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Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

KOIN.:

-

Βουλευτή:
Ως Πίνακας Αποδεκτών
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 4699/26-3-2018
Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι
Βουλευτές που αναγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μας, σας ενημερώνουμε ότι:
Oι υπηρεσίες του Υπουργείου διενεργούν καθημερινά ελέγχους στην Αγορά για την
εφαρμογή του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-13) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» καθώς και της Υ.Α. 91354/308-2017 «Αποφάσεις Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)».
Ειδικότερα στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων για τη διασφάλιση των συμφερόντων
της εγχώριας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και προστασίας του
καταναλωτικού κοινού, ελέγχονται οι αθέμιτες πρακτικές του εμπορίου που αφορούν
φαινόμενα ελληνοποιήσεων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και αν εφαρμόζεται
σειρά σχετικών και συναφών διατάξεων που παραθέτουμε κατωτέρω:
Α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 25, των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, όπου ορίζεται ο τρόπος
επισήμανσης επί της συσκευασίας τυποποιημένου γάλακτος.
Β) Το άρθρο 10, της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, όπου ορίζονται οι απαιτούμενες
ενδείξεις επί των προσυσκευασμένων τροφίμων ενώ στο άρθρο 11 αυτής, ορίζονται οι
απαιτούμενες ενδείξεις επί της πινακίδας, σε περιπτώσεις μη προσυσκευασμένων
τροφίμων, τα οποία διατίθενται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον
καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών
και γαλακτοκομικών.
Γ) Το άρθρο 80, των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, όπου ορίζονται οι απαιτούμενες ενδείξεις επί των
παραστατικών εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, μεταξύ των οποίων και η προέλευσή
τους.
Οι έλεγχοι διενεργούνται σε ολόκληρο το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας, μέρος
των οποίων είναι και ο έλεγχος στη διακίνηση, εμπορεία και διάθεση του γάλακτος. Στα

πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχων, κλιμάκια της υπηρεσίας μας
πραγματοποιούν ελέγχους σε εθνικές και επαρχιακές οδούς, σε οχήματα μεταφοράς
προϊόντων και εμπορευμάτων.
Ο έλεγχος αφορά κυρίως την επισήμανση των διακινούμενων ποσοτήτων σε οποιαδήποτε
συσκευασία σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, καθώς και την ύπαρξη
παραστατικών διακίνησης και εμπορίας σε επιχειρήσεις αλλά και σε οχήματα που
μεταφέρουν προϊόντα.
Οι έλεγχοι είναι συνεχείς και διενεργούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και καθ’όλη τη
διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων, προβλέπονται σχετικές διοικητικές
κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναγνωρίζοντας το πρόβλημα των ελέγχων
συνέστησε σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4497/2017 εντός της ΓΓΕΚΠΚ το
Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου. Στόχος είναι ο
συντονισμός των συναρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών προκειμένου να βελτιστοποιηθούν
οι έλεγχοι αλλά και να υπάρξει σαφής επιχειρησιακός σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφέρειας.
Προς αυτή την κατεύθυνση το ΣΥΚΕΑΠ θα συνάψει προγραμματικές συμφωνίες με όλες
τις περιφέρειες. Είναι αυτονόητο ότι οι αντίστοιχες συμφωνίες με τις περιφέρειες όπου
υπάρχει σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην
καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων γάλακτος.
Επί πλέον σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 2346/16-4-2018 έγγραφο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
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