
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ...............(τόπος), ............................... /20..... 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                        
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ             Αριθ. Πρωτ.: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. 
Λογότυπος της Αρµόδιας Αρχής1 
                                                                                        

 
Ε Κ Θ Ε Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Χ Ε Σ Η Σ 

 
Έχοντας υπόψη2: 

1. Το άρθρο 7 παρ. 1 έως και 5 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).  
2. Τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε την …/…/20… στην επιχείρηση 

…………………………………………………..…………………………………………………….…. 
3. Τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε την …/…/20… στo σηµείο εισόδου……………...………….…….  
4. Την υπ’ αριθ. ………………… έκθεση εργαστηριακής εξέτασης του3 

………………….….…………. 
5. Την υπ’ αριθ. ………………… κοινοποίηση του συστήµατος RASFF. 
6. Το ή τα υπ’ αριθ.

 4
…………………………………..................................................................................... 

 

 
∆ιενεργήθηκε κατάσχεση των κάτωθι ……………………………………………..….......

5  
στην επιχείρηση: 

 
Επωνυµία επιχείρησης: ………………………………….…..……………………………………………………………............. 

∆ιεύθυνση επιχείρησης: ...………………………………………………………..……….……………………………...…............. 

Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου: …………..…………………….………..…………………………………...………...……………... 

Είδος και ποσότητα κατασχεθέντων: 

…………………………………………………………...…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Ως συνηµµένη κατάσταση)
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Συσκευασία και σηµάνσεις7:...……………………..……………………………………………………..…………….…….. 

……………………………………………………………...………………………………………………………..……………..…   

……………………………………………………………...………………………………………………………..……………..… 

Αιτιολογία κατάσχεσης: ……………….………………………...……………………...………………………...………………... 

……………………………………………………………………...……………………………………...……………..…………...    

Τα κατασχεθέντα αποθηκεύονται µε δαπάνη της επιχείρησης. Ορίζεται µεσεγγυούχος ως υπεύθυνος φύλαξης των κατασχεθέντων ο/η 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Η επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει ένσταση επανεξέτασης εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της παρούσας έκθεσης µε την επιφύλαξη των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ του τρίτου εδάφιου της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4235/2014.  

Επιδόθηκε σήµερα . .../…./20…  
                     Ο παραλαβών                                                                                                    Οι ελεγκτές 
                                                                                                             
                                                                                            1… …………………………………(υπογραφή) 
                                                                                                       (ονοµατεπώνυµο)        
             

                                                                                            2……..………………….……………(υπογραφή) 
                                                                                                                                        (ονοµατεπώνυµο)        
                                                     

  Έλαβα γνώση της παρούσας έκθεσης και παραιτούµαι του δικαιώµατος ενστάσεως. 
…………………………       …../…./20… 

Ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης 

  
 
Σύµφωνα µε το από …/…/20… αίτηµα του ενδιαφεροµένου αποφασίστηκε η τύχη των κατασχεθέντων ως εξής: 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1 Αναγράφεται η Αρµόδια Αρχή 

2 Τα στοιχεία 2 ως και 6 του προοιµίου διαγράφονται κατά περίπτωση 

3 Αναγράφεται το εργαστήριο επισήµου ελέγχου 

4 Αναφέρεται το ή τα σχετικά έγγραφα που οδηγούν στη δέσµευση 

5Τρόφιµα ή/και υλικά και αντικείµενα που είναι ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα  

6 Αν δεν επαρκεί ο χώρος αναγράφονται σε ξεχωριστή συνηµµένη κατάσταση 

7Αριθµός παρτίδας και λοιπές σηµάνσεις, εφόσον υπάρχουν 

 

 

 
 


