα απνζηαιεί ζηηο
Γ/λζεηο Αζηπλνκίαο ηεο Υψξαο).
Π. Καλειινπνχινπ 4, Σ.Κ. 10177. Αζήλα

ΘΔΜΑ: Παπάνομο ςπαίθπιο εμπόπιο, πλανόδιο και ζηάζιμο.
Σν παξάλνκν ππαίζξην εκπφξην, πιαλφδην θαη ζηάζηκν, πξνθαιεί δπζκελείο
επηπηψζεηο ζηελ γεληθή εηθφλα ησλ πφιεσλ, ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
ζηεγαζκέλνπ εκπνξίνπ, ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη ζηνπο θαηφρνπο λφκηκεο άδεηαο
ππαίζξηνπο πσιεηέο.
Η πνιηηεία κε ην Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ 202 Α΄) θαη ην Ν. 3557/2007 (ΦΔΚ 100
Α’) ζέζπηζε δηαθαλείο, αληηθεηκεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε
ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη θαλφλεο άζθεζεο ηεο ππαίζξηαο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Γηα ηελ νξηζηηθή εμάιεηςε ησλ σο άλσ θαηλνκέλσλ εθδφζεθε θαη ε
Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ. Κ1-188/2006 (ΦΔΚ 66 Β΄) ζε εμνπζηνδφηεζε ηνπ
Ν. 3377/2005, κε ηελ νπνία ηαθηνπνηήζεθαλ ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πνπ είρε
δεκηνπξγήζεη ην παξάλνκν ππαίζξην εκπφξην .
Δλ ηνχηνηο θαη κεηά ηηο σο άλσ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πνιηηείαο, ζε
αξθεηνχο Γήκνπο ηεο ρψξαο, εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη θαηλφκελα αλάπηπμεο
παξάλνκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πιεζίνλ ησλ ιατθψλ ή δεκνηηθψλ αγνξψλ, ζε
θεληξηθνχο εκπνξηθνχο δξφκνπο, ζε πιαηείεο, ζε ηζηνξηθά κλεκεία θαη ζε ζηαζκνχο
κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, κε απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ηεο αγνξάο
γεληθφηεξα.

Η ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πιαλφδηνπ θαη ζηάζηκνπ είλαη
αξκνδηφηεηα ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Γήκσλ, αληίζηνηρα, κέζα
ζηα πιαίζηα, πνπ θαζνξίδεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δεκνηηθέο αξρέο έρνπλ ηελ πιήξε αξκνδηφηεηα γηα
ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ιήςε δηνηθεηηθψλ
κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ.
Οη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θάζε Γήκνπ (Γεκνηηθή Αζηπλνκία) κε ηε ζπλδξνκή
ηεο ΔΛ.Α. απφ ηα νηθεία αζηπλνκηθά ηκήκαηα, έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ
εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ παξάλνκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.
Αθφκε ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχληαη κε
επζχλε ησλ Γήκσλ, κηθηά ζπλεξγεία ειέγρσλ, ηα νπνία είλαη ζθφπηκν λα
απνηεινχληαη απφ:
α) ππαιιήινπο ησλ νηθείσλ Γήκσλ (π.ρ. ζηειέρε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
ή, φπνπ δελ ππάξρεη Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ππάιιεινη ησλ νηθείσλ Γήκσλ πνπ
εμνπζηνδνηνχληαη πξνο ηνχην απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή)
β) ππαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ Ννκαξρηαθψλ Τπεξεζηψλ Δκπνξίνπ ή θαη
ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο (εηδηθά γηα
πεξηνρέο εληφο ηεο πεξηθέξεηαο Αζελψλ – Πεηξαηψο)
γ) ππαιιήινπο ησλ θαηά ηφπν αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (π.ρ. Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ,
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, θιπ)
δ) ζηειέρε ησλ Κιηκαθίσλ Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ & Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ
πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζε φιε ηε ρψξα θαηά ην άξζξν 7α ηνπ Ν. 2323/1995, φπσο
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3190/2003.
ε) ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Σν πιένλ φκσο απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ
ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαηά ηνπο σο άλσ ειέγρνπο είλαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο ππ’ αξ. Κ1-1178/7-6-07 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 1034 Β’ & 1390 Β’), ε
νπνία αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάζρεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηεο θαηαζηξνθήο
ή δηάζεζεο απηψλ ζε επαγή ηδξχκαηα, πνπ εθδφζεθε ζε εμνπζηνδφηεζε ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3377/2005, φπσο ηζρχεη .
Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη
Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ.), πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Ν.Α. Αζελψλ – Πεηξαηψο ή πνπ έρνπλ ζπζηαζεί
απφ ηηο Πεξηθέξεηεο γηα ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη νη θαηά ηφπν Τπεξεζίεο
Δηδηθψλ Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, επηθνπξνχκελνη
απφ ππαιιήινπο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ κε κεηαθνξηθφ κέζν .
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. Κ1-1178/7-6-07
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ηα θάζε είδνπο εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη ζην
ππαίζξην εκπφξην κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο απηφο πνπ ηα δηαζέηεη λα θαηέρεη
ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηα ππαίζξηνπ πσιεηή ή
ζπληζηνχλ παξάλνκε απνκίκεζε πξντφλησλ ηα νπνία θπθινθνξνχλ λφκηκα ζηελ
αγνξά ή θπθινθνξνχλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη
ηνηρείσλ (Π.Γ. 186/1992, ΦΔΚ 84 Α’), φπσο απηφο ηζρχεη, δειαδή ρσξίο ηα
λφκηκα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο θ.ι.π.) θαηάζρνληαη θαη
θαηαζηξέθνληαη ή δηαηίζεληαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ εθπιεξψλνπλ θνηλσθειείο
ζθνπνχο θαη ζε επαγή ηδξχκαηα.

Οη Γήκνη, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο (Γ/λζε Σηκψλ Σξνθίκσλ – Πνηψλ) θαη νη Γεληθέο Γξακκαηείεο ησλ
Πεξηθεξεηψλ, πξέπεη λα έρνπλ εθδψζεη ηα έληππα ηεχρε ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ
Καηάζρεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ σο άλσ απφθαζε θαη λα δηαζέζνπλ απηά ζηα
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα. Ππορ ςποβοήθηζη ηων απμοδίων ςπηπεζιών,
επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα ηεύσοςρ ηος Διδικού Ππωηοκόλλος Καηάζσεζηρ.
Σα ειεγθηηθά φξγαλα φηαλ δηαπηζηψλνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαβάζεηο,
ζπκπιεξψλνπλ ην Δηδηθφ Πξσηφθνιιν Καηάζρεζεο (Δ.Π.Κ.), ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξαβάηε πσιεηή θαη θαηαγξάθνληαη ηα είδε πνπ
θαηάζρνληαη θαη ε αμία απηψλ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ ζρεηηθά ζηνηρεία.
ηε ζπλέρεηα ηα θαηαζρεκέλα είδε, κε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ, κεηαθέξνληαη
ζηηο απνζήθεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξαθνχλ ή λα δηαηεζνχλ ζε επαγή θαη
ινηπά ηδξχκαηα.
Η Δηδηθή Δπηηξνπή Δθηίκεζεο αμίαο θαηαζρεκέλσλ πξντφλησλ, πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπν Γεκάξρνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 11 ηνπ Ν. 3377/2005, πξνβαίλεη ζηελ ζχληαμε Έθζεζεο εθηίκεζεο ζηελ
νπνία αλαθέξνληαη ηα θαηαζρεκέλα είδε θαη ε αμίαο ηνπο. Με βάζε ηελ Έθζεζε
εθηίκεζεο ν Γήκαξρνο κε απφθαζή ηνπ επηβάιιεη ζηνλ παξαβάηε, ηέλορ ίζο με
ηο δεκαπλάζιο ηηρ αξίαρ ηων καηαζσεμένων πποϊόνηων, ηο οποίο αποηελεί
πόπο ηος οικείος Γήμος.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ :
α) καηαζηπέθονηαι ςποσπεωηικά νη παξάλνκεο απνκηκήζεηο βηνηερληθψλ
ή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηα παξάλνκα αληίγξαθα CD’s & DVD’s ήρνπ θαη
εηθφλαο, ηα παξάλνκα πξντφληα θαπλνχ, ηα αγξνηηθά πξντφληα θαζψο θαη ηα
επαιινίσηα πξντφληα ζάιαζζαο, γαιαθηνθνκηθά θ.ι.π. θαη
β) δηαηίζεληαη ζε επαγή θαη ινηπά ηδξχκαηα μόνο ηα βηνηερληθά θαη
βηνκεραληθά πξντφληα (π.ρ. είδε έλδπζεο, δεξκάηηλα είδε, θιπ), πνπ θαηαζρέζεθαλ
επεηδή δελ ζπλνδεχνληαλ απφ ηα παξαζηαηηθά πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα
Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ή απηφο πνπ ηα πσινχζε δελ θαηείρε ηελ απαηηνχκελε άδεηα
πσιεηή, θαη εθφζνλ δελ απνηεινχλ παξάλνκεο απνκηκήζεηο.
Σέινο, νη δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. Κ1-1178/7-6-07 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο δελ
εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε εκπνξίαο δψλησλ δψσλ θαη πηελψλ, φπνπ πιένλ ε
κεηαρείξηζε ησλ θαηαζρφκελσλ ππφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
θαηάζρνπζαο αξρήο
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
Ο ΓΔΝΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΛΑΥΟ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΙΑΓΑ

ΚΟΙΝ:
- Γξαθ. Τθππνπξγνχ
- Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα Δζση. Δκπνξίνπ
- Γξαθ. Γελ. Γ/ληε Δζση. Δκπνξίνπ
- Γ/λζε Σηκψλ Σξνθίκσλ –Πνηψλ
- Γ/λζε Δκπνξηθψλ Οξγαλψζεσλ
(Σκήκα Β΄. (4).

