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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 17-09-2014

Αρ. Πρωτ.: 15264
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση:

Προς: Περιφερειακές ∆/νσεις
ΕΦΕΤ

Λ. Κηφισίας 124 &
Ιατρίδου 2

Τ.Κ. :

115 26, Αµπελόκηποι

Πληροφορίες: ∆ήµητρα Παντελεάκη
Τηλέφωνο:

210-6971582

Fax:

210-6971501

e-mail:

dpanteleaki@efet.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινήσεις επί εφαρµογής των άρθρων 23 & 24 του
Ν.4235/2014
Σχετ:

Οι υπ’ αριθ. 3701/26.02.2014 και 14995/ 11-9-2014 εγκύκλιοι του
ΕΦΕΤ

Σε συνέχεια ερωτηµάτων που τέθηκαν υπόψη µας σας αποστέλλουµε τις
παρακάτω διευκρινήσεις.
Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 63 του ν. 4235/2014
(Μεταβατικές διατάξεις) «παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί πριν την
έναρξη ισχύος του νόµου και δεν έχουν εξεταστεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και επιβάλλονται
τα µέτρα συµµόρφωσης ως και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις εφόσον
για αυτές δεν προβλέπονταν ηπιότερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπει
ο παρών νόµος».
Σε εφαρµογή των ανωτέρω, οι υποθέσεις που είναι σε εκκρεµότητα
εξέτασης ενδέχεται να αφορούν τις εξής περιπτώσεις:
1. Παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου
και η

διαδικασία

εξέτασης

τους

για

οιονδήποτε

λόγο

δεν

είχε

ολοκληρωθεί σε επίπεδο Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων.
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2. Υποθέσεις που η εξέτασή τους δεν ολοκληρώθηκε από το ∆.Σ του ΕΦΕΤ
και έχουν επιστρέψει στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις.
3. Παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί µετά την έναρξη ισχύος του νόµου
και εν αναµονή έκδοσης της Υ.Α., για τους συντελεστές των κριτηρίων
επιµέτρησης δεν ήταν δυνατή η εξέταση τους.

∆ιευκρινήσεις:
1. Η

διαδικασία

περιπτώσεις

της
που

ακρόασης/κατάθεσης
ο

ενδιαφερόµενος

υποµνήµατος
έχει

ήδη

για

κληθεί

τις
και

ανταποκρίθηκε ή δεν ανταποκρίθηκε, έχει εκπληρωθεί το δικαίωµα
του ενδιαφερόµενου στην κατάθεση των απόψεών του µε την
τοποθέτηση

του

επί

της

ευρηµάτων/πραγµατικών

ουσίας

της

περιστατικών

υπόθεσης
που

και

επί

των

αναφέρονταν

στις

εκθέσεις και αυτό δε διαφοροποιείται µετά την έκδοση και εφαρµογή
του

νόµου.

Εποµένως,

καλούνται

σε

ακρόαση/κατάθεση

υποµνήµατος µόνο όσοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν έχουν κληθεί
για υποθέσεις που εξετάζονται.
2. Τα οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων τα οποία απαιτούνται για
την εξέταση των υποθέσεων από τις Τριµελείς Επιτροπές θα πρέπει
να αναζητηθούν άµεσα και κατά προτεραιότητα από τις επιχειρήσεις
µε σχετικό έγγραφο και άµεση επικοινωνία µε αυτές.
3. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τις τριµελείς επιτροπές
κατά την εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων κάθε εξεταζόµενης
υπόθεσης

υπό το πρίσµα των απαιτήσεων του

νέου

νόµου.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που οι εξεταζόµενες υποθέσεις
βασίζονται σε εκθέσεις ελέγχου που έχουν οριστικοποιηθεί πριν την
έκδοση του νόµου ως προς τον συσχετισµό των ευρηµάτων, τον
χαρακτηρισµό των τροφίµων, την στοιχειοθέτηση ή όχι παραβάσεων
κ.α.
4. Στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικών προστίµων µέχρι 6000 ευρώ
και εφόσον εντός του προβλεποµένου χρονικού διαστήµατος των 5
ηµερών δεν υποβληθεί ένσταση επί της απόφασης της τριµελούς
επιτροπής, η απόφαση θα διαβιβάζεται άµεσα από την Περιφερειακή
∆/νση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ µε την ένδειξη: «ΕΦΕΤ/
Γενική ∆ιεύθυνση/∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης» και θέµα:
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«Απόφαση Επιβολής Προστίµου» προκειµένου να πραγµατοποιηθούν
οι

προβλεπόµενες

ενέργειες

είσπραξης

και

απόδοσης

των

επιβληθέντων προστίµων.
5. Για την υλοποίηση των διαδικασιών απατούνται έντυπα τα οποία
έχουν διαµορφωθεί και περιλαµβάνονται σε Υπουργική Απόφαση η
οποία αναµένεται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της εν λόγω
απόφασης

οι

Περιφερειακές

αναγκαίες

προσαρµογές

να

∆/νσεις

θα

πρέπει

αξιοποιήσουν

τα

κάνοντας
έντυπα

τις
που

χρησιµοποιούσαν µέχρι σήµερα.
Τα έντυπα τα οποία περιέχονται στην Υπουργική Απόφαση η οποία
θα σας αποσταλεί αµέσως µετά την έκδοση της είναι:
1)

Έκθεση δέσµευσης

2)

Απόφαση επί δεσµευθέντων

3)

Πρακτικό αποδέσµευσης

4)

Έκθεση κατάσχεσης

5)

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων

6)

Έκθεση 1ης επανεξέτασης κατασχεθέντων τριµελούς επιτροπής

7)

Συγκρότηση

πενταµελούς

επιτροπής

2ης

επανεξέτασης

κατασχεθέντων
8)

Έκθεση 2ης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταµελούς επιτροπής

9)

Πρωτόκολλο καταστροφής

10) Άδεια διακίνησης
11) Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας Επιχείρησης Τροφίµων
12) Αναστολή ή Ανάκληση Έγκρισης Εγκατάστασης
13) Συγκρότηση

Τριµελούς

Επιτροπής

Εισήγησης

ή

Επιβολής

∆ιοικητικών Προστίµων
14) Κλήση σε ακρόαση
15) Απόφαση τριµελούς επιτροπής άρθρου 24 του Ν. 4235/14

Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού των υπηρεσιών σας σχετικά µε
την εξέταση των υποθέσεων από τις τριµελείς επιτροπές και προκειµένου
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΦΕΤ να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την
εξέταση ενδεχοµένων ενστάσεων ή/και επιβολή προστίµων άνω των 6000€
εντός του έτους 2014 όλες οι ενέργειες σας θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά
προτεραιότητα άλλων υποχρεώσεων της υπηρεσίας σας και µε στόχο την
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ολοκλήρωση των υποθέσεων επιβολής προστίµων εντός του µηνός
Νοεµβρίου.
O Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ

Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Ε.∆:
1. Γραφείο Προέδρου
2. ∆/νση Εργαστηριακών Ελέγχων
3. ∆/νση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων
4. ∆/νση ∆ιατροφικής Πολιτικής & Ερευνών
5. ∆/νση Ενηµέρωσης, Εκπαίδευσης & Πληροφορικής
6. ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
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