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ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 3 ΜΗΝΥΣΕΙΣ 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

   
Αγαπητέ Συνάδελφε, 

Η ισχύουσα Νομοθεσία (Π.Δ. 180/1979) προβλέπει ότι η βεβαίωση των ειδικών παραβάσεων 

από τα αστυνομικά όργανα, αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την επιβολή της 

διοικητικής ποινής της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας 

καταστήματος - δεν προβλέπεται όμως η κατ’ άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος 

προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη καταστήματος, σε βάρος του οποίου εκδίδεται η 

βεβαίωση. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο εκδιδόμενη βεβαίωση, έρχεται σε αντίθεση με το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ακρόασης του πολίτη από τον φυσικό του 

Δικαστή, πριν την επιβολή κυρώσεων από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Δεδομένου δε, ότι η 

εφαρμογή του Συνταγματικού αυτού κανόνα αποτελεί όρο για τη νομιμότητα του 

επιβαλλόμενου διοικητικού καταναγκασμού, η σχετική διαδικασία έρχεται σε ευθεία 

αντίθεση με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Συνεπώς, αποφάσεις ή δηλώσεις 

των δημοσίων αρχών, που διαπιστώνουν ενοχή, παραβιάζουν το τεκμήριο της αθωότητος, 

όταν παραβλέπουν, ότι η ενοχή του κατηγορουμένου, δεν έχει προηγουμένως αποδειχθεί 

δικαστικά. Για τον λόγο αυτό το Νομικό Τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ μελέτησε σε βάθος την φύση 

του και αποφάνθηκε για την αντισυνταγματικότητά του κατά την εφαρμογή του, δίνοντάς 

μας τη δυνατότητα αντιμετώπισης της κατάστασης. 

 Σας γνωστοποιούμε πως κάθε πολίτης έχει δυνατότητα αιτήσεως αναστολής της εφαρμογής 

οποιουδήποτε Νόμου ή τροποποίησης αυτού, προσφεύγοντας μόνο στο Ανώτατο Δικαστήριο, 

που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). 

Αυτή η κίνηση έχει ως συνέπεια : 

1) Η επιχείρησή σου 30 ημέρες περίπου, μετά την  κατάθεση του δικογράφου στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, να διαθέτει ακριβές αντίγραφο αυτού και να θεωρείται 

πλέον σε εκκρεμοδικία αναμένοντας απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αυτό 

σημαίνει πως η επιχείρηση λειτουργεί πλέον χωρίς τον φόβο των μηνύσεων, από 

όπου και αν προέρχονται και συνεπώς δεν τίθεται θέμα σφράγισης αυτής. Το 

ακριβές αντίγραφο του δικογράφου θα το επιδεικνύετε σε κάθε αστυνομικό έλεγχο 

και αν παρόλα αυτά ο αστυνομικός επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο τήρησης 

καθήκοντος και σας κόψει διοικητική παράβαση, κανένα πρόβλημα , διότι κανένα 

κατώτερο δικαστήριο δεν μπορεί να αποφανθεί εναντίον σου εφ’ όσον εκκρεμεί 

απόφαση ανωτέρου αυτού. 
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Η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ παίρνει περί τα 2 
χρόνια και πλέον. Δηλαδή μέχρι να αποφασιστεί η 
αίτηση τροποποίησης του νόμου έχεις τουλάχιστον 2 
χρόνια κατά τα οποία η επιχείρησή σου μπορεί να 
λειτουργεί χωρίς τον φόβο πλέον της σφράγισης από 3 
μηνύσεις. 

2) Σε περίπτωση που δεν δικαιωθούμε, αν και οι Νομικοί μας το θεωρούν βέβαιο ότι θα 

νικήσουμε, το Νομικό Τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ με δικηγόρο εξειδικευμένο στο 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο θα εισάγει αίτηση ακυρώσεως της εδώ απόφασης στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο κερδίζοντας επιπλέον χρόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και την 

απόφαση πλέον. 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πως όσο πιο γρήγορα 

ετοιμάσεις τα δικαιολογητικά, τόσο πιο γρήγορα οδηγείσαι 

στην ασφάλεια. ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ.  Γι’ αυτό 

αν επιθυμείς να λειτουργείς ως επιχείρηση χωρίς τον φόβο των 3 μηνύσεων – σφράγιση 

επιχείρησης, θα πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή ΑΜΕΣΩΣ μόλις παραλάβεις την επιστολή 

ενημέρωσης. Προϋπόθεση συμμετοχής να είσαι μέλος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

         Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 
1) Φωτοτυπία της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

2) Φωτοτυπία Ε3 ενός ή δύο τελευταίων ετών. 

3) Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου ή των Μισθωτηρίων συμβολαίων (σε 

περιπτώσεις που λόγω συνεχών μηνύσεων αναγκάζονταν η επιχείρηση να βγάλει 

νέα άδεια σε άλλα ονόματα). 

4) Τελευταία χρονολόγικά απόφαση Δημάρχου (αν υπάρχει φυσικά) για προσωρινή 

ή οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας ή σφράγιση.  

5) Φωτοτυπία διακοπής της εφορίας σε περιπτώσεις που έχει κλείσει η επιχείρηση ή 

αναγκάσθηκε να αλλάξει όνομα (σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται και Ε3 του 

χρόνου  λειτουργίας της επιχείρησης για διεκδίκηση αποζημίωσης). 

6) Φωτοτυπίες από αναστολές σφράγισης που τυχόν έχουν γίνει και φωτοτυπίες 

προσφυγών που τυχόν έχουν γίνει. 
 

Λόγω ΠΑΣΚΕΔΙ, είναι δυνατή, βάσει Νόμου, η ομαδική συμμετοχή των επιχειρήσεων 

στο δικόγραφο, για την μικρότερη χρηματική επιβάρυνση των επιχειρηματιών λόγω του 

δαπανηρού χαρακτήρα. Το κόστος είναι 300 ευρώ μόνο για κάθε κατάστημα, τα οποία 

και καταθέτεις με την αποστολή των δικαιολογητικών εγγράφων. 
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