ΘΕΜΑ

:

«Εντατικοποίηση

ελέγχων

στην

αγορά

κατά

τις

εορτές

των

Χριστουγέννων και του Νέου Έτους».
1). Κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,
παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που εθιµικά συνδέονται µε το
εορταστικό κλίµα των ηµερών.
Καθήκον της πολιτείας, προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς
και η προστασία του καταναλωτικού κοινού, είναι να προβαίνει σε ελέγχους αναφορικά µε
την τήρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς
και συγκεκριµένα:
α) Του Ν.4177/06-08-2013-ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013 (Κανόνες ρύθµισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
β) Της απόφασης µε αριθµ. πρωτ. Α2-718/31-07-2014-ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014
(Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ)
γ) Του Ν. 4264/2014-ΦΕΚ 115/Α/15-05-2014 «Άσκηση Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Της µε αριθµ.πρωτ.56885 Απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του
καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» (ΦΕΚ
Β΄3107».

2). Οι αρµόδιες υπηρεσίες κατά την περίοδο των εορτών πρέπει να έχουν αυξηµένη
παρουσία στην αγορά (καταστήµατα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εµπόριο, κεντρικές και
τοπικές αγορές κ.λ.π.) µε την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε µε
συναρµόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σ∆ΟΕ,
Υπουργείο Υγείας κ.λ.π), για την αποτροπή φαινοµένων εξαπάτησης και εκµετάλλευσης
των καταναλωτών.
Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται οι επιτηδευµατίες ως προς :

-Την ανάρτηση πινακίδων µε τις προβλεπόµενες ενδείξεις.
-Την επισήµανση των τροφίµων (προσυσκευασµένων και µη ) –ενδείξεις.
-Την είσπραξη αντιτίµου µεγαλύτερου του αναγραφόµενου επί των πινακίδων ή των
τιµοκαταλόγων.
-Την έκδοση νοµίµων παραστατικών στοιχείων.
-Την ελλιπή στάθµιση.
-Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόµο 4177/2013, στη µε αριθµ. πρωτ. Α2718/31-07-2014 απόφαση.

3). Επί διαπιστωµένων παραβάσεων, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε τον
Ν.4177/2013 καθώς και διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. Α2-718/3107-2014 απόφαση και το N.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, εφόσον
προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

4). Ανάλογα εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011)
«Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού», και όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις
στην αγορά (εναρµονισµένες πρακτικές ,µονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες,
δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) παραπέµπονται στην αρµόδια Επιτροπή Ανταγωνισµού.

5). ∆εδοµένου ότι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και Νέου Έτους, αναµένεται
αυξηµένη διακίνηση των καταναλωτών, µέσω επιβατικών πλοίων, σιδηροδρόµων,
αεροδροµίων και υπεραστικών λεωφορείων, οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν
και ως προς τη διαπίστωση εφαρµογής του άρθρου 137 της µε αριθµ. πρωτ. Α2-718/3107-2014 απόφασης (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ), µε το οποίο ορίζονται ανώτατες τιµές διάθεσης
σε ορισµένα είδη σε χώρους που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισµός.

6). Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα µεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και
οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και
τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.
Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαµόρφωσης των τιµών µέχρι τον
τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται µε στόχο την αποφυγή

παραβατικών συµπεριφορών και κάθε αθέµιτης ενέργειας, µε σκοπό την κερδοσκοπία, το
παρεµπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιµολογήσεις, υποτιµολογήσεις, πλαστά και
ανειλικρινή παραστατικά, µη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.)
προκειµένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον .

7). Επί πλέον, σας υπενθυµίζουµε ότι µε το Ν. 2065/92-ΦΕΚ113/Α/30-06-1992 (άρθρο
47 παράγρ. 3), τα όργανα ελέγχου έχουν και την υποχρέωση να ενηµερώνουν τις
αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για κάθε είδους φορολογική
παράβαση, που θα διαπιστώσουν, κατά την διάρκεια των ελέγχων.

8). Αρµόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Ν.4177/2013 και
των κατ’ εξουσιοδότηση τους εκδιδοµένων υπουργικών αποφάσεων είναι αυτές που
ορίζονται µε το άρθρο 17 του εν λόγω νόµου και για τον έλεγχο εφαρµογής των
διατάξεων του Ν.4264/2014 οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 αυτού.
9). Οι υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, οφείλουν
εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους χώρους αρµοδιότητάς των (λιµάνια, πλοία κ.λ.π).
10). Σηµειώνεται ότι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των ελεγκτικών υπηρεσιών του άρθρου 17
του Ν. 4177/2013, πέραν των καθηκόντων του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ασκούν ανάλογα και τις εξουσίες και τις
αρµοδιότητες του φορολογικού ελεγκτή όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν.
3959/2011-ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011.
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