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Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.1649/11.11.2020  Ερώτηση

Σε απάντηση της  υπ΄ αριθμ. πρωτ.1649/11.11.2020  Ερώτησης  που κατέθεσαν οι  Βουλευτές του 
Πίνακα Διανομής, σας  γνωρίζουμε τα εξής:

Τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), 
ωστόσο η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.ΣΔΟΕ), σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εστιών 
οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών 
παραβάσεων και παράνομων πράξεων, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών 
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και 
εν γένει του κοινωνικού συνόλου. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνεται ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του Ν. 4177/2013 
(Κανόνες Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής Υπηρεσιών) και της Υπουργικής 
Απόφασης 91354-ΦΕΚ Β 2983/30.8.2017 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών-Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 132 του ν.4512/2018, ανήκει στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες για τον έλεγχο 
οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
οικονομικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές προστασίας του 
δημοσίου συμφέροντος.

Επίσης  η Γ. Δ. ΣΔΟΕ συμμετέχει στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς όπως αυτή ορίζεται 
στις διατάξεις του Ν. 4712/2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία αποτελεί 
ελεγκτικό μηχανισμό για την προστασία της εσωτερικής αγοράς, που συνίσταται στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στην προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα 
παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, στην 
ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας 
και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία 
υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και 
στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.
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Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Γ.Δ. ΣΔΟΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία 
και διενεργούν ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου είτε 
αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Αναφορικά με το θέμα των ελληνοποιήσεων,  η Γ.Δ ΣΔΟΕ διενεργεί ελέγχους και ανταποκρίνεται σε 
αιτήματα συνδρομής και συνεργασίας αρμόδιων φορέων (Ε.Φ.Ε.Τ κ.α.) σχετικά με την διενέργεια 
ελέγχων στη διακίνηση προϊόντων (αγροτικών, κτηνοτροφικών κ.λ.π.) με στόχο την αποφυγή 
παραβατικών συμπεριφορών αθέμιτων ενεργειών, έκδοση πλαστών και ανειλικρινών εμπορικών 
εγγράφων, που οδηγούν στην κερδοσκοπία, στο παραεμπόριο και στις ελληνοποιήσεις εισαγωγών, 
προκειμένου να προστατευθεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. 

Οι υπάλληλοι της Γ.Δ ΣΔΟΕ, έχοντας πλήρη επίγνωση των κρίσιμων συνθηκών που βιώνει η χώρα 
μας, θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών.

Επίσης, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.11795/11.1.2021 έγγραφο της  Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      
       
                                                                  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                           

ΣΥΝ/ΝΑ: Μία σελίδα
                                                                                  
                                                                  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Α.Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φ.Π.και Δ.Π.
4. ΑΤΚΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αβραμάκης Αντωνίου Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Δημητρίου Ειρήνη-Ελένη
Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Γεωργίου Σταύρος
Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
Θραψανιώτης Μιχαήλ Εμμανουήλ
Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Γεωργίου Ευφροσύνη (Φρόσω) 
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα) 
Κάτσης Σπυρίδωνος Μάριος 
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος 
Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας
Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
Μαμουλάκης Αντωνίου Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος
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Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Ηλία Γεώργιος
Παπανάτσιου Στέργιου Αικατερίνη
Παππάς Στυλιανού Νικόλαος
Πολάκης Πέτρου Παύλος
Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος
Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης 
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Ευαγγέλου Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
Τζάκρη Εμμανουήλ Θεοδώρα
Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος (Αλέκος)
Τσίπρας Ηρακλή Γεώργιος
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος
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