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Αρθρο 8 
Υποδείγματα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α'

ις?
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τόπος, Ημερομηνία 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣ:

Στοιχεία ιδιοκτήτη ή 'νόμιμου 
εκπροσώπου καταστήματος

Αστυνομικό Τμήμα 

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 (Α' 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.

β) Την........................(όμοια ως ανωτέρω) και

γ) Τ η ν ................. (όμοια ως ανωτέρω)

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 (Α' 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

1 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 προβλέπεται η παράβαση.
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ΚΟΤΝΡΠΟΤΗΣΗ4

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔ 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.


