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κή αναβάθμιση των γνώσεών τους σε θεσμικά θέματα και τε-
χνογνωσία.
f Υιοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης της ελεγκτικής διαδικασί-
ας και δημιουργία κατάλληλου εργαλείου για τον προσδιορισμό 
των απαιτούμενων βελτιώσεων και τη διάγνωση των αναγκών.
f Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (δικηγόρων, πο-
λιτικών μηχανικών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
για την κάλυψη των ειδικών πεδίων και θεμάτων ελέγχου 
της ΔΙΜΕΑ. 

Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με τη ΔΙΜΕΑ, συ-
ντονίζει το έργο αυτό στο πλαίσιο της οριζόντιας τεχνικής υπο-
στήριξης που παρέχει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Ενημέρωση επιχειρήσεων  
και καταναλωτών 
Βασικός στόχος της τέταρτης μεταρρύθμισης είναι η ενημέ-
ρωση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για το θεσμι-
κό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο της αγοράς για την κατα-
πολέμηση του παρεμπορίου.

Το έργο προβλέπει τα εξής:
f Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής εκπαίδευσης, κα-

τάρτισης και ενημέρωσης επιχειρήσεων και καταναλωτών 
σε θέματα λαθρεμπορίου και παράνομου εμπορίου.

f Παροχή επαρκούς και κατάλληλου διδακτι-
κού και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλι-

κού για τους πολίτες, σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή, για την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση και εισαγωγή τους 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ει-
δικότερα στο μάθημα της Κοινωνι-
κής και Πολιτικής Αγωγής.
f Δημιουργία ενιαίου κόμβου 
πληροφόρησης στην ιστοσελίδα 
της ΔΙΜΕΑ, με σύνταξη, ανάρτηση 
και συστηματική επικαιροποίηση 
οδηγιών, με σαφή αναφορά στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο στο οποίο 
αντιστοιχούν, καθώς και στον σχε-
διασμό και τη διαθεσιμότητα των 
σχετικών εργαλειοθηκών.
f Διεξαγωγή ενημερωτικών εκδη-
λώσεων και εργαστηρίων για θέμα-

λεση του έργου ελέγχου της αγοράς (νομοθε-
σία, λίστες ελέγχου, κυρώσεις ανά παράβαση 
και υπολογισμό προστίμων, κινδύνων και ενερ-
γειών για την αντιμετώπισή τους κ.λπ.), ενώ θα 
αντλεί στατιστικά στοιχεία για την παρακολού-
θηση της αγοράς, θα συνάγει συμπεράσματα 
και θα δίνει οδηγίες στους ελεγκτές.

Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα διαμόρφω-
σης του προγράμματος των ελέγχων με βάση 
τα επικαιροποιημένα δεδομένα της αγοράς, τις 
ανάγκες και τους κινδύνους που προκύπτουν. 
Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν όλοι οι εν-
διαφερόμενοι που θα μπορούν να ενημερώ-
νονται για τον αριθμό των ελέγχων που γίνο-
νται καθημερινά από τα μεικτά κλιμάκια στα 
οποία θα συμμετάσχουν και υπάλληλοι των 
περιφερειών. 

Το ΟΠΣ της ΔΙΜΕΑ θα είναι διαλειτουργικό 
με τα υπάρχοντα συστήματα, όπως το ΟΠΣ 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) και 
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Με το 
νέο σύστημα, οι λεπτομέρειες των ελέγχων 
και των προστίμων θα λαμβάνονται απευθεί-
ας μέσω tablet, καθώς και μέσω φορητών τερ-
ματικών συσκευών (PDAs) με ενσωματωμένο 
θερμικό εκτυπωτή, που θα χρησιμοποιούνται 
επιτόπου από τους ελεγκτές για την εκτύπωση 
των προστίμων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός για την 
ανάπτυξη του ΟΠΣ, με προϋπολογισμό περί το 
1 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρωθεί και έχει αναδει-
χθεί προσωρινός ανάδοχος. Εως το τέλος του 
2022, θα ολοκληρωθεί η ανάδειξη του αναδό-
χου για το επιχειρησιακό κέντρο συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγο-
ράς, ενώ έως το τέλος Αυγούστου θα πραγμα-
τοποιηθεί ο διαγωνισμός για την παροχή διοι-
κητικής υποστήριξης στο ελεγκτικό έργο της ΔΙ-
ΜΕΑ και παράλληλα θα δημοπρατηθεί το έρ-
γο για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλι-
σμού για τη λειτουργία του ΟΠΣ. 

Στελέχωση με προσωπικό 
Η τρίτη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη στε-
λέχωση της ΔΙΜΕΑ με το κατάλληλο προσω-
πικό. Σήμερα λειτουργεί με ελλείψεις προσω-
πικού εξαιτίας της επέκτασης των αρμοδιοτή-
των της, ενώ οι εργαζόμενοι στη μονάδα θα 
πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα προκειμέ-
νου να εξοικειωθούν με τα νέα ψηφιακά εργα-
λεία (νέο ΟΠΣ, εξοπλισμός κ.λπ.). 

Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
f Εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του ελε-
γκτικού προσωπικού για την εισαγωγή σύγ-
χρονων τεχνικών ελέγχου και τη βελτίωση 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ελε-
γκτών.
f Εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του 
ελεγκτικού προσωπικού για τη βελτί-
ωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του 
και της εξειδίκευσής του στη χρή-
ση του ΟΠΣ.
f Δημιουργία σταθερού μη-
χανισμού συνεχούς 
κατάρτισης των 
ελεγκτών και 
των ελεγκτι-
κών οργάνων 
για την τακτι-

ΣΕ Ό,ΤΙ ΑΦΌΡΑ το παράνομο εμπό-
ριο, από τον Αύγουστο του 2020 έως 
τον Αύγουστο του 2022 έχουν πραγ-
ματοποιηθεί 35.642 έλεγχοι, διαπιστώ-
θηκαν 3.645 παραβάσεις, επιβλήθη-
καν πρόστιμα ύψους 4,7 εκατ. ευρώ 
και κατασχέθηκαν σε τεμάχια 485.591 
προϊόντα, συνολικού βάρους 2.805 
κιλών. Στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου έχουν πραγματοποιηθεί 
430 έλεγχοι, έχουν διαπιστωθεί 327 
παραβάσεις, έχουν επιβληθεί 2,26 
εκατ. ευρώ σε πρόστιμα, έχουν κα-
τασχεθεί 306.833 τεμάχια και έχουν 
διαγραφεί 38 ιστοσελίδες. Στο λιανι-
κό εμπόριο έχουν πραγματοποιηθεί 
852 έλεγχοι, έχουν διαπιστωθεί 17 
παραβάσεις -για τις οποίες οι απο-
φάσεις έχουν κοινοποιηθεί ή εκδο-
θεί- και έχουν επιβληθεί σε πρόστιμα 
1,315 εκατ. ευρώ. 

Τα πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στα τέλη Αυγούστου 
θα πραγματοποιηθεί η 
προμήθεια αυτοκινούμενου 
3D Scanner, 13 οχημάτων 
και έξι ISOBOXES 

Ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, 
Αδωνις Γεωργιάδης

τα υγείας και ασφάλειας, τα οποία ενδέχεται να 
απαιτούν ουσιαστικότερη ενημέρωση, διαφη-
μιστικές εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης για 
μέτρα προστασίας κ.λπ. 

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου 
είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρω-
θεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι από την ίδρυση της ΔΙΜΕΑ, το καλο-
καίρι του 2020, μέχρι σήμερα έχουν πραγματο-
ποιηθεί δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι και έχουν επι-
βληθεί πρόστιμα ύψους εκατομμυρίων ευρώ.


