
 
 
 

Ερώτηση 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020  

 

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 
 

Θέμα: «Κρούσματα αισχροκέρδειας λόγω του κορονοϊού» 
 
Η εξάπλωση των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες και στην 
χώρα μας έχει δημιουργήσει μια σειρά από παράπλευρες συνέπειες σε 
πλείστες πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Οι πολίτες και οι 
κάτοικοι της χώρας, μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση, προσπαθούν να 
προστατευτούν χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία 
τους και την περιφρούρηση της δημόσιας υγείας.Ειδικότερα, προμηθεύονται 
μέτρα ατομικής προστασίας, όπως μάσκες και γάντια, αντισηπτικά τζελ, 
μαντιλάκια καθαρισμού και μια σειρά από παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα 
οποία επιβραδύνουν και αποτρέπουν την εξάπλωση του ιού. 
 
Ωστόσο, σε αυτή την προσπάθεια παρατηρούνται κρούσματα αισχροκέρδειας 
τα οποία πολλαπλασιάζουν τις τελικές τιμές καταναλωτή των συγκεκριμένων 
προϊόντων. Μια σειρά από δημοσιεύματα των έντυπων και ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης πιστοποιούν ότι ορισμένα από τα καταστήματα που 
παρέχουν αυτά τα προϊόντα (φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία) 
πουλάνε τα παραπάνω είδη σε τιμές έως και 400- 500% ακριβότερα από ότι τα 
πουλούσαν έως και λίγες μέρες νωρίτερα. Για την επίρρωση των ανωτέρω, σας 
παραπέμπω και στην ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών (13.3.20), το οποίο καταδικάζει τα συγκεκριμένα φαινόμενα και ζητά 
την παρέμβασή των αρμοδίων. 
 
Δυστυχώς, τις πρώτες ημέρες που εντοπίστηκε το φαινόμενο, υπήρξαν ατυχείς 
δηλώσεις που δικαιολογούσαν την αισχροκέρδεια αντιμετωπίζοντας την ως ένα 
απλό παρεπόμενο του συστήματος προσφοράς και ζήτησης. Ωστόσο, φάνηκε 
αμέσως ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, μιας και ακόμη τα προϊόντα που δεν 
είχαν καμία έλλειψη, σημείωσαν υπερβολική αύξηση της τιμής τους. 
   
 
Επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας είναι υπόθεσή όλων μας, αλλά 
πρώτιστα της Πολιτείας και των αρμόδιων Υπουργείων,  οι οποίοι πρέπει να 
διαφυλάσσουν την ευχερή πρόσβαση όλων των πολιτών στα στοιχειώδη μέτρα 
προστασίας 
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Επειδή σε μια κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας δεν δικαιολογείται καμία 
αναφορά σε «νόμους της αγοράς», η οποία έχει αποδείξει ότι δεν 
αυτορυθμίζεται, αντιθέτως τείνει προς την αισχροκέρδεια και την «μαύρη 
αγορά» 
 
Επειδή για την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής απαιτείται πλήρης 
συμμόρφωση των επαγγελματιών με τα παραδεκτά συναλλακτικά ήθη, 
 
Επειδή οι πολίτες ανησυχούν και αγανακτούν για τα συγκεκριμένα φαινόμενα 
αισχροκέρδειας, τα οποία εκτός των άλλων βάλλουν ενάντια και στην κοινωνική 
υπευθυνότητα, 
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 

1. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για την 
εξακρίβωση της τιμής των προϊόντων προστασίας; Έχουν 
διαπιστωθεί κρούσματα υπερβολικής αύξησης της τιμής;  Σε 
πόσες περιπτώσεις; 

 
2. Πόσοι είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι που έχετε ορίσει για τον έλεγχο 

της τιμής των συγκεκριμένων προϊόντων; Έχουν επιβληθεί 
διοικητικά και οικονομικά μέτρα έναντι των παραβατών; Αν ναι, σε 
τι αριθμό ανέρχονται; 

 
3. Προτίθεστε να αυστηροποιήσετε τις πειθαρχικές ποινές έναντι των 

προμηθευτών και των καταστηματαρχών που αισχροκερδούν;  
 

4. Υπάρχουν ελλείψεις στα συγκεκριμένα προϊόντα προστασίας; Αν 
ναι, με ποιον τρόπο προτίθεστε να εξασφαλίσετε στους 
καταναλωτές την πρόσβαση, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών 
που παρατηρούνται; 

 
5. Εξετάζετε το ενδεχόμενο να τεθούν σε καθεστώς διατίμησης, 

συγκεκριμένα προϊόντα προστασίας της ατομικής και δημόσιας 
υγείας; 
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