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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.5078/6-5-2022 ερώτηση 

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.5078/6-5-2022 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του 
Πίνακα Διανομής,  σας γνωρίζουμε ότι 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 της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) 
και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. 
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Γ.Δ. ΣΔΟΕ 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.). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 132 του ν.4512/2018, η Γ.Δ ΣΔΟΕ 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. 
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 (Χημική Υπηρεσία, Ε.Φ.Ε.Τ, ΥΠΑΑΤ, κ.α.) 
σχετικά με την διενέργεια ελέγχων στη διακίνηση προϊόντων 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. Για την 
άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων, διεξάγονται έλεγχοι στο στεγασμένο εμπόριο (έδρα, 



Σελίδα 2 από 4

υποκατάστημα, αποθήκες ή άλλο στεγασμένο χώρο) και στο υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο και 
πλανόδιο) και αξιοποιούνται σχετικές πληροφορίες τόσο από θεσμικούς φορείς των κλάδων όσο και 
από καταναλωτές/ιδιώτες. Σε περίπτωση που κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστωθεί 
παράνομη κατοχή και διακίνηση προϊόντων προβαίνει στην κατάσχεση ή δέσμευση αυτών 
προκειμένου να μην διοχετευτούν στην αγορά, στη σύλληψη των παραβατών διακινητών και 
ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες ( Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων κλπ) για τις δικές τους ενέργειες. Επιπλέον, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ έχοντας ως προτεραιότητα την 
προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας διεξάγει σχετικούς ελέγχους βάσει στοιχείων και 
πληροφοριών που λαμβάνει. 
Στο πλαίσιο σχετικών ερευνών και ελέγχων, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ έχει επιτύχει σημαντικό πλήγμα εναντίον 
των κυκλωμάτων που διακινούν και διαθέτουν τρόφιμα ως Ελληνικά στους καταναλωτές. Ειδικότερα: 
 σε έρευνα αποθηκευτικού χώρου επιχείρησης χονδρικού εμπορίου αβγών στο νομό Αττικής, 
εντοπίστηκαν 324.000 αβγά τα οποία είχαν εισαχθεί από την Βουλγαρία. Εκτός από την παράνομη 
εισαγωγή τους, διαπιστώθηκε θέμα ελληνοποίησης αβγών, αφού εντοπίσθηκε πλήθος 
αυτοκόλλητων ταινιών επισήμανσης, ετικετών και υλικών συσκευασίας, καθώς και ενδείξεων ως 
«Ελληνικό Προϊόν».

 στο πλαίσιο κοινής δράσης έρευνας, μικτό κλιμάκιο ελεγκτών της Υπηρεσίας μας και της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., εντόπισε επιχείρηση η οποία κατείχε προϊόντα 
κρέατος μη ασφαλή (αλλοιωμένα), ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, βάρους επτά (7) τόνων 
περίπου, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Επισημαίνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2022 αλλά και του τριημέρου της 
Πρωτομαγιάς, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ συμμετέχοντας σε μεικτά κλιμάκια ελέγχου υπό το συντονισμό Ομάδας 
Εργασίας που συστάθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενήργησε  
ελέγχους στα σημεία εισόδου και στο οδικό δίκτυο της χώρας, σε σφαγεία, κεντρικές κρεαταγορές, 
ψυκτικές αποθήκες και σημεία λιανικής πώλησης διακίνησης με στόχο να αποτραπούν  
«ελληνοποιήσεις» αμνοεριφίων και αυγών.
Οι υπάλληλοι της Γ.Δ. ΣΔΟΕ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω πανδημίας 
που βιώνει η χώρα μας, θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη για την 
προστασία της δημόσιας υγείας και την πάταξη φαινομένων ελληνοποιήσεων. Επισημαίνεται ότι 
στον Προγραμματισμό Δράσης της Γ.Δ. ΣΔΟΕ για το έτος 2022 περιλαμβάνεται η διενέργεια 
σχετικών ελέγχων.
Επίσης σας επισυνάπτουμε το υπ΄αρ..πρωτ.ΔΙΠΑΕΕ 159886 /1-7-2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

                                                                        Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                       

                                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ           
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ΣΥΝ.ΣΕΛ.(2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μπουρχάν Μπαράν
Α.Πουλάς 
Χ.Κεφαλίδου
Ιλ.Αχμέτ
Γ.Φραγγίδης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο  Γεν.Γραμ. Φορ.Πολιτικής & Δημ.Περιουσίας 
4. Υπηρεσία Συντονισμού
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