
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 34077 
Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρ-

μογή του άρθρου εικοστού πρώτου από της 

20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπι-

ση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 

και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 

της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημό-

σιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 6 του άρθρου εικοστού πρώτου παρ. 6 της 

από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

3. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

4. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 185).

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.

6. Του π.δ. 83/2019 « Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).

7. Του π.δ. 84/2019 « Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει .

9. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

Β. Τις αποφάσεις:
1. με αριθμό Υ1/9-7-2019 και Υ2/9-7-2019 αποφάσεις 

του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των 
Υπουργείων» και «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών», αντίστοιχα (Β’ 2901),

2. με αριθμό 46/1-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

Γ. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στο 
πλαίσιο της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαπίστωση παραβάσεων

Για τη διαπίστωση ενδεχόμενης παράβασης της παρ. 1 
του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομα-
λής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 68) δύνανται είτε να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι 
είτε να αξιολογούνται τα έγγραφα που περιέρχονται με 
οποιονδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Άρθρο 2
Επιτόπιοι Έλεγχοι

Επιτόπιοι έλεγχοι για διαπίστωση της παράβασης 
δύνανται να πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε 
υπάλληλο:

α. των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1116

11565



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11566 Τεύχος B’ 1116/01.04.2020

β. των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των 
Περιφερειών,

γ. του συλλογικού οργάνου με την ονομασία Συντονι-
στικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Πα-
ρεμπορίου και των συνδέσμων του ανά την Επικράτεια.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιτόπιου ελέγχου

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγ-
χου, αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο (2) υπαλλή-
λους, οι οποίοι φέρουν το σχετικό έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ» καθώς και την «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την άσκηση των ελέγχων, 
δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου πα-
ρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται αποθηκεύονται, δια-
κινούνται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα 
που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να 
προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους, επιδεικνύοντας τις 
σχετικές εντολές ελέγχου, εφόσον ζητηθούν.

3. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τη συν-
δρομή τους στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την 
εκτέλεση του έργου τους και να συμμορφώνονται στις 
υποδείξεις τους.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις ελεγκτών - ελεγχομένων

1. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του άρθρου 2, έχοντας 
καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου σύμφωνα με 
τον Κ.Π.Δ. και φορολογικού ελεγκτή, επιδεικνύουν στον 
ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», εφόσον ζητηθεί, 
και συντάσσουν και συμπληρώνουν εις διπλούν, κατά 
περίπτωση, τα πεδία του εντύπου «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ».

2. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το κατά περί-
πτωση έντυπο της ανωτέρω παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3, υπογράφεται από τους υπαλλήλους ελεγκτές 
και τον ελεγχόμενο ή τον υπεύθυνο της ελεγχόμενης 
επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγχόμενος ή 
ο υπεύθυνος της ελεγχόμενης επιχείρησης δικαιού-
ται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμε-
νο κατά περίπτωση πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓ-
ΧΟΜΕΝΟΥ». Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, οι 
υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την 
ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ», υπογράφουν για την 
επιβεβαίωση της άρνησης και σημειώνουν τυχόν προ-
φορικές απόψεις του ελεγχομένου ή του υπευθύνου 
της επιχείρησης. Εφόσον ο ελεγχόμενος αρνείται να 
δώσει εξηγήσεις, τούτο σημειώνεται στο πεδίο «ΑΠΟ-
ΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ».

3. Το κατά περίπτωση έντυπο κατά τον έλεγχο, συντάσ-
σεται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες 
από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, κατά τρόπον 
ώστε, όλα τα πεδία να είναι ορθά συμπληρωμένα και 
να τεκμηριώνεται η παράβαση. Ακυρώσεις - διαγρα-
φές - διορθώσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται. 
Το φύλλο της Έκθεσης Ελέγχου με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ» υποβάλλεται από τα ελεγκτικά όργανα εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών στη Γενική Διεύθυνση Αγο-
ράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. Το δε φύλλο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ» παραδίδεται στον ελεγχόμενο με την 
ολοκλήρωση του ελέγχου. Η ως άνω έκθεση καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που περιέρχεται 
με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση των ελεγκτικών οργά-
νων, κοινοποιείται και στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας 
Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθεί αν υφίσταται εν-
δεχόμενη παράβαση και διατάξεων για την προστασία 
του καταναλωτή.

4. Όποιος παρεμποδίζει τα ελεγκτικά όργανα ή αρ-
νείται να παραδώσει σε αυτά οποιοδήποτε στοιχείο 
απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ιδίως τα τι-
μολόγια, παραστατικά ή/και άλλα έγγραφα, τιμωρείται 
με φυλάκιση.

5. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ως ανωτέρω ή γενι-
κότερης διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ο ελεγχόμενος οφείλει να συνεργάζεται και 
μην παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο.

Ο ελεγχόμενος υποχρεούται:
α. Να παραδώσει κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη 

διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως παρα-
στατικά αγοραπωλησίας, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.

β. Να μην παραποιεί ή να αποκρύπτει ή να παραθέτει 
ψευδή στοιχεία.

γ. Να μην προβαίνει σε βίαιες ενέργειες εναντίον των 
ελεγκτών.

6. Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υπο-
χρεώσεις της παρ. 5 επιβάλλεται πρόσθετο διοικητικό 
πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €).

Άρθρο 5
Διαδικασία διερεύνησης παραβάσεων χωρίς 
επιτόπιο έλεγχο

1. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή δύνανται να ζητούν πρόσβαση 
σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποια-
δήποτε πηγή, που διευκολύνει τον έλεγχο οποιασδήποτε 
πιθανολογούμενης παράβασης, ο οποίος διενεργείται 
είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας.

2. Σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υπο-
χρεώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται πρόσθετο διοικητικό 
πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

3. Αν με βάση τα έγγραφα που περιέλθουν εις γνώση 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, στοιχειοθετείται ενδεχόμε-
νη παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου εικοστού 
πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου, αποστέλλονται τα έγγραφα αυτά στη Γενική 
Διεύθυνση Αγοράς για τη σύνταξη εισήγησης για επιβο-
λή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Άρθρο 6
Εισήγηση προς επιβολή κυρώσεων

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη εισήγησης προς 
επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου εικοστού 
πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου, της παρ. 6 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του 
άρθρου 5 της παρούσας καθώς και για την λήψη των 
μέτρων της παρ. 5 του άρθρου εικοστού πρώτου της 
από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι η Γενική 
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Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή.

2. Για το ύψος των κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου 
εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου λαμβάνεται υπόψη ιδίως η βαρύ-
τητα και η έκταση της παράβασης καθώς και η τυχόν 
προσπάθεια παρακώλυσης της διαδικασίας εκ μέρους 
του προμηθευτή.

Άρθρο 7
Δικαστική προστασία

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 4 
του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.03.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρ. 6 του άρθρου 
4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, χωρεί προ-
σφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της 
οριζόμενης προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 
66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 8
Είσπραξη και απόδοση διοικητικών κυρώσεων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) 
και αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 
1560989001).

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ   
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*02011160104200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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