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ΕΓΚΤΚΛΙΟ
ΘΕΜΑ: πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ
Μέηξσλ θαη ηαζκώλ
Με αθνξκή ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ θαζεθόλησλ ζαο θαη ηελ επηθείκελε δηεμαγσγή ηνπ
Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ Μέηξσλ θαη ηαζκώλ ηνπ 2011, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο καο λα
θαηαζηεί θαηά ην δπλαηό απνηειεζκαηηθόηεξε ε ζπλεξγαζία καο κε ηηο ππεξεζίεο ζαο, θξίλνπκε
ζθόπηκν λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα θαησηέξσ:
1. Ο Πεξηνδηθόο Έιεγρνο ησλ πάζεο θύζεσο κεηξηθώλ νξγάλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, έρεη ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη έρεη ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα (Π. Γ. 524/78, ΦΔΚ 112/Α/78).
2. Αξκνδηόηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ έρνπλ νη θαηά ηόπνπο Γ/λζεηο
Δκπνξίνπ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο (Ν. 3103/03, άξζξν 3, παξ. 1,
ΦΔΚ 23/Α/03), λπλ Σκήκαηα Δκπνξίνπ, ησλ Γ/λζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ (Π.Δ.) ηεο ρώξαο, σο έρνπκε ελεκεξσζεί από πξνεγνύκελε επηθνηλσλία κε ηηο
ππεξεζίεο ζαο.
3. Καηά ην κεηξνινγηθό έιεγρν ησλ νξγάλσλ εηζπξάηηνληαη ηέιε, 25 % ησλ νπνίσλ
δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ελ γέλεη αλαγθώλ (κεηαθηλήζεηο, εμνπιηζκόο,
απνδεκηώζεηο θιπ) ησλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ (Ν. 3190/03, άξζξν 12, παξ. 2, ΦΔΚ
249/Α/03).
4. Ο Πεξηνδηθόο Έιεγρνο εληάζζεηαη ζην επξύηεξν πιαίζην ειέγρσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, σο εθ ηνύηνπ εθαξκόδνληαη όζα πξνβιέπνληαη από ην Ν.
3668/08 (ΦΔΚ 115/Α/08), πνπ απνηειεί ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Αγνξαλνκηθνύ
Κώδηθα θαη ηελ Τ.Α. Α2-5900 (ΦΔΚ 1857/Β/08), πνπ εθδόζεθε θαη΄επηηαγή ηνπ.
5. Γηα ηελ εληαία αληηκεηώπηζε ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηνπ Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ,
πξνηείλεηαη νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο λα εθδίδνπλ Απόθαζε πγθξόηεζεο Οκάδαο Δξγαζίαο,
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ (νλνκ/λν, βαζκόο,
εηδηθόηεηα, ΑΓΣ, ΑΦΜ), πνπ ζα δηελεξγνύλ ηνλ Πεξηνδηθό Έιεγρν γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή
ηνπο Δλόηεηα, απνηεινύκελε από ηνπιάρηζηνλ 4 ππαιιήινπο κε ηελ απαηηνύκελε
εκπεηξία θαη ηερληθέο γλώζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ.
6. Σα αξκόδηα Σκήκαηα Δκπνξίνπ ησλ Γ/ζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Π.Δ., γηα θάζε έμνδν ζηα
πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ, νξίδνπλ ζπλεξγείν ειέγρνπ, απνηεινύκελν από δύν (2)
ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπο ειεγθηέο (Τ.Α. Α2-5900, άξζξν 2, ΦΔΚ 1857/Β/08) από ηελ σο
άλσ νκάδα εξγαζίαο. Η ελαζρόιεζε ησλ ππαιιήισλ, κε ην αληηθείκελν απηό, ζπληζηάηαη
λα είλαη ζε ζπλερή βάζε θαη όρη πεξηζηαζηαθά.
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Σν ζπλεξγείν πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε εληνιή ειέγρνπ, δηαηαγή πνξείαο, κπινθ
«Έθζεζε Διέγρνπ Ν. 3668/08», κπινθ «Πξάμε Βεβαίσζεο Παξάβαζεο Ν.3668/08»,
κπινθ απνδείμεσλ είζπξαμεο ηειώλ Π.Δ., απηνθόιιεηα ζήκαηα Π.Δ. θαη θαξηέιεο (ή
έληππα όπσο ην
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Μ-6Π/09) ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζα ειεγρζνύλ, γηα
ελεκέξσζή ηνπο, απαξαίηεηα πξόηππα ζηαζκά, πξόηππν ιηηξόκεηξν θαη ινηπά όξγαλα
ειέγρνπ θαζώο θαη ζύλεξγα γηα ελδερόκελε ζθξάγηζε ησλ ειεγρνκέλσλ νξγάλσλ.
7. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπγθξόηεζεο ζπλεξγείσλ ειέγρνπ, ή νινθιήξσζεο ηνπ
Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ, ή αδπλακία ειέγρνπ όισλ ησλ κεηξηθώλ νξγάλσλ ζε θάπνηα
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, ε Γελ. Γ/λζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο πξνηείλεηαη λα
εμνπζηνδνηεί νκάδεο εξγαζίαο άιισλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ γηα ηελ απνπεξάησζε
ηνπ ειέγρνπ.
8. Γεδνκέλνπ όηη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε
ηερληθώλ κέζσλ (πξόηππα ζηαζκά, ιηηξόκεηξν θιπ) είλαη αλαγθαία ε δηάζεζε
ππεξεζηαθνύ απηνθηλήηνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ θαη ηε κεηαθίλεζε
ηνπ ζπλεξγείνπ ειέγρνπ.
Γηα εμνηθνλόκεζε αλζξώπηλσλ πόξσλ πξνηείλνπκε λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε νδήγεζεο
ηνπ ππεξεζηαθνύ απηνθηλήηνπ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγθηέο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
απηό δελ είλαη δπλαηό, πξνηείλνπκε λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν απνθιεηζηηθήο ή ελ
παξαιιήισ κεηαθίλεζεο νδεγνύ ζην αξκόδην Σκήκα, ώζηε ν νδεγόο λα απνηειεί κέινο
ηνπ ζπλεξγείνπ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην όλνκά ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Απόθαζε πγθξόηεζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο.
9. Μεηά από θάζε έιεγρν, πξέπεη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ πνπ
δηαζέηνπλ όια ηα Σκήκαηα Δκπνξίνπ (ΟΠΝΑ) γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
(εηαηξεία, είδνο θαη αξηζκώλ νξγάλσλ πνπ ειέγρζεθαλ, ηπρόλ παξαβάζεηο πνπ
ζεκεηώζεθαλ, πνζό πνπ εηζπξάρζεθε θαη αξ. ηξηπινηύπνπ είζπξαμεο) έηζη ώζηε λα είλαη
άκεζα δηαζέζηκα γηα ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο
Ινπιίνπ 2008, γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο
αγνξάο.
10. Η δηελέξγεηα ηνπ Πεξηνδηθνύ Διέγρνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη ηερληθή
εκπεηξία επί ηνπ αληηθεηκέλνπ, έηζη ώζηε ε επνπηεία ηεο αγνξάο λα θαζίζηαηαη
απνηειεζκαηηθόηεξε.
Γηα ην ιόγν απηό, αιιά θαη επεηδή ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθόο θαη ζε βάζνο,
ζεσξνύκε ζθόπηκν λα γίλεη εθπαίδεπζε ησλ ειεγθηώλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο νκάδεο
εξγαζίαο, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, από ππαιιήινπο ησλ θαηά ηόπνπο ππεξεζηώλ πνπ
έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο ηερληθέο γλώζεηο θαη εκπεηξία, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία
καο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηό, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη από
ππαιιήινπο άιιεο Πεξηθέξεηαο ή από ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα πιαίζηα ησλ
πθηζηακέλσλ δπλαηνηήησλ.
11. Γηα ηελ θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ζαο θαη ηελ απινύζηεπζε ηεο
επηθνηλσλίαο καδί ζαο, νη θαηά ηόπνπο Γεληθέο Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο παξαθαινύληαη
όπσο καο γλσξίζνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξ. δ/λζε, ηειέθσλν θαη e-mail)
ππαιιήινπ κε ηνλ νπνίν ζα έξρεηαη ζε επαθή ε ππεξεζία καο γηα ζέκαηα Πεξηνδηθνύ
Διέγρνπ, αιιά θαη γεληθόηεξα κεηξνινγηθώλ ειέγρσλ πνπ ζα αθνξνύλ νιόθιεξε ηελ
Πεξηθέξεηα.
12. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη πξνεγνύκελεο εγθύθιηνί καο Φ2-2301/28.12.2009 θαη Φ281/17.1.2011.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ
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