
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αστυνομικό Τμήμα.................

Τόπος, Ημερομηνία 
ΠΡΟΣ:

Στοιχεία ιδιοκτήτη ή νόμιμον 
εκπροσώπου καταστήματος

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

1. Από τα τηρούμενα στο αρχείο της Υπηρεσίας μας στοιχεία, προκύπτει ότι κατόπιν 
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υπηρεσίας μας στο κατάστημα
............................................  \  που βρίσκεται στ .........................  και επί της οδού
............................................ αριθμός .................... , του οποίου είστε ιδιοκτήτης/νόμιμος
εκπρόσωπος έχουν βεβαιωθεί τρεις (3) παραβάσεις του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτ. α του π.δ. 
180/1979 (Λ ' 46), εντός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης και συγκεκριμένα:

α) Την ................................  201... και ώρα ........  βεβαιώθηκε/διαπιστώθηκε

...............................................................................2, κατά παράβαση των διατάξεων τ ....................... 3.

.............. (όμοια ως ανωτέρω) και

......... (όμοια ως ανωτέρω)

β) Την. 

γ) Την

2. Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε στην έκδοση απόφασης 
σφράγισης του ως άνω καταστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7Α του άρθρου 
80 του ν.3463/2006 (A ' 114) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. α ,  του π.δ. 180/1979 και 
καλείσθε όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της 
παρούσας, μας υποβάλετε εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις σας αναφορικά με το χρόνο εκτέλεσης της 
σφράγισης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αναγράφεται η επωνυμία και το είδος του καταστήματος.
2 Αναγράφονται εν συντομία τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν και στοιχειοθετούν τη 
συγκεκριμένη παράβαση.
3 Αναγράφεται η συγκεκριμένη διάταξη όπου προβλέπεταιη παράβαση.



ΚΟΤΝΟΠΟΤΗΣΗ4

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΑ ΟΣΗΣ
Στ...........................σήμερα την.......  του μήνα

................................  του έτους .......  ημέρα της
εβδομάδας....................................... και ώρα ........ ,
ο........................................................  που υπηρετώ
στ.................................................  επέδωσα
στον................................................................. (ιδιοκτήτη,
νόμιμο εκπρόσωπο, εργαζόμενο)5 του καταστήματος
................................. που βρίσκεται επί της
οδού...............................  αριθμός.......... , αντίγραφο της
παρούσας Πρόσκλησης.

Ο Επιδούς Ο Παραλαβών

4 Η πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κοινοποιείται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του καταστήματος αρχή.
5 Διαγράφεται ανάλογα, ώστε να προσδιορίζεται η ιδιότητα του καθ’ ου η επίδοση.



Η παρούσα συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αστυνομικό Τμήμα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7Α του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» ( Α ' 114), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4249/2014 (A ' 
73).

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (A ' 273), ως
ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 1, της περ. α της παρ. 2 του αρ. 2 και του αρ. 4 του 
π.δ. 180/1979 (A ' 46), ως αυτές ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ... από ........... κ,υ.α. «Διαδικασία σφράγισης
καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία» ( Β \ ..).

5. Τις .......................................  6 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν εντός έτους από την
.................................................. 7 και συγκεκριμένα:

α. Την υπ’ αριθ...................  από ...............  βεβαιωθείσα παράβαση των διατάξεων
τ ........................... για ............................................

6. Την από ...............  πρόσκληση της .........................  προς τ .............................. για
υποβολή αντιρρήσεων.

6 Αναγράφεται ο αριθμός των παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης 
σφράγισης.
7 Αναγράφεται η αρμόδια αστυνομική αρχή.
8 Αναγράφονται τα στοιχεία των παραβάσεων (αριθ. πρωτοκόλλου, ημερομηνία βεβαίωσης, 
παραβιαζόμενες διατάξεις, συνοπτική περιγραφή παράβασης κ.λπ.).

Τόπος, Ημερομηνία 
ΠΡΟΣ:

Σοιχεία ιδιοκτήτη ή νόμιμου 
εκπροσώπου καταστήματος



7. Τις από .............................  αντιρρήσεις9 του ............................... 10, (ιδιοκτήτη ή
νόμιμου εκπροσώπου) του καταστήματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη σφράγιση του καταστήματος .............................................. ,
ιδιοκτησίας.......................................................................................................... , που βρίσκεται
στ..................................... και επί της οδού .........................., αριθμός.......... , για χρονικό διάστημα
δέκα (10) ημερών.

2. Η σφράγιση θα εκτελεστεί ....................................................12 και καλείσθε να
παρίστασθε κατά την πραγματοποίηση της διαδικασίας. Τυχόν απουσία σας δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της παρούσας.

3. Πριν την πραγματοποίηση της σφράγισης καλείσθε όπως απομακρύνετε την άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος από το χώρο αυτού, προκειμένου στη συνέχεια 
καταστεί εφικτή η αφαίρεσή της από την αδειοδοτούσα αρχή.

4. Παραβίαση της σφράγισης και θέση του καταστήματος σε λειτουργία τιμωρείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των αρ. 178 Π.Κ. και αρ. 56 του ν. 4249/2014 (A ' 
73), ενώ αποτελούν λόγο οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 2 του π.δ. 180/1979.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Στ..............................σήμερα την........  του μήνα

.................................... του έτους ........  ημέρα της

εβδομάδας............................................ και ώρα .........,

ο............................................................... που υπηρετώ

στ.......................................................  επέδωσα στον ιδιοκτήτη

9 Σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων γίνεται μνεία της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για 
υποβολή αντιρρήσεων.
10 Αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του καταστήματος.
11 Αναγράφεται η επωνυμία του καταστήματος.
12 Αναγράφεται η ημερομηνία εκτέλεσης της σφράγισης.



(ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο)

........................................................................  του
καταστήματος.................................... που βρίσκεται επί της

οδού..................................  αριθμός........... , αντίγραφο της
παρούσας απόφασης.

Ο Επιδούς Ο Παραλαβών



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ'

Η παρούσα συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αστυνομικό Τμήμα 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

ΕΚΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στ...............  σήμερα στις .....................  του μηνός ........................  του έτους.................

ημέρα της εβδομάδας ................................ και ώρα.........................., ο ..............................................
και ο ............................................................... 13 του Αστυνομικού Τμήματος
.................................... 14, προβήκαμε στη σφράγιση του καταστήματος
................................................. 15, που βρίσκεται στ....................., οδός ................................. , αριθ.

ιδιοκτησίας τ ο υ ................................................ για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, σε
εκτέλεση της υπ’ αριθ...............................17 από ........................απόφασης του Διοικητή του ως άνω
Αστυνομικού Τμήματος, παρουσία του ιδιοκτήτη/νομίμου εκπροσώπου/εργαζομένου του
καταστήματος ....................................  18 (ή παρουσία του................................ 19,
κατοίκου................. , οδός........................αριθ........, που προσελήφθη ως μάρτυρας, καθόσον κατά τη
σφράγιση απούσιαζε ο ιδιοκτήτης/ νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος ή εργαζόμενος σε αυτό). 

Για τη σφράγιση χρησιμοποιήθηκε ισπανικός κηρός, μεταλλική σφραγίδα και κορδόνι, με
τα οποία σφραγίστηκε/σφραγίστηκαν η/οι........................20 είσοδος/είσοδοι -  πόρτα/πόρτες που
βρίσκεται/βρίσκονται επί της οδού..................................................

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ (Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ)
ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ
ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΟΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ (Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ)

13 Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των ενεργησάντων τη σφράγιση αστυνομικών.
14 Αναγράφεται το Αστυνομικό Τμήμα που ανήκουν οι ενεργήσαντες τη σφράγιση αστυνομικοί.
15 Αναγράφεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης.
16 Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του κατ/τος, όπως αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας αυτού.
17 Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης σφράγισης του Διοικητή.
18 Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη/νομίμου εκπροσώπου/εργαζομένου του 
καταστήματος που ήταν παρών κατά την εκτέλεση της απόφασης σφράγισης.
19 Αναγράφονται τα στοιχεία του μάρτυρα που τυχόν προσελήφθη.
20 Αναγράφονται τα σημεία του καταστήματος που σφραγίστηκαν.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A'

Η παρούσα συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αστυνομικό Τμήμα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στ...............  σήμερα στις .....................  του μηνός ........................  του έτους .................

ημέρα της εβδομάδας................................ και ώρα......................... , ο ................................... και ο
.............................................................. 21 του Αστυνομικού Τμήματος .....................................22
προβήκαμε στην αποσφράγιση του καταστήματος ................................................. 23, που
βρίσκεται στ.................. , οδός.....................................  αριθ............. , ιδιοκτησίας του
................................................24, παρουσία του ιδιοκτήτη/νομίμου εκπροσώπου/εργαζομένου του
καταστήματος ....................................  25 (ή παρουσία του................................ 26, κατοίκου
................. , οδός........................  αριθ....... , που προσελήφθη ως μάρτυρας, καθόσον κατά την
αποσφράγιση απούσιαζε ο ιδιοκτήτης/ νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος ή εργαζόμενος σε 
αυτό), για το λόγο ό τ ι .........................................................................................................................27.

Αποσφραγίστηκε/αποσφραγίστηκαν η/οι................................ 28 είσοδος/είσοδοι-
πόρτα/πόρτες που βρίσκεται/βρίσκονται επί της οδού.....................................................

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ (Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ)
ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΘΥΡΟΚΟΑΑΗΘΗΚΕ
ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΟΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ (Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ)

21 Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των ενεργησάντων την αποσφράγιση αστυνομικών.
22 Αναγράφεται το Αστυνομικό Τμήμα που ανήκουν οι ενεργήσαντες την αποσφράγιση αστυνομικοί.
23 Αναγράφεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης.
24 Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του κατ/τος, όπως αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας αυτού.
25 Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη/νομίμου εκπροσώπου/εργαζομένου του 
καταστήματος που ήταν παρών κατά την εκτέλεση της απόφασης σφράγισης.
26 Αναγράφονται τα στοιχεία του μάρτυρα που τυχόν προσελήφθη.
27 Αναγράφεται ο λόγος της αποσφράγισης (π.χ. πάροδος ΙΟημέρου σφράγισης, προσωρινή διαταγή, 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης κ.λπ.).
28 Αναγράφονται τα σημεία του καταστήματος που αποσφραγίστηκαν.


