
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  Αρ. Πρωτ.Δ19Γ  5027255 ΕΞ 2013 
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Γ’    
Δ/ΝΣΗ 33η Τμήμα Α΄  ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10   
  101 84 Αθήνα   
Πληροφορίες  :  Φ. Καβαζαράκη,   Β.Μπάρκη    
Τηλέφωνο 
FAX  
Email 

: 
: 
: 

210 6987445, 210 7259326 
210 6987450 
d19diadi@otenet.gr, 
d33-a@otenet.gr 
 

 

  

     

          
ΘΕΜΑ  : Κοινοποίηση των  άρθρων  39 και 40 του υπ’αριθμ. Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 

120/29-5-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με ρυθμίσεις για το παραεμπόριο.  

 
 
 Σας κοινοποιούμε το άρθρο 39 «Απομιμητικά προϊόντα» του Ν.4155/2013, το οποίο 

εισάγει νέα παράγραφο 9 στο άρθρο 11 του ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), σχετικά με την διεύρυνση 

της αρμοδιότητας παρέμβασης των τελωνειακών αρχών ως προς τα παραποιημένα ή πειρατικά 

εμπορεύματα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Τελωνειακή παρέμβαση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1383/2003: 

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού καθορίζεται  η παρέμβαση των 

τελωνειακών αρχών όσον αφορά εμπορεύματα  ύποπτα ότι συνιστούν  προϊόντα   

παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά, η οποία διενεργείται με την αναστoλή της χορήγησης της 

άδειας παραλαβής ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) κατά την υποβολή διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή 

επανεξαγωγή, 

β) κατά την είσοδο ή έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εμπορευμάτων  τα οποία 

υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση,  

γ) κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς αναστολής ή σε ελεύθερη ζώνη. 

Προϋπόθεση για την άσκηση της ως άνω παρέμβασης είναι να έχει ήδη υποβληθεί στην 

Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής και να είναι σε ισχύ, η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΚ) 

1383/2003 αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα και της οίκοθεν παρέμβασης του τελωνείου, ήτοι δέσμευση των 

ύποπτων εμπορευμάτων χωρίς να είναι σε ισχύ αίτηση παρέμβασης προκειμένου να δοθεί στον 

δικαιούχο η δυνατότητα υποβολής αίτησης παρέμβασης για να κινηθεί η προβλεπόμενη από το 
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άρθρο 11 του Κανονισμού 1383/2003 διαδικασία καταστροφής των εμπορευμάτων με την 

συναίνεση του κυρίου των εμπορευμάτων ή η δυνατότητα προσφυγής του Δικαιούχου του 

Δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα αρμόδια δικαστήρια με στόχο να προσδιοριστεί εάν 

υπήρξε παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  

 

2. Διεύρυνση της αρμοδιότητας της τελωνειακής παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

39 του Ν.4155/2013. 

Με την ως άνω κοινοποιούμενη νέα διάταξη του Ν.4155/2013, διευρύνεται η αρμοδιότητα των 

τελωνειακών αρχών προβλέποντας την δυνατότητα να προβαίνουν σε δέσμευση εμπορευμάτων 

τα οποία διακινούνται με αυτοκινούμενα μέσα ή διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο, ή βρίσκονται 

εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασμένου 

εμπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι συνιστούν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά.  

α) Διαδικασία τελωνειακής παρέμβασης.  

Η άσκηση τελωνειακής παρέμβασης στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να πραγματοποιείται είτε 

οίκοθεν, είτε μετά από αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται και για τις περιπτώσεις τελωνειακής παρέμβασης που 

καλύπτονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1383/2003, όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί 

στις τελωνειακές αρχές με την υπ’ αριθμ.Τ2620/168/Α0019 29/6/2004 ΔΥΟ. 

β) Διαδικασία δέσμευσης/καταστροφής των εμπορευμάτων. 

Όσον αφορά την δέσμευση των εμπορευμάτων, την κοινοποίηση της δέσμευσης αυτής στον 

δικαιούχο των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων, 

την καταστροφή τους, τα έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσμευσή τους, εφαρμόζονται 

αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 1383/2003.   

γ) Κυρώσεις. (Η παραγράφος που ακολουθεί έχει καταργηθεί με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου ΔΤΔ Γ 1146494/29-12-2020) 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4155/2013, το άρθρο 11 του Ν.3377/2005 

συμπληρώνεται με στόχο την  εντατικοποίηση των έλεγχων κατά του παραεμπορίου και δίνει την 

δυνατότητα σε όλες τις ελεγκτικές αρχές (Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου 

Εμπορίου, Ελληνική Αστυνομία, ΣΔΟΕ, Τελωνεία κ.λ.π.) για  απλοποιημένες διαδικασίες 

καταστροφής απομιμητικών προϊόντων και συνεπώς άμεση αντιμετώπιση και καταστολή του 

φαινομένου. Στο εν λόγω άρθρο, πλην  της καταστροφής, δεν προβλέπονται άλλες κυρώσεις. 

 Συνεπώς, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι τα εμπορεύματα αυτά παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 147 παρ.7 του  Ν.2960/2001 περί Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (Ε.Τ.Κ) μόνο στην περίπτωση που ταυτοποιηθεί ότι τα εν λόγω 

εμπορεύματα έχουν τελωνιστεί, δηλαδή η ανάλογη των κυρώσεων του Ε.Τ.Κ. προϋποθέτει την 

προηγούμενη τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση 

των εμπορευμάτων. 

Επιπλέον η ανακάλυψη εμπορευμάτων χωρίς φορολογικά παραστατικά δεν  συνιστά 

αυτόματα λαθρεμπορία, καθώς θα πρέπει να αποδειχτεί η καταγωγή ή προέλευση τους από 



 

τρίτες χώρες και η λαθραία εισαγωγή τους, δεδομένου ότι  το άρθρο 155  παρ.1 εδάφια α και β 

του Ν.2960/2001 προϋποθέτει την απώλεια δασμών και φόρων  για το Δημόσιο προκειμένου να 

στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της λαθρεμπορίας.   

 Επισημαίνεται ότι κατά την διεξαγωγή των ως άνω ελέγχων, δύνανται οι τελωνειακές 

αρχές να συνεργάζονται με  άλλες  ελεγκτικές  υπηρεσίες  του Υπουργείου Οικονομικών για τον 

έλεγχο της νομιμότητας των συναλλαγών και της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας           

(έκδοση φορολογικών στοιχείων, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, 

INTRASTAT κ.α). 

 

Τέλος, σας κοινοποιούμε το άρθρο 40 «Συντονιστικό Κέντρο για την αντιμετώπιση του 

Παραεμπορίου»  του ν. 4155/2013, που   προβλέπει την σύσταση  στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  Συντονιστικού Κέντρου για την 

Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) το οποίο ήδη λειτουργούσε σε πιλοτική βάση, 

σύμφωνα με τα όσα σας είχαμε γνωρίσει με την με αριθμ.πρωτ. Δ33Α5039937 ΕΞ2012 /19-10-

2012 ΔΥΟ, με έδρα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ 10181, τηλ.επικοινωνίας 

210 – 3893500 , 210-3893320). 

Σκοπός του ΣΥΚΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την 

αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, στα οποία  περιλαμβάνεται και η διακίνηση  

εμπορευμάτων  κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα. 

Στην αρμοδιότητα του ΣΥΚΑΠ, στο οποίο συμμετέχει και εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης 

Τελωνείων &ΕΦΚ , περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο συντονισμός των αρμόδιων διωκτικών 

αρχών που συμμετέχουν σε αυτό, για την οργάνωση κοινών σχεδίων δράσης σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την διαχείριση καταγγελιών και πληροφοριών που 

περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι τελωνειακές αρχές   παρακαλούνται  να  συνεχίσουν την  συνεργασία 

τους με το ΣΥΚΑΠ καθώς και  τις  άλλες  συναρμόδιες διωκτικές αρχές που συμμετέχουν σε αυτό, 

με σκοπό την καταστολή του παραεμπορίου.  

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
                        ΚΑΙ ΕΦΚ 

Ακριβές αντίγραφο 

 
         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
   ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
  ( Πλατεία Κάνιγγος ΤΚ 10181)  
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Α) Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Β) ΟΙΚ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ( ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ) 
3. ΣΔΟΕ  
4. ΣΥΚΑΠ ( Πλατεία Κάνιγγος ΤΚ10181) 
 

 
 

Εσωτερική Διανομή: 
Γραφείο Υφυπουργού κ.Μαυραγάνη 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Εσόδων κ. Χ.Θεοχάρη 
Γραφείο Γενιικού Δ/ντή Τελωνείων &ΕΦΚ  κ. Κ. Νηχωρίτη 
3Η Δ/νση  Τμήμα Α ΄ 
19η Δ/νση Τμήμα Γ΄ 
Δ/νση 33η Τμήμα Α΄ 
 


