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Νόμοσ Πλαίςιο  

Για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραςτηριοτήτων και  την 
Εποπτεία αγοράσ προϊόντων 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ 

Άρθρο 1  

κοπόσ 

 

1. Mε τισ διατάξεισ του παρόντοσ κεςπίηεται το γενικό πλαίςιο και οι γενικζσ 
αρχζσ για τθν άςκθςθ εποπτείασ και τθ διαδικαςία ελζγχου των οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων και των  προϊόντων. 
 

2. Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ ορίηονται: 

α) Οι κοινζσ αρχζσ και το πλαίςιο για τθν άςκθςθ εποπτείασ επί των οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων και  προϊόντων. 
β) Οι γενικοί κανόνεσ και οι διαδικαςίεσ που ιςχφουν για τθν άςκθςθ εποπτείασ. 
γ) Η μεκοδολογία και τα εργαλεία άςκθςθσ τθσ εποπτείασ. 
δ) Οι αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ των εποπτευουςϊν αρχϊν, κακϊσ και τα 
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των ελεγχόμενων οικονομικϊν φορζων. 
ε) Όλεσ οι αποφάςεισ που λαμβάνονται ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ εποπτείασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μζτρων και κυρϊςεων.  
ςτ) Άλλα ηθτιματα ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ άςκθςθσ εποπτείασ, 
πλθν αυτϊν που ορίηονται ςτισ παραγράφουσ α-ε του παρόντοσ. 
 

Άρθρο 2 

 Οριςμοί 

 

Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 

α) Οικονομικι δραςτθριότθτα: θ δραςτθριότθτα που αςκείται από φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα με ςκοπό τον προςποριςμό ειςοδιματοσ και κζρδουσ ςτο πλαίςιο 
λειτουργίασ τθσ αγοράσ, όπωσ ενδεικτικά θ παραγωγι και διακίνθςθ αγακϊν, θ 
παροχι υπθρεςιϊν, θ διεξαγωγι εμπορίου, και θ εκτζλεςθ ζργων. 

β) Τομζασ δραςτθριότθτασ: το ςφνολο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που 
προςδιορίηονται με ζναν τετραψιφιο Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ). 
γ) Οικονομικόσ φορζασ: φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο αςκεί οικονομικι 
δραςτθριότθτα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια.  
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δ) Προϊόν: αντικείμενο που διατίκεται ςτθν αγορά για διανομι, κατανάλωςθ ι 
χριςθ ςτο πλαίςιο εμπορικισ δραςτθριότθτασ.  
ε) Εγκατάςταςθ: ο χϊροσ όπου αςκείται οικονομικι δραςτθριότθτα που φζρει ζναν 
ι περιςςότερουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ και θ οποία μπορεί να 
ταξινομθκεί ωσ προσ τον κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία και αςφάλεια, το 
περιβάλλον ι άλλεσ πτυχζσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Στθν ζννοια τθσ 
εγκατάςταςθσ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου νοείται και το κινθτό μζςο ςτο 
οποίο ι μζςω του οποίου αςκείται οικονομικι δραςτθριότθτα. 
ςτ) Εποπτεία: Οι ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται από Δθμόςια Αρχι προκειμζνου 
να εξαςφαλιςτεί ότι οι οικονομικοί φορείσ, οι εγκαταςτάςεισ και τα προϊόντα 
ςυμμορφϊνονται προσ τισ απαιτιςεισ που ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία και δε 
κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία, τθν αςφάλεια, το περιβάλλον ι άλλεσ πτυχζσ του 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου ο όροσ εποπτεία 
περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται από τθν Αρχι 
προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ ςυμμόρφωςθ όπωσ, ο ςχεδιαςμόσ, 
προγραμματιςμόσ και θ διενζργεια του ελζγχου, υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ,  
παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν, οδθγιϊν και πλθροφόρθςθσ κ.λπ. όπωσ 
αναλυτικά ορίηονται ςτο άρκρο 5 κατωτζρω.   
η) Εποπτεφουςα αρχι: θ δθμόςια αρχι που ζχει αρμοδιότθτα άςκθςθσ εποπτείασ 

ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ και τα προϊόντα. Με τον όρο εποπτεφουςα νοείται είτε 

θ Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ είτε θ Αρχι Εφαρμογισ Εποπτείασ 

και Διαχείριςθσ Ελζγχου όπωσ αυτζσ περαιτζρω ορίηονται ςτον  παρόντα νόμο.  

θ) Πεδίο εποπτείασ: Μια ςυγκεκριμζνθ πτυχι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που απαιτεί 

εποπτεία και για τθν οποία ζχουν τεκεί κανόνεσ δικαίου ωσ προσ τισ απαιτιςεισ που 

πρζπει να τθροφνται για να μθν επζλκει κίνδυνοσ ςε αυτιν.  

κ) Ζλεγχοσ: Αποτελεί μζροσ τθσ εποπτείασ και ορίηεται ωσ θ κάκε ενζργεια που 

πραγματοποιείται για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ μιασ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ και περιλαμβάνει τθ γενικι οργανωμζνθ εξζταςθ ι αξιολόγθςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ των προϊόντων, υπθρεςιϊν ι εργαςιϊν των δραςτθριοτιτων με τισ 

απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ για τθ 

βελτίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ. Στθν ζννοια του ελζγχου περιλαμβάνεται κάκε 

ενζργεια κατά τθν παραπάνω ζννοια ανεξάρτθτα από το τόπο ι χρονικό ςθμείο που 

λαμβάνει χϊρα. 

ι) Ελεγκτισ: δθμόςιοσ υπάλλθλοσ με αρμοδιότθτα διενζργειασ ελζγχου ςτο 

αντικείμενο αρμοδιότθτασ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ. Ωσ ελεγκτισ νοείται κάκε 

υπάλλθλοσ που αςκεί τισ παραπάνω ενζργειεσ ανεξαρτιτωσ αν φζρει άλλο τίτλο 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτθν ανάκεςθ των κακθκόντων του από τθν Υπθρεςία 

ςτθν οποία ανικει. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ωσ ελεγκτζσ, πζραν των 

ωσ άνω δθμοςίων υπαλλιλων, νοοφνται και τα φυςικά πρόςωπα τα οποία ζχουν 

εγγραφεί ςε μθτρϊα που τθροφνται από τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ και δφνανται υπό 

προχποκζςεισ να ςυνεπικουροφν τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ ςτθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων τουσ.  
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ια) Eντολι διενζργειασ ελζγχου: ζγγραφο που περιγράφει το περιεχόμενο του 

ελζγχου που πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ από τον   

ελεγκτι ςτον οποίο ζχει ανατεκεί.  

ιβ) Φφλλο ελζγχου: φφλλο αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ που περιζχει κατ’ ελάχιςτο 

τισ κφριεσ απαιτιςεισ ι τισ κατθγορίεσ απαιτιςεων  που υποχρεοφνται να τθροφν οι 

φορείσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςχετικά με τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ τουσ.  

ιγ) Ζκκεςθ ελζγχου: θ αναφορά ι κάκε ζγγραφο που ςυντάςςεται  ςε ςυνζχεια του 

ελζγχου και καταγράφει τα αποτελζςματά του. Η ζκκεςθ ελζγχου μπορεί να ζχει τθ 

μορφι φφλλου ελζγχου. 

ιδ) Αρχείο ελζγχου: βάςθ δεδομζνων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

και ελζγχων όπου καταχωροφνται οι εκκζςεισ ελζγχων.  

ιε) Κίνδυνοσ: θ πικανι βλάβθ που δφναται να προκλθκεί ςε μια πτυχι του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, ωσ αποτζλεςμα οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι/και τθσ 

προοριηόμενθσ χριςθσ των προϊόντων. Ο κίνδυνοσ προςδιορίηεται ιδίωσ από το 

μζγεκοσ τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ τθσ βλάβθσ, τθ ςοβαρότθτα και το μζγεκοσ 

αυτισ κακϊσ και από τθ ςυχνότθτα επανάλθψθσ τθσ μθ ςυμμορφοφμενθσ 

ςυμπεριφοράσ του οικονομικοφ φορζα.  

ιςτ) Αξιολόγθςθ κινδφνου: θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ, ανάλυςθσ και εκτίμθςθσ τθσ 

επικινδυνότθτασ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και των προϊόντων  που 

αποςκοπεί ςτθν οργάνωςθ και τθν άςκθςθ των κατάλλθλων ενεργειϊν ελζγχου και  

εποπτείασ.  

ιη) Κριτιρια κατάταξθσ ςε κατθγορία κινδφνου: τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται ωσ κριτιρια για 

τθν κατάταξθ  των οικονομικϊν φορζων ςε κατθγορίεσ κινδφνου.  

ιθ) Ανάλθψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν/ Επιβολι μζτρων ςυμμόρφωςθσ: οι 

ςυςτάςεισ, τα μζτρα και οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται από τισ αρχζσ για τθν 

τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ κατά τθν άςκθςθ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. 

ικ) Συλλογι και αξιολόγθςθ δεδομζνων εποπτείασ: θ οργανωμζνθ επαλικευςθ ι 

μελζτθ οριςμζνου τφπου κινδφνου που αποςκοπεί ςτθ ςυλλογι δεδομζνων για τθν 

αναγνϊριςθ υφιςτάμενων ι δυνθτικϊν προβλθμάτων ςε διαφορετικζσ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ και, όταν κακίςταται αναγκαίο, ςτθ προετοιμαςία ςτρατθγικισ με 

ςτόχο τθ πρόλθψθ, μείωςθ ι εξάλειψθ ςυγκεκριμζνου επαπειλοφμενου κινδφνου 

και τθ ςτατιςτικι αξιοποίθςθ αυτϊν.  

 

 



4 
 

Άρθρο 3 

 Πεδίο εφαρμογήσ 

 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που ςυνδζονται με 

τθν άςκθςθ εποπτείασ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και επί των προϊόντων με 

εξαίρεςθ τισ φορολογικζσ, τραπεηικζσ, χρθματιςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ, τθν 

αςφάλεια τθσ πολιτικισ αεροπορίασ κακϊσ και τθν εργατικι νομοκεςία εκτόσ από 

τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του 

παρόντοσ.  

Άρθρο 4 

 Αρχζσ εποπτείασ 

 

1. Η άςκθςθ εποπτείασ διζπεται από τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ, τθν αρχι τθσ 

χρθςτισ διοίκθςθσ, τθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ και τθν αρχι τθσ δικαιολογθμζνθσ 

εμπιςτοςφνθσ του διοικοφμενου (εποπτευόμενου) κακϊσ και τθν αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ, τθν αρχι τθσ επιείκειασ, τθν αρχι τθσ ιςότθτασ. 

2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, θ άςκθςθ τθσ εποπτείασ  διζπεται από  

τουσ κάτωκι  κανόνεσ: 

α) Προτεραιότθτα τθσ υποςτιριξθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ από τθν Εποπτεφουςα Αρχι: 

Οι Αρχζσ  και Υπάλλθλοι που είναι επιφορτιςμζνοι με τθν εποπτεία οφείλουν, 

πρωτίςτωσ, να υποςτθρίηουν τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων και να 

προτάςςουν τθν παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν, οδθγιϊν και πλθροφόρθςθσ για 

τθ ςυμμόρφωςθ, υποδείξεων για τθν ανάλθψθ τυχόν διορκωτικϊν ενεργειϊν από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ κακϊσ και κάκε άλλου κζματοσ που κατά τθν κρίςθ τουσ 

απαιτείται για να πραγματωκεί θ ςυμμόρφωςθ πριν τθν επιβολι μζτρων και 

κυρϊςεων. 

β) Επιλογι ενεργειϊν για τθ μείωςθ ι αποτροπι του κινδφνου: Οι Αρχζσ και 

Υπάλλθλοι που είναι επιφορτιςμζνοι με τθν εποπτεία διακζτουν τθ δυνατότθτα 

επιλογισ μεταξφ περιςςότερων ενεργειϊν ζτςι ϊςτε να επιλζξουν αυτι που κρίνουν 

απολφτωσ αναλογικι και αναγκαία, προκειμζνου να επιτευχκεί θ μείωςθ ι θ 

αποτροπι κινδφνου.  

γ) Δθμοςιότθτα των νομικϊν απαιτιςεων: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ κα πρζπει να 

προβαίνουν ςε ενζργειεσ εφόςον ζχουν προθγουμζνωσ μεριμνιςει για τθ 

δθμοςιότθτα/δθμοςιοποίθςθ των απαιτιςεων ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία που ελζγχουν με τρόπο ςαφι και κατανοθτό προσ τουσ 

εποπτευόμενουσ και με παροχι ερμθνειϊν όπου απαιτείται. Σε διαφορετικι 
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περίπτωςθ κα πρζπει να εξαντλοφνται οι ωσ άνω αρχζσ πριν τθν επιβολι μζτρων εισ 

βάροσ των εποπτευόμενων.   

δ) Αποτελεςματικότθτα: Οι Αρχζσ που είναι επιφορτιςμζνεσ με τθν εποπτεία κα 

πρζπει κατά τον προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό των ενεργειϊν εποπτείασ να 

διαςφαλίηουν τθν χρθςτι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων και να διαςφαλίηουν 

ότι τα αποτελζςματα τθσ εποπτείασ επιτυγχάνονται με το λιγότερο δυνατό κόςτοσ 

τόςο για τισ ίδιεσ τισ Αρχζσ όςο και για τουσ εποπτευόμενουσ. 

ε) Αρωγι και επικουρία μεταξφ των εποπτευουςϊν αρχϊν: Οι Αρχζσ  που είναι 

επιφορτιςμζνεσ με τθν εποπτεία ςυγκεκριμζνου πεδίου βοθκοφν και παρζχουν 

πλθροφορίεσ προσ άλλεσ Αρχζσ για τθν υποβοικθςθ του αντικειμζνου τουσ και για 

τθν μείωςθ του χρόνου και διοικθτικοφ βάρουσ προσ τουσ εποπτευόμενουσ για τθν 

εκ νζου ςυλλογι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται. 

ςτ) Ανεξαρτθςία και αντικειμενικότθτα του εποπτεφοντοσ οργάνου. Οι αρχζσ και οι 

υπάλλθλοι που είναι επιφορτιςμζνοι με τθν εποπτεία κα πρζπει να είναι 

απαλλαγμζνοι από κάκε είδουσ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων και να δρουν με τρόπο 

ανεξάρτθτο. Επιπλζον, θ δράςθ τουσ κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από αμερολθψία 

και αντικειμενικότθτα.  

η) Τιρθςθ των κανόνων δεοντολογίασ: Οι Εποπτεφουςεσ αρχζσ διαςφαλίηουν ότι οι 

δράςεισ τουσ διενεργοφνται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ που 

υιοκετοφνται και παρζχουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ, οδθγίεσ και πλθροφόρθςθ για 

τθ ςυμμόρφωςθ για το ςκοπό αυτό. 

θ) Επιλογι του λιγότερου επαχκοφσ μζτρου ζτςι ϊςτε να μθν βλάπτεται υπζρμετρα 

θ ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ και να μθν αναςτζλλεται αναιτιολόγθτα θ 

λειτουργία τθσ (κακικον κετικισ επίπτωςθσ ςτθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων). 

Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ αςκοφν τισ ενζργειεσ εποπτείασ κατά τρόπο που ςτοχεφει 

ςτθν αφξθςθ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ των εποπτευόμενων φορζων και τθσ 

ευθμερίασ των πολιτϊν. Μεταξφ των περιςςοτζρων μζτρων που διακζτουν οι Αρχζσ 

και Υπάλλθλοι που είναι επιφορτιςμζνοι με τθν εποπτεία, για τθν επίτευξθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ, οφείλουν να επιλζγουν τα λιγότερο επαχκι για τον εποπτευόμενο 

μζτρα προκειμζνου να μθν βλάπτεται υπζρμετρα θ ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ 

και να μθν αναςτζλλεται αναιτιολόγθτα θ λειτουργία τθσ. Για το ςκοπό αυτό οι 

Αρχζσ και Υπάλλθλοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τισ επιπτϊςεισ των μζτρων 

ςτθν άςκθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, και ιδίωσ τα λειτουργικά κόςτθ, τθ 

βιωςιμότθτα, τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ ςε ςχζςθ με το επιδιωκόμενο 

αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ και να επιλζγουν το μζτρο 

που κα ζχει τθ μικρότερθ δυνατι βλάβθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα ενϊ 

παράλλθλα επιτυγχάνει επαρκι επίπεδα ςυμμόρφωςθσ και προςταςίασ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΟΠΣΕΙΑ 

Άρθρο 5 

  Ενζργειεσ που ςυνιςτοφν Εποπτεία 

 

1. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ωσ ενζργειεσ εποπτείασ ορίηονται οι εξισ: 
 
α) Ο ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και θ διενζργεια ελζγχων 
β) Η υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των οικονομικϊν φορζων μζςω τθσ 
ενθμζρωςθσ, τθσ παροχισ πλθροφόρθςθσ, κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν 
για τθ ςυμμόρφωςθ κακϊσ και θ διενζργεια προλθπτικϊν δράςεων με ςτόχο τον 
περιοριςμό ι τθ μείωςθ των κινδφνων. H παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν, 
οδθγιϊν και πλθροφόρθςθσ για τθ ςυμμόρφωςθ αποτελοφν τον πυρινα του 
ςυςτιματοσ εποπτείασ και ςυνιςτοφν αφετθρία για όλεσ τισ ενζργειεσ εποπτείασ.  
 
γ) Η απόφαςθ και θ επιβολι μζτρων και κυρϊςεων μετά τον ζλεγχο. 
 
δ) Η αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν και δεδομζνων που ςυλλζγονται και αφοροφν 
τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, τουσ οικονομικοφσ φορείσ και τα προϊόντα, κακϊσ 
και θ διενζργεια παρακολοφκθςθσ και μελετϊν όπου απαιτείται για τθν εκτίμθςθ 
νζων κινδφνων ι πικανϊν αλλαγϊν ςε υφιςτάμενουσ κινδφνουσ.  
 
ε) Η αξιολόγθςθ από τθν εποπτεφουςα αρχι του αςκοφμενου ελεγκτικοφ ζργου από 
τουσ ελεγκτζσ. 
 

Άρθρο 6  

χεδιαςμόσ και τόχευςη των Ελζγχων 

 

1. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ των ελζγχων είναι ο περιοριςμόσ ι θ μείωςθ των πικανϊν 

κινδφνων μζςω τθσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 

με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και θ παροχι κατευκυντιριων 

γραμμϊν , οδθγιϊν και πλθροφόρθςθσ για τθ ςυμμόρφωςθ ςτον οικονομικό φορζα 

για τον περιοριςμό ι τθ μείωςθ των πικανϊν κινδφνων. 

2. Οι ζλεγχοι διεξάγονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα ελζγχων που  ςχεδιάηεται  

από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι.  

3. Το πρόγραμμα ελζγχων καταρτίηεται από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι ςε 

ετιςια ι πολυετι βάςθ και ςτθρίηεται ςε πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται κατά τθ 

διαδικαςία αδειοδότθςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, περιλαμβάνονται ςε 
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μθτρϊα, ςυλλζγονται μζςω των ελζγχων από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι, ι 

προκφπτουν μζςω καταγγελιϊν ι άλλων ειςερχόμενων ςτοιχείων εφόςον κρίνονται 

επαρκϊσ αξιόπιςτεσ και φανερϊνουν άμεςο κίνδυνο ςθμαντικισ βλάβθσ. 

4. Το πολυετζσ πρόγραμμα ελζγχων περιλαμβάνει τον όγκο των δραςτθριοτιτων 

εποπτείασ που πρζπει να διενεργθκοφν κακϊσ και τουσ  ςτόχουσ που πρζπει να 

επιτευχκοφν εντόσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου. Περιλαμβάνει επίςθσ τα 

γενικά χαρακτθριςτικά των οικονομικϊν φορζων που υπόκεινται ςε εποπτεία, το 

ςφνολο των ενεργειϊν εποπτείασ που πρζπει να υλοποιθκοφν ανά ζτοσ, τουσ 

ειδικοφσ ςτόχουσ και τουσ ςχετικοφσ δείκτεσ  ανά πεδίο εποπτείασ κακϊσ και 

πρόβλεψθ για τθ διενζργεια κοινϊν ελζγχων. Τα πολυετι προγράμματα ελζγχων 

κοινοποιοφνται ςτθν Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου του άρκρου 15.   

5 Η μεκοδολογία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ελζγχων των εγκαταςτάςεων 

βαςίηεται ςτο ςυνδυαςμό του μεγζκουσ και τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ κινδφνου 

από τθ λειτουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγκατάςταςθσ. 

Η μεκοδολογία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ελζγχων εγκαταςτάςεων  βαςίηεται 

ιδίωσ ςε τζςςερα ειδικά κριτιρια: 

5.1 Το βακμό κινδφνου που ενζχει κάκε οικονομικι δραςτθριότθτα.  
 
5.2 Το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εγκατάςταςθσ. 
 
5.3 Το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ του ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ι τθσ 
εγκατάςταςθσ. 
 
5.4 Τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων ι τθν ζλλειψθ αυτοφ.  
 
6. H μεκοδολογία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ελζγχων των προϊόντων βαςίηεται 

ςτο ςυνδυαςμό τθσ ςοβαρότθτασ και τθσ πικανότθτασ τθσ βλάβθσ που το προϊόν 

δφναται να επιφζρει ςτθν υγεία του καταναλωτι και περιλαμβάνει ιδίωσ δφο 

κριτιρια: 

6.1. Τον βακμό κινδφνου του προϊόντοσ ο οποίοσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν 

περιγραφι, τα χαρακτθριςτικά και τθ ςκοποφμενθ χριςθ του, το ςυνολικό χρόνο 

ηωισ του και τθν φπαρξθ ι μθ προειδοποιθτικϊν ετικετϊν και επιςθμάνςεων, ςτο 

προϊόν. Για τον προςδιοριςμό του βακμοφ κινδφνου λαμβάνονται υπόψθ 

πλθροφορίεσ από τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ για παρόμοια προϊόντα μζςω 

των διαφόρων ενωςιακϊν μθχανιςμϊν ανταλλαγισ πλθροφοριϊν.  

6.2 Τθν ομάδα και τον αρικμό των καταναλωτϊν για τουσ οποίουσ προορίηεται το 

προϊόν. Ιδίωσ εξετάηεται εάν το προϊόν χρθςιμοποιείται ι όχι από ευάλωτεσ ομάδεσ 

καταναλωτϊν. 
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7. Με απόφαςθ του κακ’ φλθν αρμόδιου υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ προςδιορίηεται θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ των ενεργειϊν εποπτείασ 

που περιλαμβάνει: 

7.1 Τθ γενικι διαδικαςία προγραμματιςμοφ 
 

7.2 Τθ μεκοδολογία για τθν παρακολοφκθςθ μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, τον 
προςδιοριςμό των περιπτϊςεων για τισ οποίεσ θ επανάλθψθ του επιτόπιου ελζγχου 
κρίνεται απαραίτθτθ και  των περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ οι εποπτεφουςεσ αρχζσ 
μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που παραςχζκθκαν από τον 
οικονομικό φορζα. 
 

Άρθρο 7 

 Διαχείριςη καταγγελιών 

1. Η διαχείριςθ καταγγελιϊν γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο 

και όςα περαιτζρω ορίηονται με τθν πράξθ τθσ παραγράφου 9, κατόπιν ειςιγθςθσ 

τθσ εκάςτοτε αρμόδιασ  εποπτεφουςασ Αρχισ.  

2. Καταγγελίεσ ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα οικονομικοφ φορζα ι εγκατάςταςθσ 

μπορεί να υποβλθκοφν από οποιοδιποτε πρόςωπο προσ τθν αρμόδια εποπτεφουςα 

αρχι με κάκε δυνατό μζςο επικοινωνίασ (θλεκτρονικά, μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, με επιςτολι, τθλεφωνικϊσ κ.λπ.) 

3. Η καταγγελία καταρχιν υποβάλλεται επϊνυμα. Οι επϊνυμεσ καταγγελίεσ 

αξιολογοφνται από τθν αρμόδια αρχι ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που 

κεςπίηονται κατά τθν επόμενθ παράγραφο. Ανϊνυμεσ καταγγελίεσ μποροφν να 

λαμβάνονται υπόψθ ωςτόςο αξιολογοφνται και εντάςςονται ςτον γενικότερο 

ςχεδιαςμό των ελζγχων τθσ εποπτεφουςασ αρχισ χωρίσ να απαιτείται άμεςοσ 

επιτόπιοσ ζλεγχοσ, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που θ αρχι κρίνει ότι χριηουν 

άμεςθσ διερεφνθςθσ. Η εποπτεφουςα αρχι δφναται να αξιολογεί αυτεπαγγζλτωσ 

και άλλεσ πλθροφορίεσ που τίκενται ςε γνϊςθ τθσ, όπωσ δθμοςιεφςεισ ςτα μζςα 

μαηικισ ενθμζρωςθσ, ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ι ςε άλλο μζςο, θ διαχείριςθ 

των οποίων πραγματοποιείται αναλογικά με τον τρόπο που θ εποπτεφουςα αρχι κα 

αξιολογοφςε τισ ανϊνυμεσ καταγγελίεσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο, εκτόσ αν θ 

πθγι αυτισ είναι επϊνυμθ. 

4. Κριτιρια αξιολόγθςθσ που δφνανται να τίκενται κατά τθν αξιολόγθςθ των 

καταγγελιϊν είναι τα ακόλουκα: 

4.1 Η ςυμβατότθτα με το πεδίο αρμοδιότθτασ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ. 

4.2 Το προφανϊσ αβάςιμο και αςτιρικτο του περιεχομζνου τουσ. 

4.3 Η ολοκλθρωμζνθ κατάκεςθ περιςτατικοφ, με ακριβι και ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία 

που επιτρζπει ι όχι τθν διεξαγωγι επιτόπιου ελζγχου ι ζρευνασ.  
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4.4 Η κατ’ αρχιν εκτίμθςθ ότι θ αναφορά ςτοιχειοκετεί παράβαςθ νομοκεςίασ.  

4.5 Η επαναλθψιμότθτα του περιςτατικοφ. 

4.6 Χρόνοσ που ζχει παρζλκει από τθν διαπίςτωςθ του προβλιματοσ. 

4.7 Η εκτίμθςθ του βακμοφ κινδφνου  ωσ προσ τισ άμεςεσ ι ζμμεςεσ επιδράςεισ ςτο 

κοινό ι ςε άλλθ πτυχι δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

4.8 Η ομάδα καταναλωτϊν που εκτίκενται ςε κίνδυνο, και θ τυχόν χριςθ από 

ευαίςκθτεσ ομάδεσ. 

4.9 Η ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων εξζταςθσ προςκομιςκζντοσ δείγματοσ. 

4.10 Η αξιοπιςτία τουσ όταν προζρχονται από επανειλθμμζνθ υποβολι τουσ 

από τον ίδιο καταγγζλλοντα χωρίσ να αποδεικνφεται ςε προγενζςτερουσ 

ελζγχουσ θ ακρίβειά τουσ. 

4.11 Η αξιοπιςτία τουσ προςϊπου που καταγγζλλει και ςυγκεκριμζνα εάν  

προζρχεται από πρόςωπο που πικανολογείται ότι ζχει κιγεί από τθν φερόμενθ 

παράβαςθ και δεν πρόκειται για κατάχρθςθ του δικαιϊματοσ άςκθςθσ τθσ 

καταγγελίασ για άλλουσ ςκοποφσ. 

 

5. Η αρμόδια αρχι αποφαςίηει για τθν διαβάκμιςθ τθσ καταγγελίασ βάςει των ωσ 

άνω κριτθρίων, αλλά και ειδικότερων που μπορεί να υφίςτανται για το 

ςυγκεκριμζνο πεδίο εποπτείασ και αναλόγωσ επιλζγει μία ι περιςςότερεσ από τισ 

παρακάτω ενζργειεσ: α) αρχειοκζτθςθ τθσ καταγγελίασ, β) καταγραφι τθσ 

καταγγελίασ για τθν εν λόγω δραςτθριότθτα που ενδεχομζνωσ να εξεταςκεί ςτο 

πλαίςιο του ευρφτερου προγραμματιςμοφ ελζγχων, γ) άμεςθ διερεφνθςθ κατά 

προτεραιότθτα θ οποία μπορεί να περιλαμβάνει και τθ διεξαγωγι επιτόπιου 

ελζγχου και δ) ενθμζρωςθ τθσ  αρμόδιασ αρχισ εάν πρόκειται για καταγγελία που 

υποβλικθκε αναρμοδίωσ.  

6. Όλεσ οι ενζργειεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςυνιςτοφν ενζργεια ςτθν 

οποία προβαίνει θ Διοίκθςθ κατά τθν ζννοια του ΚΔΔ χωρίσ να δεςμεφεται για τθν 

διεξαγωγι άμεςου επιτόπιου ελζγχου αν δεν ςυντρζχουν τα κριτιρια γι’ αυτό. Οι 

αρχζσ δεν υποχρεοφνται να απαντοφν μεμονωμζνα ςε κάκε καταγγελία και να 

κοινοποιοφν απάντθςθ προσ τον καταγγζλλοντα εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν 

κείμενθ νομοκεςία για κάποιο πεδίο εποπτείασ. 

7. Κάκε εποπτεφουςα αρχι οφείλει να παρζχει τουσ απαραίτθτουσ ανκρϊπινουσ 

και υλικοφσ πόρουσ  για  τθ διαχείριςθ και τθν αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν που 

ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα των οικονομικϊν φορζων. Η εποπτεφουςα αρχι 

οφείλει να παρζχει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό που εκτελεί τθν 

αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν.  

8. Με απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ κακορίηονται 

οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και τα ειδικότερα κριτιρια πζραν των γενικϊν που 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 4 κακϊσ και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν για τθν 
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αξιολόγθςθ τθσ καταγγελίασ και για τθν παραπομπι τθσ, εφ’ όςον αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο, ςτο επόμενο ςτάδιο διαχείριςθσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 

Άρθρο 8 

 Γενικοί κανόνεσ ελζγχων 

8.1 Προετοιμαςία επικείμενου ελζγχου 

8.1.1 Οι ζλεγχοι διενεργοφνται κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ εποπτεφουςασ 

αρχισ. Η απόφαςθ αναφζρει το νομοκετικό πλαίςιο που προβλζπει τθν διεξαγωγι 

ελζγχου και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν 

εποπτευόμενθ δραςτθριότθτα, ιτοι το προϊόν και τθν εγκατάςταςθ, το αντικείμενο 

του ελζγχου, τθν θμερομθνία του ελζγχου, τα ονόματα των υπαλλιλων που κα 

διενεργιςουν τον ζλεγχο, κακϊσ και τα φφλλα ελζγχου που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

8.1.2 Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ διενζργειασ ελζγχου, θ οποία περιλαμβάνει τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του εποπτευόμενου φορζα αποςτζλλεται ςτον 

φορζα αυτό πριν τθ διενζργεια του ελζγχου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

ματαιϊνεται  για το λόγο αυτό ο ςκοπόσ του ελζγχου τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δραςτθριότθτασ. 

8.1.3 Η προετοιμαςία του ελζγχου γίνεται από τον αρμόδιο υπάλλθλο με τθ μελζτθ 

του ιςτορικοφ του οικονομικοφ φορζα κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ 

εγκατάςταςθσ ι του προϊόντοσ χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα δεδομζνα των 

προθγοφμενων ελζγχων και ειδικά όςων περιλαμβάνονται ςτο Ολοκλθρωμζνο 

Πλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) όταν 

αυτό καταςτεί λειτουργικό ςφμφωνα με το άρκρο 14 ν. 4442/2016.  Μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ του ΟΠΣ-ΑΔΕ τα δεδομζνα δφνανται να καταχωροφνται ςτο 

θλεκτρονικό πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ εκάςτοτε αρχισ ι άλλα διακζςιμα αρχεία. 

8.2 Διαδικαςία διενζργειασ ελζγχου 

8.2.1 Κατά τθν ζναρξθ του ελζγχου, ο ελεγκτισ επιδεικνφει τα ζγγραφα 

ταυτοποίθςισ του ωσ εντεταλμζνοσ τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ, τθν εντολι 

ελζγχου ι άλλα διοικθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ςχετικι εντολι 

διεξαγωγισ ελζγχου. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ προβλζπεται από 

τθν κείμενθ νομοκεςία θ διεξαγωγι ελζγχου χωρίσ τθν αποκάλυψθ των ςτοιχείων 

των ελεγκτϊν.  

8.2.2 Κατά τθν ζναρξθ του ελζγχου ο ελεγκτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τον 

οικονομικό φορζα για τα κφρια ςθμεία του επικείμενου ελζγχου. Αντίςτοιχα, μετά 

το πζρασ του ελζγχου ενθμερϊνει για τα αποτελζςματα και ευριματα του ελζγχου 

και παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ, οδθγίεσ και πλθροφόρθςθ για τθν 

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του νόμου.  
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8.2.3 Ο ζλεγχοσ διενεργείται με τθ χριςθ του ςχετικοφ φφλλου ελζγχου. Το φφλλο 

ελζγχου υπογράφεται από όλα τα μζρθ ςτο τζλοσ του ελζγχου. Σε περίπτωςθ μθ 

υπογραφισ του φφλλου ελζγχου από τον εποπτευόμενο, ο ελεγκτισ το ςθμειϊνει 

ωσ παρατιρθςθ ςτο φφλλο ελζγχου άλλωσ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου. Εφόςον είναι 

εφικτό, ο ελεγκτισ χρθςιμοποιεί το φφλλο ελζγχου ςε θλεκτρονικι μορφι.  

8.2.4 Ο ελεγχόμενοσ οικονομικόσ φορζασ  ι εκπρόςωποσ αυτοφ, υποβάλλει ςτον 

ελεγκτι όλα τα  ζγγραφα ι αποδεικτικά μζςα που ςχετίηονται με το αντικείμενο του 

ελζγχου και παρζχει γραπτι ι προφορικι εξιγθςθ για τα ηθτιματα που 

ανακφπτουν κατά τον ζλεγχο. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ πρωτότυπων εγγράφων 

ςτον ελεγκτι, αυτά επιςτρζφονται ςτον φορζα μετά το πζρασ του ελζγχου. Εκτόσ 

των περιπτϊςεων που τα μζτρα ι οι  κυρϊςεισ επιβάλλονται  επιτόπου και αμζςωσ 

μετά το πζρασ του ελζγχου, οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου δεν κίγουν το 

δικαίωμα τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ του διοικοφμενου.  

8.2.5 Οι ζλεγχοι διενεργοφνται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ του ελεγχόμενου 

οικονομικοφ φορζα εκτόσ κι αν ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι που ςχετίηονται με το 

ςκοπό του ελζγχου, τα ειδικά χαρακτθριςτικά του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι τθν 

επικινδυνότθτα των προϊόντων και δικαιολογοφν τυχόν παρζκκλιςθ. Ο 

διενεργοφμενοσ ζλεγχοσ δεν κα πρζπει να παρακωλφει ι να επιδρά ςτθν ςυνικθ 

λειτουργία του ελεγχόμενου οικονομικοφ φορζα ι τουλάχιςτον να λαμβάνεται 

μζριμνα από τον ελεγκτι ϊςτε θ επίδραςθ να είναι θ λιγότερο δυνατι. 

8.2.6 Για τθν ςτοιχειοκζτθςθ τθσ απόφαςθσ επί του διενεργθκζντοσ ελζγχου και για 

τθν διαςταφρωςθ των ςτοιχείων που παρζχονται από τον οικονομικό φορζα, ο 

ελεγκτισ κα πρζπει να εξετάηει όλα τα δεδομζνα και διατικζμενα ςτοιχεία. Ο 

ελεγκτισ δφναται να προβαίνει ςε ζλεγχο των διαφόρων τμθμάτων τθσ 

εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων επεξεργαςίασ, παραςκευισ, 

αποκικευςθσ, διακίνθςθσ, πϊλθςθσ κακϊσ και των οχθμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται για να εξυπθρετιςουν λειτουργίεσ τθσ εγκατάςταςθσ και να 

υποβάλει ερωτιςεισ για τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται. Εφόςον κρίνεται 

απαραίτθτο και δικαιολογείται από τθ φφςθ του ελζγχου, ο ελεγκτισ μπορεί να 

λαμβάνει δείγματα, να φωτογραφίηει  το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ελζγχου ι τα 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα.  

8.2.7 Η εποπτεφουςα αρχι μεριμνά για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ διενζργειασ 

ελζγχου, τθ δειγματολθψία, τθ δειγματολθπτικι εξζταςθ εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά ςε ειδικότερεσ διατάξεισ. Οι δαπάνεσ για τον εργαςτθριακό ζλεγχο 

βαρφνουν τον ελεγχόμενο οικονομικό φορζα μόνο ςτθν περίπτωςθ που αποδειχκεί 

μθ ςυμμόρφωςθ, άλλωσ βαρφνουν τθν αρμόδια  εποπτεφουςα αρχι. 

Εάν δεν προβλζπονται ειδικότεροι κανόνεσ ςτθν κείμενθ νομοκεςία ςυγκεκριμζνου 

πεδίου εποπτείασ, με απόφαςθ του αρμόδιου Υπουργοφ ορίηονται οι κανόνεσ και οι 
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διαδικαςίεσ λιψθσ δείγματοσ, εργαςτθριακισ ι άλλθσ εξζταςθσ του δείγματοσ, θ 

διαδικαςία και τα δικαιϊματα προςφυγισ ι ζνςταςθσ του ελεγχομζνου και κάκε 

άλλο ςχετικό κζμα. 

8.2.8 Η άρνθςθ του οικονομικοφ φορζα να παραχωριςει πρόςβαςθ ςτουσ 

διάφορουσ χϊρουσ τθσ εγκατάςταςθσ, ςτα οχιματα που εξυπθρετοφν λειτουργίεσ 

τθσ εγκατάςταςθσ και ςτισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ 

και τα ελεγχόμενα προϊόντα ι θ άρνθςθ του οικονομικοφ φορζα για λιψθ εκ 

μζρουσ του ελεγκτι δειγμάτων ι άλλων τεχνικϊν μζςων όπωσ φωτογραφιϊν, 

εφόςον αυτά κρίνονται δικαιολογθμζνα και απαραίτθτα, επιςθμαίνεται ςτισ 

παρατθριςεισ ι το αντίςτοιχο τμιμα τθσ ζκκεςθσ του ελζγχου. 

8.2.9 Εάν κατά τθ διάρκεια του ελζγχου ανευρεκεί παράβαςθ ι υπάρχει υπόνοια 

παράβαςθσ θ οποία ελζγχεται από άλλθ εποπτεφουςα αρχι, θ αρχι που διεξάγει 

τον ζλεγχο ενθμερϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι. Η 

αρμόδια εποπτεφουςα αρχι είναι υπεφκυνθ για να αποφαςίςει εάν θ ςυγκεκριμζνθ 

πλθροφορία ςχετίηεται με τθν φπαρξθ  κινδφνου ο οποίοσ να δικαιολογεί τθν 

διενζργεια ελζγχου.  

8.3 Διαδικαςία ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ – Μοντζλο Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ 

(ΜΕΣ) 

8.3.1 Κάκε Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  καταρτίηει Μοντζλο 

Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ  («ΜΕΣ») που περιλαμβάνει τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ και 

οδθγίεσ για τθν κακοδιγθςθ των ενεργειϊν και των αποφάςεων των ελεγκτϊν που 

λαμβάνονται ςε ςυνζχεια του ελζγχου. Το ΜΕΣ υιοκετείται με απόφαςθ τθσ αρχισ ι 

του ιεραρχικϊσ προϊςταμζνου τθσ αρχισ και δθμοςιοποιείται ςτον θλεκτρονικό 

ιςτότοπο τθσ αρχισ. 

8.3.2 Το ΜΕΣ καταρτίηεται με τρόπο που προάγει τθν ορκι εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ και το ενιαίο τθσ αντιμετϊπιςθσ των ελζγχων και λοιπϊν 

δραςτθριοτιτων εποπτείασ κζτοντασ τα βαςικά ςτοιχεία και τισ παραμζτρουσ για 

τθν λιψθ αποφάςεων. Το ΜΕΣ κα πρζπει τουλάχιςτον: 

α.  Να εγγυάται τθν νομιμότθτα  των αποφάςεων διαςφαλίηοντασ τθν ζκδοςι τουσ 

αποκλειςτικά επί τθ βάςει των τεκειμζνων κριτθρίων κινδφνου.  

β.  Να εγκακιςτά ζνα πλαίςιο διαφάνειασ για τθ λιψθ αποφάςεων  προκειμζνου να 

είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε για τθ λιψθ απόφαςθσ. 

γ. Να  παρζχει κακοδιγθςθ προσ τουσ ελεγκτζσ μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ μθ 

ςυμμόρφωςθσ του ελεγχομζνου ςτθν διαδικαςία επιβολισ μζτρων και κυρϊςεων 

όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 811.4.4. και ςτθν κείμενθ νομοκεςία, παρζχοντασ 

κριτιρια και ενδείξεισ για τθν επιλογι του ορκότερου και αναλογικότερου μζτρου.  
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δ. Να προωκεί τισ καλζσ πρακτικζσ. 

8.3.3 Η λιψθ αποφάςεων για τισ ενζργειεσ επί του ελζγχου κα πρζπει να 

λαμβάνεται με τζτοιο τρόπο που να οδθγεί ςτθ μείωςθ των πικανϊν κινδφνων και 

ςτθν αποτροπι ι μείωςθ των παραβάςεων και των παρατυπιϊν ι τθν άρςθ τουσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα μζςα, προκεςμίεσ για τθν παροχι κατευκυντιριων 

γραμμϊν, οδθγιϊν και πλθροφόρθςθσ για τθ ςυμμόρφωςθ. 

8.3.4 Η λιψθ αποφάςεων για τισ ενζργειεσ επί του ελζγχου πρζπει να λαμβάνει 

υπόψθ τθ ςυμπεριφορά και το βακμό ςυνεργαςίασ του ελεγχόμενου οικονομικοφ 

φορζα και διεξαγωγι των εργαςιϊν τθσ εγκατάςταςθσ πριν αποφαςίςει να 

παρζμβει.   

8.3.5 Η απόφαςθ επί του ελζγχου κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτα ςυμπεράςματα του 

ελζγχου, τα ζγγραφα που εξετάςκθκαν, τα αποτελζςματα του φφλλου ελζγχου, και 

τθν ανάλυςθ που ζλαβε χϊρα κατά τθ διάρκεια ι μετά το πζρασ του ελζγχου. 

Επιπλζον, θ απόφαςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ του ελεγχόμενου και να κακορίηει τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ 

προςταςίασ του ελεγχόμενου (π.χ. μζςα υπεράςπιςησ, προςφυγή κ.λπ.). 

8.3.6 Τα αποτελζςματα του ελζγχου, οι επιβλθκείςεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ και τα 

χρθματικά πρόςτιμα καταγράφονται ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα 

Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).  Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 

ΟΠΣ-ΑΔΕ όλα τα αποτελζςματα καταγράφονται ςτα θλεκτρονικά πλθροφοριακά 

ςυςτιματα τθσ εκάςτοτε αρχισ ι ςε άλλα διακζςιμα αρχεία.  

8.3.7 Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο διαπιςτϊνεται ςοβαρόσ κίνδυνοσ, θ 

αρμόδια εποπτεφουςα αρχι μεριμνά για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ και προειδοποίθςθ 

του κοινοφ ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ παράβαςθσ, τισ ανάγκεσ ενθμζρωςθσ 

του κοινοφ και τα νόμιμα δικαιϊματα του ελεγχόμενου. 

8.4 Κοινά μζτρα επιβολισ και κυρϊςεισ 

8.4.1 Όταν ςε ςυνζχεια ελζγχου διαπιςτϊνεται απειλι ι πρόκλθςθ βλάβθσ πτυχισ 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ λόγω ζλλειψθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ο αρμόδιοσ ελεγκτισ επιβάλλει τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων και  

κυρϊςεων.  

8.4.2 Εάν θ μθ ςυμμόρφωςθ είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ ι  δεν δθμιουργεί κίνδυνο 

ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια,  ςτο περιβάλλον ι ςε οποιαδιποτε άλλθ 

πτυχι του Δθμοςίου Συμφζροντοσ ο ελεγκτισ μπορεί να παράςχει προφορικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ, οδθγίεσ και πλθροφόρθςθ για τθ ςυμμόρφωςθ για το πϊσ 

κα μποροφςε να αρκεί ι διορκωκεί θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ. 
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8.4.3 Όλα τα μζτρα και οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται πρζπει να ακολουκοφνται 

από ςχετικι πράξθ (απόφαςη) που εκδίδεται από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι θ 

οποία επικυρϊνει τθν επιβολι τουσ. Από τθν υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου εξαιροφνται οι προειδοποιιςεισ προσ ςυμμόρφωςθ.  

8.4.4 Ο ελεγκτισ δφναται να επιβάλει τα μζτρα και τισ κυρϊςεισ τθσ παραγράφου 

8.4.5. Τα μζτρα και οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται πρζπει να είναι αναλογικά και 

εφλογα και να ςτθρίηονται ςτθν αξιολόγθςθ του κινδφνου που προκαλείται από τθν 

παράβαςθ. Ο ελεγκτισ που πρόκειται να επιβάλει μζτρο ι κφρωςθ κα πρζπει να 

λαμβάνει υπόψθ τθν ςοβαρότθτα του κινδφνου (βακμό επικινδυνότθτασ) που 

υφίςταται από τθ μθ ςυμμόρφωςθ. Ο ελεγκτισ κα πρζπει να δίδει προτεραιότθτα 

και βαρφτθτα ςτθν παροχι ορκισ πλθροφόρθςθσ και παροχι κατευκυντιριων 

γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ και να αυξάνει βακμιαία το 

επιβαλλόμενο μζτρο ι κφρωςθ όταν θ μθ ςυμμόρφωςθ εξακολουκεί να υφίςταται. 

Η βακμιαία αφξθςθ του επιβαλλόμενου μζτρου ι κφρωςθσ δφναται να μθν 

εφαρμόηεται όταν πρόκειται για παράβαςθ που ενζχει κίνδυνο πρόκλθςθσ ςοβαρισ 

ι μθ αναςτρζψιμθσ βλάβθσ για κάποια πτυχι του Δθμοςίου Συμφζροντοσ θ οποία 

δεν μπορεί να αποτραπεί χωρίσ άμεςθ ενζργεια εκ μζρουσ του ελεγκτι. 

8.4.5 Τα μζτρα και οι κυρϊςεισ είναι τα ακόλουκα: 

α. Γραπτι ςφςταςθ για ςυμμόρφωςθ ι άρςθ τθσ παράβαςθσ εντόσ προκεςμίασ 

(όπωσ προβλζπεται ςτην κείμενη νομοθεςία), θζςη προθεςμίασ επανελζγχου εάν 

απαιτείται ή προειδοποίηςη επιβολήσ κυρϊςεων όπου προβλζπεται. 

β. Προςωρινι ι οριςτικι διακοπι λειτουργίασ, όπου προβλζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

γ. Προςωρινι και οριςτικι κατάςχεςθ, δζςμευςθ, ςφράγιςθ, απόςυρςθ, ανάκλθςθ, 

περιοριςμόσ και απαγόρευςθ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ διακεςιμότθτασ ςτθν αγορά 

ι καταςτροφι των προϊόντων που προκαλοφν κίνδυνο ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και 

αςφάλεια και ςτο περιβάλλον ι διατίκενται χωρίσ να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ 

προχποκζςεισ, όπου προβλζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.  

δ. Επιβολι προςτίμου όπου προβλζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε. Αναφορά ςτθν αρμόδια Ειςαγγελικι Αρχι εφόςον από τισ κείμενεσ διατάξεισ 

προβλζπεται ποινικι κφρωςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ. 

ςτ. Άλλα διοικθτικά μζτρα και κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

8.4.6 Ο ελεγκτισ ενθμερϊνει τον ελεγχόμενο για τουσ τρόπουσ ςυμμόρφωςθσ ι 

άρςθσ τθσ παράβαςθσ . Ο ελεγκτισ δφναται να ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ εποπτεφουςασ 

αρχισ εφόςον απαιτείται.  
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8.4.7 Το μζτρο τθσ αναςτολισ λειτουργίασ (υπόπ. β) ι τα μζτρα τθσ υποπερίπτωςθσ 

γ (υπόπ. γ) κα πρζπει να επιβάλλονται μόνο ςε περιπτϊςεισ που κρίνονται 

αναγκαία για τθν άρςθ του κινδφνου και μόνον εφόςον αυτόσ κρίνεται ςοβαρόσ και 

κανζνα άλλο μζτρο δεν επαρκεί για τθν αποτροπι του. Η επιβολι των ωσ άνω 

μζτρων δφναται να αφορά μόνο ςτο τμιμα τθσ επιχείρθςθσ ι των προϊόντων που 

τελεί ςε μθ ςυμμόρφωςθ.  

Όπου θ κείμενθ νομοκεςία προβλζπει τθν απευκείασ επιβολι των μζτρων αυτϊν 

από τον ελεγκτι, τα ωσ άνω μζτρα κα πρζπει να ακολουκοφνται από ςχετικι πράξθ 

του οργάνου ι του ανϊτερου ιεραρχικϊσ οργάνου που επικυρϊνει τθν επιβολι 

τουσ  αμελλθτί. Μετά τθν επιβολι του μζτρου και εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ θ εποπτεφουςα αρχι υποχρεοφται να  εξετάςει εάν εξακολουκοφν να 

υφίςτανται οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν επιβολι του μζτρου ϊςτε να 

επανεξετάηεται ο περιοριςμόσ και να αίρεται εάν δεν κρίνεται πλζον αναγκαίοσ για 

το ςκοπό που επεβλικθ. 

8.4.8 Εφόςον είναι εφικτό, ο ελεγχόμενοσ μεριμνά επιτόπου για τθ ςυμμόρφωςι 

του ι άρςθ τθσ παράβαςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ι εάν θ ςυμμόρφωςθ ι άρςθ 

τθσ παράβαςθσ δεν μπορεί να επιτευχκεί επιτόπου, τίκεται προκεςμία για 

επανζλεγχο λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ και τθ φφςθ τθσ 

παράβαςθσ.  

8.4.9 Σε κάκε περίπτωςθ, τα μζτρα και οι κυρϊςεισ κα επιβάλλονται αφοφ λθφκοφν 

υπόψθ θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ και ο βακμόσ του υφιςτάμενου κινδφνου 

κακϊσ και θ ανταπόκριςθ και ςυμπεριφορά του ελεγχόμενου.  

8.4.10. Με απόφαςθ του κακ’ φλθν αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ εξειδικεφονται και προςαρμόηονται τα μζτρα και οι 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του 

παρόντοσ άρκρου, ορίηονται οι διαδικαςίεσ επιβολισ μζτρων ι κυρϊςεων, 

ορίηονται τα πρόςκετα μζτρα που δεν προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και οι 

όροι επιβολισ τουσ κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.   

8.5 Πρϊτοσ χρόνοσ (ι ζλεγχοσ) λειτουργίασ 

Κατά τον ζλεγχο που λαμβάνει χϊρα εντόσ του πρϊτου ζτουσ λειτουργίασ ενόσ 

φορζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ, θ αρμόδια εποπτεφουςα αρχι προτάςςει τθν 

διαδικαςία υποςτιριξθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 12 κακϊσ 

και τθν λιψθ επιεικζςτερων μζτρων ζναντι τθσ επιβολισ κυρϊςεων, εκτόσ αν 

υφίςταται  κίνδυνοσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια και το περιβάλλον. Ωσ 

εναρκτιριο χρονικό ςθμείο του διαςτιματοσ του ενόσ ζτουσ ορίηεται θ θμερομθνία 

γνωςτοποίθςθσ ι λιψθσ ζγκριςθσ ι άδειασ. Για τισ περιπτϊςεισ που θ ζναρξθ 
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λειτουργίασ δεν απαιτεί προθγοφμενθ γνωςτοποίθςθ ι ζγκριςθ, εναρκτιριο ςθμείο 

ορίηεται θ διλωςθ ζναρξθσ ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι. 

8.6 Διεξαγωγι κοινϊν ελζγχων  

8.6.1 Οι αρμόδιεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ δφνανται να αποφαςίηουν τθ διεξαγωγι 

κοινϊν ελζγχων. 

8.6.2 Ο κοινόσ ζλεγχοσ διεξάγεται ςε μζροσ ι ςτο ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ 
προκειμζνου να εκτιμθκεί θ ςυμμόρφωςθ του ελεγχόμενου φορζα  με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ ι/και να αντιμετωπιςτοφν κζματα που αφοροφν περιςςότερα από ζνα 
πεδία εποπτείασ ιδίωσ για τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τα προϊόντα υψθλοφ 
κινδφνου για τθν ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια και το περιβάλλον.  
  

Άρθρο 9 

 Τποςτήριξη ςυμμόρφωςησ 

 

9.1 Υποςτιριξθ ςυμμόρφωςθσ μζςω παροχισ κατευκυντιριων γραμμϊν και 

οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ και πλθροφόρθςθσ προσ τουσ φορείσ και το κοινό. 

9.1.1 Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου: 

α. «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ ςυμμόρφωςθ» είναι θ επίςθμθ 

πλθροφορία τθσ εποπτεφουςασ αρχισ ι των ελεγκτϊν που δίδεται ςε ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ προσ τον οικονομικό φορζα κακϊσ και οι  επεξθγιςεισ που παρζχει θ 

εποπτεφουςα αρχι ι οι ελεγκτζσ για τθν  ορκι εφαρμογι και ςυμμόρφωςθ με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ είτε παρζχονται ςε ςυνζχεια του ελζγχου που διενεργικθκε είτε 

παρζχονται ςε ανεξάρτθτο χρόνο.  

β. «Πλθροφόρθςθ» είναι θ επικοινωνία και ανακοίνωςθ των δεδομζνων που 

παρζχονται από τθν εποπτεφουςα αρχι προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ και το ευρφ 

κοινό. 

9.1.2 Παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ  

α. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ παρζχουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ 

ςυμμόρφωςθ προκειμζνου να ςυνδράμουν ςτθν κατανόθςθ και εφαρμογι των 

κείμενων διατάξεων από τουσ ελεγχόμενουσ. Η παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν 

και οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ  γίνεται με τζτοιον τρόπο ϊςτε να κακίςταται 

ςαφζσ εάν θ προτεινόμενθ ενζργεια είναι δεςμευτικι βάςει τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ ι αποτελεί μθ δεςμευτικι πρόταςθ του ελεγκτι ςφμφωνα με τισ καλζσ 

πρακτικζσ. 
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β. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ παρζχουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ 

ςυμμόρφωςθ ςτουσ ελεγχόμενουσ, ςτο πεδίο εποπτείασ τουσ. Η εκάςτοτε 

εποπτεφουςα αρχι ορίηει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ 

ςυμμόρφωςθ θ οποία μπορεί να λαμβάνει χϊρα με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), με θλεκτρονικζσ αναρτιςεισ (online), με 

ανταλλαγι επιςτολϊν ι με τθλεφωνικι επικοινωνία κακϊσ και με επιτόπου 

επίςκεψθ του χϊρου δραςτθριότθτασ, ανάλογα με τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ τθσ 

εκάςτοτε αρχισ.  

γ. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ ςυμμόρφωςθ από τθν 

εποπτεφουςα αρχι είναι δεςμευτικζσ εντόσ τθσ ίδιασ αρχισ ι άλλθσ αντίςτοιχθσ  

αρχισ. Σε περίπτωςθ που οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ 

ςυμμόρφωςθ κρικοφν ςε μεταγενζςτερο ζλεγχο μθ επαρκείσ και παραςχεκοφν 

νζεσ, ο ελεγχόμενοσ κα πρζπει να ςυμμορφωκεί με τισ νζεσ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ ςυμμόρφωςθ, ωςτόςο, εφόςον ο ελεγχόμενοσ ενιργθςε 

ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ που του παραςχζκθκαν δεν 

επιβάλλονται μζτρα και κυρϊςεισ.   

9.1.3 Πλθροφόρθςθ 

α. Οι Αρχζσ Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  πλθροφοροφν το κοινό για 

κζματα που εμπίπτουν ςτο πεδίο εποπτείασ τουσ, εκδίδοντασ γενικζσ οδθγίεσ οι 

οποίεσ είναι κατανοθτζσ και προςβάςιμεσ ςτο κοινό. 

β. Οι αρχζσ πλθροφοροφν για τα κάτωκι: 

i. Νομικζσ απαιτιςεισ και τον τρόπο ερμθνείασ τουσ 

ii. Διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ και αξιολόγθςθσ κινδφνου, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των πλθροφοριϊν και των κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ 

ςυμμόρφωςθ που αφοροφν ςτισ νομικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να τθροφνται από 

τουσ ελεγχόμενουσ 

iii. Μζςα και διαδικαςίεσ επικοινωνίασ με τισ αρχζσ 

iv. Παροχι πλθροφοριϊν, κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ 

ςυμμόρφωςθ από τισ αρχζσ 

v. Διεξαγωγι των ελζγχων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμμάτων τουσ, των 

ειδϊν του ελζγχου, των λιςτϊν ελζγχου και τθσ διαδικαςίασ  

vi. Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβάςεων  

vii. Δικαιϊματα προςταςίασ ελεγχόμενου *προςφυγή, ζνςταςη κ.λπ.+ 
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γ. Η πλθροφόρθςθ και οι γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ 

ςυμμόρφωςθ μπορεί να λαμβάνει τισ κάτωκι μορφζσ: 

i. Πρόβλεψθ κοινισ πλθροφόρθςθσ για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα 

ii. Επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ οδθγϊν ορκισ πρακτικισ και άλλων εγγράφων 

παροχισ κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ που 

επεξθγοφν ςτουσ φορείσ με ποιουσ τρόπουσ μποροφν να ςυμμορφϊνονται με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ ςε κάκε κλάδο 

iii. Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων  

iv. Πρόβλεψθ ςυςτάςεων και παροχισ κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ 

ςυμμόρφωςθ για το πϊσ επιτυγχάνεται θ ςυμμόρφωςθ και για τθν μείωςθ και 

αποφυγι παραβάςεων κατά τθ διάρκεια του ελζγχου 

9.2. Φφλλα ελζγχου 

9.2.1 Τα φφλλα ελζγχου καταρτίηονται από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ Οργάνωςθσ 

Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  για το πεδίο ι τα πεδία τθσ εποπτείασ τουσ και είναι 

διακζςιμα ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ κάκε αρχισ και προςβάςιμα ςτο κοινό και τουσ 

ελεγχόμενουσ. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ μποροφν να καταρτίηουν τα φφλλα ελζγχου 

και ανά αντικείμενο (π.χ. τομζασ, κλάδοσ, δραςτθριότθτα, κατθγορία προϊόντων,) 

εάν κάποιο αντικείμενο ελζγχου απαιτεί διαφορετικό φφλλο ελζγχου για να 

καταςτεί θ εποπτεία αποτελεςματικότερθ ι εάν διαφορετικά αντικείμενα ελζγχου 

ανικουν ςτθν εποπτεία που αςκείται από άλλθ αρχι. 

9.2.2 Τα φφλλα ελζγχου περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ και αποςκοποφν ςτθν αποτροπι ι μείωςθ του κινδφνου για τθν 

ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια και το περιβάλλον ςε ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα και το ςυγκεκριμζνο είδοσ ελζγχου. Τα φφλλα ελζγχου ςχεδιάηονται 

ζτςι ϊςτε να ελεγχκοφν τα ςτοιχεία, υλικά, πρακτικζσ και ςυςτιματα διαχείριςθσ 

που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με τουσ ωσ άνω κινδφνουσ. 

9.2.3 Τα φφλλα ελζγχου χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του ελζγχου με ςκοπό 

να διαςφαλίςουν τθ ςυνοχι τθσ διαδικαςίασ, τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, τθν 

εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. Τα φφλλα ελζγχου αποτελοφν 

αναπόςπαςτο ςτοιχείο για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου που εντοπίηεται ςτο 

πλαίςιο τθσ εκάςτοτε δραςτθριότθτασ ι εγκατάςταςθσ και ζχουν ςκοπό να 

διαςφαλίςουν τθν αποτελεςματικότθτα και τθ  διαφάνεια των ελεγκτικϊν 

διαδικαςιϊν.  

9.2.4 Η διαδικαςία του ελζγχου περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 

απαιτιςεισ ι τισ κατθγορίεσ απαιτιςεων που περιλαμβάνονται ςτο φφλλο ελζγχου. 

Εάν διαπιςτϊνεται μθ ςυμμόρφωςθ με απαιτιςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτο 
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φφλλο ελζγχου, και μόνον εφόςον εμπίπτουν ςτο πεδίο εποπτείασ του ελεγκτι ο 

ελεγκτισ ςθμειϊνει τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ αυτζσ ςτθν ζκκεςθ 

ελζγχου και ακολοφκωσ παρζχονται ςυςτάςεισ για ςυμμόρφωςθ εντόσ 

ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ.  

9.2.5 Τα φφλλα ελζγχου διατίκενται ελεφκερα ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ και το 

κοινό μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ.  

9.2.6 Τα φφλλα ελζγχου υιοκετοφνται με απόφαςθ του Υπουργοφ ι με πράξθ του 

ανϊτατου ιεραρχικά προϊςταμζνου ι διοικθτικοφ οργάνου τθσ αρμόδιασ αρχισ.  

9.3 Κατάταξθ κινδφνου 

9.3.1 Η μεκοδολογία βακμολογίασ (scoring) ςχεδιάηεται από τθν κάκε εποπτεφουςα 

αρχι υπό τθ μορφι πυραμίδασ κινδφνου (risk-pyramid), κατατάςςοντασ και 

ιεραρχϊντασ τουσ κινδφνουσ από τον υψθλότερο ςτον χαμθλότερο κατά τα 

οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

9.3.2 Κάκε αρχι πρζπει να διεξάγει αξιολογιςεισ κινδφνου βαςιηόμενεσ ςτο 

επίπεδο τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ ςε ςχζςθ με το εφροσ τθσ επίπτωςθσ που 

δφναται να προκαλείται από τισ δραςτθριότθτεσ και τθ λειτουργία των οικονομικϊν 

φορζων και εγκαταςτάςεων κακϊσ και από τθ διάκεςθ των προϊόντων  ςτθν υγεία, 

αςφάλεια,  το περιβάλλον και ςε οποιαδιποτε άλλθ πτυχι του Δθμοςίου 

Συμφζροντοσ. 

9.3.3 Οι αξιολογιςεισ κα πρζπει να περιλαμβάνουν κριτιρια που επιτρζπουν τθν 

κατάταξθ οικονομικϊν φορζων, εγκαταςτάςεων και προϊόντων ανάλογα με το 

βακμό επικινδυνότθτάσ τουσ.  

9.3.3.1 Τα κριτιρια που επιτρζπουν τθν κατάταξθ των οικονομικϊν φορζων και 

εγκαταςτάςεων επί τθ βάςει του βακμοφ  επικινδυνότθτασ, είναι κατ’ ελάχιςτον τα 

ακόλουκα: 

α. Ο εγγενισ κίνδυνοσ των δραςτθριοτιτων και των διαδικαςιϊν τουσ 

β. Το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

γ. Το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ του ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ι τθσ 

εγκατάςταςθσ.  

δ. Το προφίλ επικινδυνότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ βάςει των φφλλων ελζγχου και των 

ανακεωρθμζνων χαρακτθριςτικϊν που ανευρζκθκαν κατά τον ζλεγχο. 

ε.  Η φπαρξθ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ. 
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ςτ. Οι ςυςτάςεισ που ζχουν γίνει ςτον οικονομικό φορζα, τα μζτρα κακϊσ και οι 

κυρϊςεισ που ζχουν επιβλθκεί. 

9.3.3.2 Τα κριτιρια που επιτρζπουν τθν κατάταξθ των προϊόντων και των 

οικονομικϊν φορζων που τα ειςάγουν, τα καταςκευάηουν, τα διακινοφν ςτθν 

ελλθνικι αγορά επί τθ βάςει του βακμοφ επικινδυνότθτάσ τουσ είναι κατ’ελάχιςτον 

τα ακόλουκα: 

α. Η εγγενισ επικινδυνότθτα του προϊόντοσ. 

β. Η ομάδα και ο αρικμόσ των καταναλωτϊν για τουσ οποίουσ προορίηεται το 

προϊόν. 

γ. Το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ του ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα. 

δ. Το προφίλ επικινδυνότθτασ του προϊόντοσ ι του ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ 

φορζα βάςει των φφλλων ελζγχου και των ανακεωρθμζνων χαρακτθριςτικϊν που 

ανευρζκθςαν κατά τον ζλεγχο. 

ε. Η φπαρξθ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ. 

ςτ. Οι ςυςτάςεισ που ζχουν γίνει ςτον οικονομικό φορζα, τα μζτρα κακϊσ και οι 

κυρϊςεισ που ζχουν επιβλθκεί. 

9.3.4 Η κατάταξθ των οικονομικϊν φορζων και των εγκαταςτάςεων που 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα παραπάνω κριτιρια, κα πρζπει να προβλζπει 

τουλάχιςτον τρεισ κατθγορίεσ κινδφνου (χαμθλοφ-μεςαίου-υψθλοφ) για τουσ 

ςκοποφσ του ορκοφ προγραμματιςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των ελζγχων..  

9.3.5 Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κινδφνου και θ κατάταξθ των δραςτθριοτιτων 

κακορίηονται από τθν εποπτεφουςα αρχι εντόσ τθσ ςφαίρασ του αντικειμζνου και 

των αρμοδιοτιτων τθσ.  

Με απόφαςθ του κακ’ φλθν αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ εγκρίνονται τα κριτιρια και θ κατάταξθ που ειςθγικθκε θ αρμόδια 

εποπτεφουςα αρχι και ο τρόποσ με τον οποίο επελζγθςαν τα ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια και επιλκε ςυγκεκριμζνθ κατάταξθ. Η ίδια ωσ άνω απόφαςθ μπορεί να 

τροποποιεί τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κινδφνου και τθν κατάταξθ των 

δραςτθριοτιτων εφόςον δεν είναι ςφμφωνα με τισ αρχζσ του παρόντοσ νόμου. Τα 

κριτιρια και θ κατάταξθ ανακεωροφνται κάκε 5 ζτθ το ανϊτερο. 

9.3.6 Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κινδφνου, ο τρόποσ επιλογισ τουσ και ο τρόποσ 

κατάταξθσ των δραςτθριοτιτων δθμοςιεφονται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο. Ωςτόςο, εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο ςυγκεκριμζνθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, μπορεί να περιγράφεται μόνο θ γενικι προςζγγιςθ 

τθσ ανάπτυξθσ των κριτθρίων και του τρόπου κατάταξθσ. 



21 
 

9.3.7 Πλθροφορίεσ για τον βακμό επικινδυνότθτασ των δραςτθριοτιτων 

αναρτϊνται ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων 

και Ελζγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι και είναι διακζςιμεσ 

προσ όλεσ τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ.  

9.4 Συχνότθτα ελζγχων 

9.4.1 Κάκε εποπτεφουςα αρχι κακορίηει τθ ςυχνότθτα των ελζγχων βαςιηόμενθ 

ςτθν αξιολόγθςθ του βακμοφ επικινδυνότθτασ που αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα ι εγκατάςταςθ ι προϊόν.  

9.4.2 Ενδεικτικά, θ ςυχνότθτα των ελζγχων κα πρζπει να βαςίηεται ςτα παρακάτω 

ςτοιχεία: 

α. Βακμό κινδφνου. 

β. Αναμενόμενθ διάρκεια ελζγχου ςτθν εκάςτοτε κατθγορία κινδφνου. 

γ. Διακεςιμότθτα ανκρϊπινων πόρων.  

δ. Υποχρεωτικι προτεραιότθτα ελζγχου δραςτθριοτιτων υψθλοφ κινδφνου. 

9.4.3 Κατά παρζκκλιςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ εποπτεφουςα αρχι 

μπορεί να προςαρμόηει τθ ςυχνότθτα των ελζγχων ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ 

ςυνκικεσ και να πραγματοποιεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ ςε χαμθλοφ ρίςκου 

δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και άλλουσ ελζγχουσ που ανεξαρτιτωσ τθσ 

κατθγοριοποίθςθσ κινδφνου προκφπτουν ςτο πλαίςιο άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ  και 

διαχείριςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Άρθρο 10 

  Κατανομή του προχπολογιςμοφ και του προςωπικοφ 

1. Η άςκθςθ τθσ εποπτείασ χρθματοδοτείται από τον κρατικό προχπολογιςμό. Για το 

ςκοπό αυτό οι αρμόδιεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ και οι ανϊτεροι προϊςτάμενοι αυτϊν 

μεριμνοφν για τθν κατανομι και τθν εγγραφι πιςτϊςεων που κα καλφπτουν το 

κόςτοσ τθσ εποπτείασ. 

2. Το φψοσ του προχπολογιςμοφ και ο αρικμόσ κζςεων που κατανζμονται ςε 

ςυγκεκριμζνο ι ςυγκεκριμζνα πεδία εποπτείασ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο 

άρκρο 25 του παρόντοσ, προςδιορίηονται κατόπιν μελζτθσ θ οποία βαςίηεται ςε 

ετιςιο ι πολυετζσ  πρόγραμμα εποπτείασ για τθν εποπτευόμενθ περιοχι και 

καταγράφονται τμθματικά και ςε ετιςια βάςθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΧΕ 

Άρθρο 11 

 Γενικζσ λειτουργίεσ εποπτευουςών αρχών 

 

Οι αρμόδιεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ επιτελοφν τισ κάτωκι γενικζσ λειτουργίεσ, εντόσ 

του πεδίου εποπτείασ εκάςτθσ.  

1. Προωκοφν και ελζγχουν τθ ςυμμόρφωςθ, με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

2. Ενθμερϊνουν το κοινό για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. 

3. Καταρτίηουν πρόγραμμα ελζγχων με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςτόχων για μια 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και μεριμνοφν για τθν ζγκριςι του. Το πρόγραμμα 

ελζγχων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τον αρικμό των προγραμματιςμζνων ελζγχων, 

τισ προτεραιότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου και τα κριτιρια κινδφνου 

που λαμβάνονται υπόψθ.  

4. Καταρτίηουν τισ  φφλλα ελζγχου και άλλα αρχεία παροχισ κατευκυντιριων 

γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ. 

5. Αναλφουν τα αποτελζςματα μεμονωμζνων ελζγχων, κακϊσ και όλων των ελζγχων 

που πραγματοποιοφνται ετθςίωσ και δθμοςιοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ 

ανάλυςθσ. 

6. Διεξάγουν αξιολόγθςθ κινδφνου, αναπτφςςουν κριτιρια κατάταξθσ ςε κατθγορία 

κινδφνου και μεριμνοφν για τθν ζγκριςι τουσ. 

7. Διοργανϊνουν και παρζχουν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςτουσ ελεγκτζσ και ςε άλλα 

πρόςωπα. 

8. Διεξάγουν  ζρευνεσ και μελζτεσ για τθν αξιολόγθςθ νζων κινδφνων ι αλλαγϊν ςε 

υφιςτάμενουσ κινδφνουσ. 

9. Συνεργάηονται με άλλεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ και φορείσ τθσ Διοίκθςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τθσ δράςθσ τουσ. 

10. Συλλζγουν και ενθμερϊνουν τα δεδομζνα ελζγχου των οικονομικϊν φορζων και 

εγκαταςτάςεων και τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κίνδυνο αυτϊν για τουσ 

ςκοποφσ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθσ αξιολόγθςθσ κινδφνου.  

11. Προτείνουν τροποποιιςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ 

ςυμμόρφωςθσ. 
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12. Συντάςςουν αναφορά για τθ δράςθ και λειτουργία τουσ κατά τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 12. 

13. Υποςτθρίηουν τθ ςυμμόρφωςθ, μζςω παροχισ κατευκυντιριων γραμμϊν και 

οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ και πλθροφόρθςθσ των οικονομικϊν φορζων και του 

κοινοφ. 

14. Ορίηουν τουσ ελεγκτζσ που αςκοφν τθν εποπτεία των φορζων οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων και των προϊόντων. 

Οι ωσ άνω λειτουργίεσ εκτελοφνται με πρωταρχικό ςτόχο τθ μείωςθ του κινδφνου 

που δφναται να προκαλείται από τθ λειτουργία οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ωσ 

προσ τθν ανκρϊπινθ υγεία, αςφάλεια, περιβάλλον και για οποιαδιποτε άλλθ πτυχι 

του Δθμοςίου Συμφζροντοσ. Οι λειτουργίεσ επιτελοφνται με τρόπο που προάγει τθ 

ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τουσ οικονομικοφσ φορείσ και βαςίηονται ςτθν ορκι 

επικοινωνία μεταξφ τουσ. 

 

Άρθρο 12 

 Αξιολόγηςη Απόδοςησ 

 

1. Κάκε εποπτεφουςα αρχι ςυντάςςει αναφορζσ αυτό-αξιολόγθςθσ ςχετιηόμενεσ με 

τισ δράςεισ και λειτουργίεσ τθσ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κακ’ φλθν αρμόδιο 

Υπουργό . 

2. Με κοινι απόφαςθ του κακ’ φλθν αρμόδιου υπουργοφ  και του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ορίηονται οι μακροπρόκεςμοι και ετιςιοι ςτόχοι και τα 

κριτιρια επί των οποίων αξιολογείται θ απόδοςθ των εποπτευουςϊν αρχϊν και θ 

επίτευξθ των ςτόχων. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι θ μείωςθ και αποτροπι των 

κινδφνων και θ προαγωγι τθσ ςυμμόρφωςθσ των οικονομικϊν φορζων και 

εγκαταςτάςεων.  

3. Οι δείκτεσ απόδοςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ παραγράφου 

1 αντικατοπτρίηουν τθν επίτευξθ των ςτόχων των εποπτευουςϊν αρχϊν όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτο άρκρο Χ και κατά ςυνζπεια το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ, 

αποτροπισ κινδφνου και διαςφάλιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Τα δεδομζνα 

που ςυλλζγονται για το ςκοπό αυτό πρζπει να είναι αξιόπιςτα, αντικειμενικά και 

ακριβι και ωσ εκ τοφτου προζρχονται από διάφορεσ πθγζσ. 

4. Τα κριτιρια περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον: 

4.1 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των ενεργειϊν εποπτείασ τθσ   

εποπτεφουςασ αρχισ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο Χ. 
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4.2 Τα αποτελζςματα ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων και 

εγκαταςτάςεων 

4.3 Τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν επίτευξθ των ςτόχων ωσ προσ τθ ςταδιακι 

μείωςθ του επιπζδου κινδφνου και τθ βελτίωςθ δεικτϊν αςφάλειασ ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο εποπτείασ.  

5. Η ςυχνότθτα των ελζγχων, ο αρικμόσ και το φψοσ των κυρϊςεων κακϊσ και άλλοι 

δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν επιβολι κυρϊςεων ςε οικονομικοφσ φορείσ δεν 

δφναται να αποτελοφν κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εποπτευουςϊν αρχϊν και των ελεγκτϊν τουσ.  

6.  Στο τζλοσ του ζτουσ, κάκε εποπτεφουςα αρχι προετοιμάηει και κατακζτει ςτον 

κακ’ φλθν αρμόδιο υπουργό ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων θ οποία δθμοςιεφεται 

ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων 

(ΟΠΣ-ΑΔΕ). Η ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα 

ακόλουκα ςτοιχεία: 

6.1 Πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ αςκθκείςεσ δραςτθριότθτεσ 

εποπτείασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν, κακϊσ 

και προτάςεισ για αναγκαίεσ αλλαγζσ εντόσ του επόμενου ζτουσ, 

6.2 Αρικμό, είδοσ και διάρκεια των ελζγχων που διενεργικθκαν εντόσ του ζτουσ, 

6.3 Αξιολόγθςθ του κινδφνου και του επιπζδου τθσ αςφάλειασ και άλλων δθμοςίων 

αγακϊν εντόσ του πεδίου εποπτείασ για το οποίο είναι αρμόδια θ εποπτεφουςα 

αρχι 

6.4 Τισ πιο ςυχνά διαπιςτοφμενεσ παραβάςεισ κακϊσ και τθν ζκταςθ και τθν αιτία 

διάπραξισ τουσ 

6.5 Προτάςεισ που αφοροφν: 

α. Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 

β. Τροποποίθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ι υιοκζτθςθ νζων ρυκμίςεων 

γ. Μζτρα που αποςκοποφν ςτθν εξάλειψθ των νομικϊν κενϊν, επικαλφψεων ι 

αντιφάςεων, ι ςτθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ι 

τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, του ςυντονιςμοφ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ εποπτείασ. 

Οι προτάςεισ αυτζσ διατυπϊνονται μετά από τακτικι ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν 

από τα ενδιαφερόμενα μζρθ. 
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6.6 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ εποπτείασ που είχαν αντίκτυπο 

ςτουσ δείκτεσ των αποτελεςμάτων. 

 

Άρθρο 13 

 Πεδία Εποπτείασ και αρμόδιεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ 

1. Η εποπτεία αςκείται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτα ακόλουκα πεδία: 

α) Αςφάλεια και ςυμμόρφωςθ προϊόντων  

β) Αςφάλεια τροφίμου 

γ) Προςταςία καταναλωτι και ςφννομθ (ι προςικουςα) παροχι υπθρεςιϊν  

γ) Αςφάλεια υποδομϊν και καταςκευϊν  

δ) Δθμόςια υγεία  

ε) Αςφάλεια και υγεία εργαηομζνων 

ςτ) Προςταςία του περιβάλλοντοσ 

η) Προςταςία δθμοςίων εςόδων  

Τα ωσ άνω πεδία εποπτεφονται είτε ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ λειτουργίασ τθσ 

εκάςτοτε οικονομικισ δραςτθριότθτασ είτε κατά τον  ζλεγχο που διεξάγεται από τισ 

τελωνειακζσ υπθρεςίεσ ςτα ςθμεία ελζγχου των τελωνείων. Εάν ο ζλεγχοσ 

διεξάγεται από μια αρχι ταυτόχρονα για πεδία εποπτείασ που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου και για πεδία που δεν εμπίπτουν κατά το 

προθγοφμενο εδάφιο, ο ζλεγχοσ των πρϊτων κα πρζπει να τθρεί τισ επιταγζσ του 

παρόντοσ νόμου και ο ζλεγχοσ των τελευταίων ακολουκεί τισ επιταγζσ τθσ εκάςτοτε 

κείμενθσ νομοκεςίασ.  

2. Η εποπτεία και ο ζλεγχοσ των ωσ άνω πεδίων διενεργείται από τθν εκάςτοτε 

εποπτεφουςα αρχι του άρκρου 14,όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Ειδικότερα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, θ εκάςτοτε  εποπτεφουςα αρχι 

διακρίνεται ςε δφο επίπεδα,ςτθν Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ και 

ςτθν Αρχι Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ .   

3. Ωσ  Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  ορίηεται θ αρμόδια αρχι για το 

ςφνολο ενόσ πεδίου εποπτείασ ςφμφωνα και με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για το 

ςκοπό αυτό, θ Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ είναι αρμόδια για τον 

ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ των κεμάτων που αφοροφν πρωτίςτωσ ςε οριηόντια 

ηθτιματα υλοποίθςθσ του παρόντοσ νόμου, όπωσ: ενζργειεσ εποπτείασ και 



26 
 

υποςτιριξθ ςυμμόρφωςθσ, κατανομι προχπολογιςμοφ και προςωπικοφ, 

μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν εποπτείασ (ςχεδιαςμόσ κ ςτόχευςθ ελζγχων), 

αξιολόγθςθ και κατάταξθ κινδφνου, ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

καταγγελιϊν, κατάρτιςθ φφλλων ελζγχου. Εάν δικαιολογείται από τθ φφςθ του 

πεδίου εποπτείασ, δφναται να ορίηονται περιςςότερεσ από μία αρχζσ με τισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ εφόςον 

εξειδικεφονται ρθτά τα υποπεδία αρμοδιότθτάσ τουσ. Ωσ Αρχι Οργάνωςθσ 

Εποπτείασ και Συντονιςμοφ μπορεί να ορίηεται και το εκάςτοτε Υπουργείο ι φορζασ 

που ςυνιςτά εποπτεφουςα αρχι κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 14. 

4. Ωσ  Αρχι Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ ορίηεται θ αρχι ςτθν οποία θ 

Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ ανακζτει τον ζλεγχο ςυγκεκριμζνου 

τομζα οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ι υποκατθγορίασ αυτοφ για ςυγκεκριμζνο 

πεδίο εποπτείασ ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Η Αρχι 

Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ ςυνεργάηεται με τθν  Αρχι Οργάνωςθσ 

Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  για τθν απρόςκοπτθ υποςτιριξθ και εφαρμογι του 

ςυνόλου των ενεργειϊν εποπτείασ ανά πεδίο εποπτείασ κακϊσ και για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ.  

5. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται φςτερα από πρόταςθ του εκάςτοτε 

αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ορίηεται για κάκε 

ζνα από τα πεδία τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ θ  Αρχι ι οι Αρχζσ Οργάνωςθσ  

Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  κακϊσ και θ  Αρχι ι οι Αρχζσ Εφαρμογισ Εποπτείασ και 

Διαχείριςθσ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο. Με το ίδιο διάταγμα κακορίηεται 

το πεδίο εποπτείασ  κάκε εποπτεφουςασ αρχισ, το αντικείμενο εποπτείασ  και το 

ςφνολο των ενεργειϊν εποπτείασ επί των οποίων οι αρχζσ αυτζσ ζχουν αρμοδιότθτα 

για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου. Τα ωσ άνω μποροφν να ορίηονται ςε ζνα ι 

ςε επιμζρουσ Προεδρικά Διατάγματα για κάκε ζνα πεδίο εποπτείασ.  

 

Άρθρο 14  

 Τπηρεςίεσ επιφορτιςμζνεσ με την Εποπτεία 

1.  Εποπτεφουςεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ είναι οι 

οριηόμενεσ ςτθν παράγραφο 2. Με τον όρο  εποπτεφουςεσ νοοφνται όλεσ οι 

υπθρεςίεσ που πριν τθν κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ, είναι επιφορτιςμζνεσ με κάκε 

είδουσ εποπτεία κατά τθν ζννοια του παρόντοσ νόμου.  

2.  Εποπτεφουςεσ αρχζσ είναι: 

α) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
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β) Ο Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων 

γ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

δ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Καταναλωτι και Εμπορίου του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

ε) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν 

ςτ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ 

η) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ  

θ) Το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ 

κ) Οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ι) Το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ και Μεταλλείων 

(ΣΕΠΔΕΜ) 

ια) Το Πυροςβεςτικό Σϊμα Ελλάδοσ 

ιβ) Η Ελλθνικι Αςτυνομία 

ιγ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 

ιδ) Οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ των κατά τόπο Περιφερειϊν και Περιφερειακϊν 

Ενοτιτων 

ιε) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κατά τόπο Διμων 

ιςτ) Οι Υπθρεςίεσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ, ςτθ ηϊνθ δικαιοδοςίασ τουσ. 

ιη) Η Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων 

ιθ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Τουριςμοφ 

κα) Οι Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ Τουριςμοφ (ΠΥΤ) 

κβ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  

3.1 Εποπτεφουςα αρχι νοείται και το εκάςτοτε Υπουργείο ι φορζασ που εποπτεφει 

τισ αρχζσ που μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο 2 

3.2. Τυχόν φορείσ που εποπτεφονται από τισ αρχζσ τθσ παραγράφου 2 και δεν 

μνθμονεφονται ρθτά, εμπίπτουν ςτο παρόν άρκρο ςτο βακμό που αςκοφν εποπτεία 

κατά τθν ζννοια του παρόντοσ νόμου εμπίπτουν ςτο άρκρο 3 του παρόντοσ . 
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4. Νζεσ υπθρεςίεσ, αρχζσ ι φορείσ που αποκτοφν αρμοδιότθτεσ εποπτείασ ι νζεσ 

αρμοδιότθτεσ εποπτείασ που κατανζμονται και κακορίηονται ςε υφιςτάμενεσ 

υπθρεςίεσ, αρχζσ ι φορείσ μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου προςτίκενται 

ςτθν παράγραφο 2 με Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ και του εκάςτοτε αρμόδιου Υπουργοφ εντόσ 30 θμερϊν από τθν 

ανάλθψθ τθσ αρμοδιότθτασ. 

5. Στθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου δφνανται να προςτίκενται αρχζσ με 

Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του 

εκάςτοτε αρμόδιου Υπουργοφ. 

Άρθρο 15 

  φςταςη Ομάδασ Διαχείριςησ Ζργου για την εποπτεία (Ο.Δ.Ε.) 

 

1. Με πράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου ςυνίςταται Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου για τθν 
εποπτεία, ςτθν οποία μετζχουν ο Γενικόσ Γραμματζασ Βιομθχανίασ, ωσ Πρόεδροσ, 
εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πρωκυπουργοφ, εκπρόςωποσ του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και, κακϊσ και οι ακόλουκοι εκπρόςωποι 
των ςυναρμόδιων Υπουργείων και φορζων όπωσ ορίηονται ςτθ παράγραφο 2 του 
άρκρου 26 του παρόντοσ. 

i. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

ii. Ο Πρόεδροσ του Ενιαίου Φορζα Ελζγχου Τροφίμων 

iii. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι 

iv. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν 

v. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ 

vi. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Αλλθλεγγφθσ  

vii. Ο Ειδικόσ Γραμματζασ Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ του Υπουργείου  

Εργαςίασ , Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

viii. Ο Γενικόσ Γραμματζασ  του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ix. Ο Γενικόσ Γραμματζασ  Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ του 

Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

x. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενζργειασ και Ορυκτϊν Πρϊτων Υλϊν του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

xi. Ο Ειδικόσ Γραμματζασ Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 
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xii. Ο Προϊςτάμενοσ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, 

Ενζργειασ και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)  

xiii. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 

xiv. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Τάξθσ του Υπουργείου Προςταςίασ του 

Πολίτθ/Εςωτερικϊν 

xv. Ο Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

xvi. Ο Αρχθγόσ του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ 

xvii. Ο Αρχθγόσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ  

xviii. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Τουριςτικισ Πολιτικισ και Ανάπτυξθσ 

xix. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

xx. Ο Διοικθτισ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

2. Η Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου για τθν εποπτεία προγραμματίηει, παρακολουκεί, 
ςυντονίηει και προωκεί τισ απαραίτθτεσ δράςεισ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ 
νόμου. Η ΟΔΕ αποτελεί γνωμοδοτικό, επιτελικό και ςυμβουλευτικό όργανο προσ 
τουσ αρμόδιουσ υπουργοφσ για τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τθ ςυντονιςμζνθ 

χάραξθ τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθν εποπτεία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 
και τθσ αγοράσ προϊόντων για το ςφνολο των πεδίων εποπτείασ του παρόντοσ 
νόμου,  τθν παρακολοφκθςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ τθσ κακϊσ και για κάκε κζμα 
ςχετικό με τθν βελτίωςθ του ςυςτιματοσ εποπτείασ αγοράσ και οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων.  

Η Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου για τθν εποπτεία προςδιορίηει τουσ βραχυπρόκεςμουσ, 
μεςοπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ για τθν εποπτεία και τισ 
απαραίτθτεσ δράςεισ του παρόντοσ νόμου.  

Η Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου για τθν εποπτεία είναι αρμόδια για τθν υποβολι 

προτάςεων  ςχετικϊν με τθ χρθματοδότθςθ των ενεργειϊν εποπτείασ  και 
ςυνεργάηεται προσ τοφτο με το Υπουργείο Οικονομικϊν. 

 

Άρθρο 16 

  Διεφθυνςη υντονιςμοφ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου Εποπτείασ Οικονομικών 

Δραςτηριοτήτων και Προϊόντων 

 

1. Στθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

ςυςτινεται θ Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου Εποπτείασ 

Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων και Προϊόντων, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ του 
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ςυντονιςμοφ των ενεργειϊν εποπτείασ που ανικουν και αςκοφνται από τισ 

εκάςτοτε εποπτεφουςεσ αρχζσ. 

2. Η Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου Εποπτείασ Οικονομικϊν 

Δραςτθριοτιτων και Προϊόντων είναι επιφορτιςμζνθ με τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

2.1 Υποςτιριξθ τθσ προϊκθςθσ και διάδοςθσ των καλϊν πρακτικϊν. 

2.2 Προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ εργαλείων υποςτιριξθσ των ελεγκτϊν και των 

ελεγχόμενων οικονομικϊν φορζων. 

2.3 Διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των διαφόρων 

εποπτευουςϊν αρχϊν, ιδίωσ μζςω τθσ δθμιουργίασ και τθσ λειτουργίασ βάςθσ 

δεδομζνων  

2.4 Συντονιςμό του ζργου και των δραςτθριοτιτων των εποπτευουςϊν αρχϊν ςτο 

πεδίο εποπτείασ που διακζτουν. 

2.5 Υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Διαχείριςθσ Ζργου (Ο.Δ.Ε.) μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ 

εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ τθσ εποπτείασ, ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ των 

αποτελεςμάτων τθσ άςκθςθσ τθσ εποπτείασ. 

2.6 Σχεδιαςμόσ και προετοιμαςία επιμορφωτικϊν δράςεων ςε ςυνεργαςία με τισ 

εποπτεφουςεσ αρχζσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19.  

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ορίηονται θ ςφνκεςθ, ο 

τρόποσ λειτουργίασ, οι ειδικζσ αρμοδιότθτεσ, οι ςτόχοι τθσ Διεφκυνςθσ Συντονιςμοφ 

Κανονιςτικοφ Πλαιςίου και Εποπτείασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων κακϊσ και τα 

επιμζρουσ ςχετικά ηθτιματα. 

4. Η Διεφκυνςθ εκτελεί τα κακικοντα και τισ λειτουργίεσ τθσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ 

εποπτείασ που ορίηονται ςτο άρκρο 4. 

Άρθρο 17 

Πληροφοριακό φςτημα Διαχείριςησ Ελζγχου 

1. Η υποςτιριξθ του κεςμικοφ πλαιςίου που τίκεται με τον παρόντα νόμο 

πραγματοποιείται μζςω του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ελζγχων (ΠΣ-

ΔΕ), το οποίο λειτουργεί ωσ υπο-ςφςτθμα Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14, του 

Ν. 4442/2016. 

2. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα όλων των ενεργειϊν 

ελζγχων που καλφπτει το εφροσ από τον προγραμματιςμό των ελζγχων, επί τθ βάςει  

του κινδφνου, μζχρι τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων ελζγχου με τθ χριςθ των 

φφλλων ελζγχου. Ειδικότερα, με το ΠΣ-ΔΕ προάγονται: 
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2.1 Η λειτουργία ενόσ ενιαίου μθτρϊου που περιλαμβάνει όλα τα ςχετικά ςτοιχεία 

που αφοροφν ςτθ λειτουργία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, μζςω τθσ 

ανταλλαγισ δεδομζνων με το ΓΕΜΗ, το Υπουργείο Οικονομικϊν - Γενικι Γραμματεία 

Δθμοςίων Εςόδων, τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι, τισ αρμόδιεσ αρχζσ που εκδίδουν 

άδειεσ/εγκρίςεισ κακϊσ και με κάκε άλλθ αρμόδια αρχι και μθτρϊο. 

2.2 Ο  μθχανιςμόσ που κα ενιςχφςει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων του ΓΕΜΗ κακϊσ 

και του μθτρϊου καταγραφισ γνωςτοποιιςεων και εγκρίςεων του ΟΠΣ-ΑΔΕ μζςω 

τθσ παροχισ πλθροφοριϊν ςχετικά με τυχόν αλλαγζσ ςτισ επιχειριςεισ που 

καταγράφονται κατά τθ διάρκεια των ελζγχων. 

2.3 Ο  αποτελεςματικόσ ςχεδιαςμόσ των ελζγχων  με βάςθ τθν αξιολόγθςθ του 

επιπζδου του κινδφνου τθσ κάκε εγκατάςταςθσ και κάκε προϊόντοσ ϊςτε να 

αποφεφγονται οι επαναλαμβανόμενοι ζλεγχοι ςτισ περιπτϊςεισ που δεν 

παρατθροφνται υψθλά ποςοςτά μθ ςυμμόρφωςθσ ι υψθλά επίπεδα κινδφνου.  

2.4 Ο ςυντονιςμόσ των ελζγχων μζςω τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των 

εποπτευόντων αρχϊν κακϊσ και τθν παροχι δυνατότθτασ ςυνδυαςμζνων ελζγχων 

μεικτϊν κλιμακίων ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι διαρκείσ διαφορετικοί ζλεγχοι 

ςτισ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων. 

2.5 Η ειςαγωγι ενιαίου τρόπου προςζγγιςθσ μεταξφ των ελεγκτϊν με τθν ειςαγωγι 

υποχρζωςθσ χριςθσ φφλλων ελζγχου κακϊσ και με τθν παροχι γνϊςθσ για τθν 

υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων κατάλλθλων και αναλογικϊν μζτρων ςυμμόρφωςθσ.  

2.6 ΟΙ  αποτελεςματικοί επιτόπιοι ζλεγχοι υποςτθρίηοντασ τουσ ελεγκτζσ να 

επικεντρϊνονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ, ςτισ περιπτϊςεισ μθ 

ςυμμόρφωςθσ ι κινδφνων που εντοπίςτθκαν κατά τθ διάρκεια προθγοφμενων 

ελζγχων και κάνοντασ απλουςτευμζνθ καταγραφι των αποτελεςμάτων ελζγχου ενϊ 

παράγει αυτόματα τισ εκκζςεισ ελζγχων. 

2.7 Ο εντοπιςμόσ και θ θλεκτρονικι δθμοςίευςθ όλων των νομοκετικϊν 

απαιτιςεων, των υποχρεωτικϊν τεχνικϊν κανόνων και θ παροχι οδθγιϊν για τον 

τρόπο εφαρμογισ των εν λόγω απαιτιςεων. 

2.8 Η διαχείριςθ τθσ απόδοςθσ,  ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ    και θ ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν με τισ επιχειριςεισ μζςω παροχισ ςχολίων ςχετικά με τουσ ελζγχουσ, 

παρζχοντασ ταυτόχρονα ςτοιχεία απόδοςθσ για τθ χριςθ του ΟΠΣ-ΑΔΕ από τουσ 

ελεγκτζσ. 

2.9 Η εφαρμογι προλθπτικϊν δράςεων και μθχανιςμϊν αυτό-ςυμμόρφωςθσ, 

επιτρζποντασ ςτισ επιχειριςεισ τθν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα των 

ελζγχων τουσ και παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με διάφορουσ τρόπουσ 

επίτευξθσ καλφτερθσ ςυμμόρφωςθσ και μείωςθσ των κινδφνων.  
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2.10 Η  παραγωγι ακριβϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τουσ ελζγχουσ που 

ςυμβάλλουν ςτθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των ελζγχων και τον καλφτερο 

ςχεδιαςμό μελλοντικϊν ελζγχων. 

3. Η χριςθ του ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ. Στο 

ΠΣ-ΔΕ καταγράφονται όλα τα δεδομζνα ςχετικά με τον προγραμματιςμό των 

ελζγχων κακϊσ και τα αποτελζςματα αυτϊν. Σε περίπτωςθ που κάποια 

εποπτεφουςα αρχι χρθςιμοποιεί το δικό τθσ πλθροφοριακό ςφςτθμα, το ςφςτθμα 

αυτό πρζπει να διαςυνδεκεί ι να ενςωματωκεί υποχρεωτικά με το ΟΠΣ-ΑΔΕ. 

(υπό εξζταςη) 

4. Στισ περιπτϊςεισ που διενεργοφνται ζλεγχοι κατόπιν παραγγελίασ των ίδιων των 

επιχειριςεων, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 20% του κόςτουσ τουσ αποδίδεται ςτον 

προχπολογιςμό για τθ ςυντιρθςθ του ΟΠΣ-ΑΔΕ. 

5. Η παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ και τουσ κινδφνουσ μζςω του 

ΠΣ-ΔΕ χωρίσ προθγοφμενθ ταυτοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ, εγκατάςταςθσ ι 

προϊόντοσ δφναται να παρζχεται μζςω εμπορικισ ςυμφωνίασ. Τα ζςοδα από τθν 

παροχι πλθροφοριϊν αποδίδονται ςτον προχπολογιςμό για τθ ςυντιρθςθ του 

ΟΠΣ-ΑΔΕ. 

Άρθρο 18 

 Μηχανιςμόσ Ανατροφοδότηςησ 

 

1. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ για τθν άςκθςθ κάκε 

ενζργειασ εποπτείασ και προγραμματιςμοφ πλθροφορίεσ και ςχόλια από τουσ 

εκπροςϊπουσ των οικονομικϊν φορζων, δθμόςιων φορζων και κάκε νομικά 

κατοχυρωμζνθσ πθγισ.  

2. Οι πλθροφορίεσ μπορεί να προκφπτουν και από τθν αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν 

του άρκρου 7.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΕΠΟΠΣΕΤΟΝΣΩΝ 

ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Άρθρο 19 

 Ελεγκτζσ 
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1. Οι εποπτεφοντεσ υπάλλθλοι (ελεγκτζσ) ορίηονται πάντοτε από τθν αρμόδια 

εποπτεφουςα αρχι.  

2. Κακικοντα εποπτείασ ανατίκενται αποκλειςτικά ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ οι 

οποίοι πλθροφν τα προςόντα που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ και 

επιπροςκζτωσ διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτθ διεξαγωγι του ελζγχου ι επαρκι 

εμπειρία ςτο αντικείμενο εποπτείασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ ι ομάδων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ι προϊόντων. Οι αρμόδιεσ 

εποπτεφουςεσ αρχζσ μεριμνοφν ϊςτε οι υπάλλθλοί τουσ να ζχουν τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν άςκθςθ εποπτείασ των οικονομικϊν φορζων και 

αιτιολογοφν τον οριςμό των εποπτευόντων υπαλλιλων βάςει τθσ επαρκοφσ 

εμπειρίασ, των απαραίτθτων γνϊςεων και των απαραίτθτων δεξιοτιτων. 

3. Οι αρμοδιότθτεσ των εποπτευόντων υπαλλιλων περιορίηονται ςτισ αρμοδιότθτεσ 

τθσ εποπτεφουςασ αρχισ. Οι εποπτεφοντεσ υπάλλθλοι (ελεγκτζσ) δεν αςκοφν 

ενζργειεσ εποπτείασ εκτόσ του αντικειμζνου αρμοδιότθτασ εποπτείασ τθσ 

εποπτεφουςασ αρχισ τθν οποία αντιπροςωπεφουν και δεν εξετάηουν ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με ηθτιματα εκτόσ του αντικειμζνου αρμοδιότθτασ. 

4. Όλοι οι υπάλλθλοι ςτουσ οποίουσ ανατίκενται κακικοντα εποπτείασ 

παρακολουκοφν επιμορφωτικά ςεμινάρια ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ 

ελζγχου και ηθτιματα επαγγελματικισ δεοντολογίασ προκειμζνου να 

πραγματοποιοφν ελζγχουσ.  

Η Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου και Εποπτείασ Οικονομικϊν 

Δραςτθριοτιτων και Προϊόντων ςε ςυνεργαςία με τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ 

λαμβάνει πρωτοβουλία για τθν διοργάνωςθ τακτικϊν επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων 

για τθν βελτίωςθ των δεξιοτιτων και γνϊςεων των υπαλλιλων τουσ και ςυντονίηει 

το ενιαίο του περιεχομζνου τουσ. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ ςτθ ςυνζχεια μεριμνοφν 

για τθ διοργάνωςθ εξειδικευμζνων ςεμιναρίων  για υπαλλιλουσ ςε περιπτϊςεισ 

αλλαγϊν τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν του 

αντικειμζνου αρμοδιότθτάσ τουσ. 

5. Κατά τουσ πρϊτουσ 6 μινεσ οι εποπτεφοντεσ υπάλλθλοι (ελεγκτζσ) λειτουργοφν 

υπό τθν επίβλεψθ εποπτευόντων υπαλλιλων (ελεγκτϊν) με μεγαλφτερθ εμπειρία. 

6. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ είναι υπεφκυνεσ για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ των 

υπαλλιλων (ελεγκτϊν) τουσ. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 11 

αποτελεί θ πρόλθψθ και  μείωςθ του κινδφνου που πραγματοποιείται κυρίωσ με τθ 

προϊκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτισ κείμενεσ απαιτιςεισ. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ 

παρακολουκοφν το ζργο των υπαλλιλων (ελεγκτϊν) που υπάγονται ςε αυτζσ ωσ 

μζροσ τθσ εςωτερικισ διαχείριςθσ προςωπικοφ τουσ και παρζχουν ςυςτάςεισ για 

βελτίωςθ με βάςθ αναλφςεισ των κάτωκι κριτθρίων απόδοςθσ: 
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6.1 τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ,  

6.2 τθν αποδοτικότθτα τθσ εργαςίασ,  

 

7. H αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του εποπτεφοντοσ υπαλλιλου βαςίηεται ςε όλεσ τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Η αξιολόγθςθ μπορεί να οδθγιςει ςτθ διατφπωςθ 

ςυςτάςεων ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ ι κακοδιγθςθ του υπαλλιλου. 

 

Άρθρο 20 

 Δικαιώματα των ελεγκτών 

 

Κατά τθν άςκθςθ εποπτείασ οι εποπτεφοντεσ υπάλλθλοι απολαμβάνουν τα 

ακόλουκα δικαιϊματα ςφμφωνα με τθ διαδικαςία και εντόσ των ορίων που ορίηει ο 

παρϊν Νόμοσ και θ κείμενθ νομοκεςία: 

1. Ελεφκερθ πρόςβαςθ κατά περίπτωςθ και εφόςον ςχετίηεται με το αντικείμενο 

εποπτείασ για τον ζλεγχο τθσ ςχετικισ περιοχισ,  των κτιρίων,  εγκαταςτάςεων, 

γραφείων, εξοπλιςμοφ, προϊόντων, βιβλίων, εγγράφων, και άλλων ςτοιχείων 

εφόςον αυτό δικαιολογείται για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου όπωσ προβλζπονται και 

εντόσ των ορίων που ορίηονται από ειδικι νομοκεςία.  

2. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, λιψθσ αντιγράφων 

τουσ και ελζγχου των βιβλίων τθσ επιχείρθςθσ, των εγγράφων τθσ επιχείρθςθσ και 

άλλων ςχετικϊν ςτοιχείων για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου. 

3. Δυνατότθτα λιψθσ εξθγιςεων από τον οικονομικό φορζα υπό ζλεγχο ι το νόμιμο 

εκπρόςωπό του. 

4. Δυνατότθτα λιψθσ δειγμάτων των ελεγχόμενων προϊόντων και άλλων υλικϊν τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ παραγωγισ, τθσ υπθρεςίασ ι του εμπορίου για ανάλυςθ, 

πραγματοποίθςθ δοκιμϊν και διεξαγωγι μετριςεων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

5. Βιντεοςκόπθςθ και λιψθ φωτογραφιϊν με ςκοπό τθ τεκμθρίωςθ των 

παραβάςεων εφόςον είναι εισ γνϊςθ του ελεγχόμενου και καταγράφεται ςτθν 

ζκκεςθ ελζγχου. 

6. Άλλα δικαιϊματα που περιγράφονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία. 
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Άρθρο 21 

 Καθήκοντα ελεγκτών /ελεγκτικών αρχών-αρχών εποπτείασ 

Κατά τθν άςκθςθ ενεργειϊν εποπτείασ οι ελεγκτζσ ζχουν τα εξισ κακικοντα και 

περιορίηονται από τισ ακόλουκεσ απαγορεφςεισ: 

1. Να αςκοφν τισ ενζργειεσ εποπτείασ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και εντόσ των 

ορίων που ορίηονται από τον παρόντα νόμο ι και άλλεσ ςχετικζσ νομοκεςίεσ, μόνο 

μετά από υπθρεςιακι (ζγγραφθ ι προφορικι) εντολι και ανάκεςθ διεξαγωγισ 

ελζγχου.  

2. Να αςκοφν τα επίςθμα κακικοντα που εμπίπτουν ςτο πεδίο τθσ αρμοδιότθτάσ 

τουσ χωρίσ να επθρεάηονται από τρίτουσ, και να τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ. 

3. Να προτείνουν τθν εξαίρεςι τουσ από τθ ςυμμετοχι ςε άςκθςθ δραςτθριοτιτων 

εποπτείασ οικονομικοφ φορζα αν υπάρχουν γεγονότα που εγείρουν εφλογθ 

αμφιβολία για τθν αμερολθψία του λόγω τθσ ςχζςθσ του με τον οικονομικό φορζα 

ι άλλων περιςτάςεων που μπορεί να οδθγιςουν ςε ςφγκρουςθ ιδιωτικοφ και 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

4. Να ςζβονται το (ζννομο) ςυμφζρον και τθ φιμθ των οικονομικϊν φορζων και να 

τθροφν εχεμφκεια για τα εμπιςτευτικά ςτοιχεία που περιζρχονται ςε γνϊςθ τουσ 

κατά τθν άςκθςθ των ενεργειϊν εποπτείασ. Εξαίρεςθ από τον κανόνα αυτό είναι 

δυνατι ςε περιπτϊςεισ που ρθτά προβλζπεται από τθν εκνικι ι ευρωπαϊκι 

νομοκεςία.  

5. Να μθν παρεμβαίνουν και να μθν εμποδίηουν τθ δραςτθριότθτα του οικονομικοφ 

φορζα εφόςον αυτι, δεν προκαλεί ςθμαντικό κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία και 

αςφάλεια και το περιβάλλον.  

6. Να πλθροφοροφν τον εποπτευόμενο οικονομικό φορζα ςχετικά με τα δικαιϊματά 

του όςον αφορά τθ διαδικαςία εποπτείασ και τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ των πράξεων ι 

παραλείψεϊν του ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία.  

7. Να διεξάγουν τον ζλεγχο  με βάςθ το φφλλο ελζγχου, όπου αυτό είναι απαιτθτό ι 

άλλεσ ςχετικζσ οδθγίεσ και να καταγράφουν τα αποτελζςματα του ελζγχου με 

τρόπο που προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία. 

8.  Να παρζχουν ςτον οικονομικό φορζα ι και ςτουσ υπαλλιλουσ του 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ ςυμμόρφωςθ κατά τα οριηόμενα  

παραπάνω. 

9. Σε περίπτωςθ που απαιτείται θ ερμθνεία διάταξθσ που προβλζπει υποχρεϊςεισ 

του  οικονομικοφ φορζα, αυτι να παρζχεται τθρϊντασ τθν αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ. 
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10. Να είναι πλιρωσ υπεφκυνοι εντόσ του πλαιςίου των αρμοδιοτιτων τουσ για τον 

ζλεγχο που διεξάγεται, τα ςυναγόμενα ςυμπεράςματα, το περιεχόμενο των 

εγγράφων που ςυντάςςονται, τθν ορκότθτα των αποδεικτικϊν ςτοιχείων και να 

γνωςτοποιοφν τα αποτελζςματα του ελζγχου ςτθν αρμόδια αρχι θ οποία ςτθ 

ςυνζχεια μεριμνά για τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων και τυχόν ςχετικισ 

απόφαςθσ  ςτον οικονομικό φορζα ι το νόμιμο εκπρόςωπό του εντόσ τθσ 

προκεςμίασ που κζτει ο νόμοσ.  

11. Να τθροφν τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ επί των αποφάςεων για τθν επιβολι 

επιβαλλομζνων μζτρων και κυρϊςεων λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που 

εξετάςτθκαν  κατά τθ διάρκεια του ελζγχου κακϊσ και τα ςτοιχεία που τθροφνται 

από τον οικονομικό φορζα και υποδείχκθκαν ςτουσ ελεγκτζσ.   

12.  Να καταρτίηουν ζκκεςθ ελζγχου ι αναφοράσ όςον αφορά τα αιτιματα και  τα 

ςυμπεράςματα, που προζκυψαν από τον ζλεγχο.  

13. Να τθρεί κάκε άλλο κακικον και απαγόρευςθ που προβλζπεται ςε ςχετικι 

νομοκεςία.  

Άρθρο 22 

 Δικαιώματα των εποπτευόμενων οικονομικών φορζων 

 

Κατά τθ διενζργεια  εποπτείασ ο οικονομικόσ φορζασ, ο εκπρόςωπόσ του και κάκε 

άλλο ενδιαφερόμενο πρόςωπο ζχει τα ακόλουκα δικαιϊματα: 

1. Να λαμβάνει γνϊςθ των φφλλων ελζγχου που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε πικανό 

μελλοντικό ζλεγχο, τα οποία πρζπει να είναι δθμoςιευμζνα και προςβάςιμα ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

2. Με τθν επιφφλαξθ των όςων ορίηονται ςε ειδικότερθ νομοκεςία για τθν 

αδικαιολόγθτθ άρνθςθ του ελζγχου ι τθν παρακϊλυςθ του ζργου των ελεγκτϊν, να 

αρνείται τθν υποβολι του ςε ζλεγχο ι ςε τμιμα του ελζγχου, εφόςον ο ελεγκτισ 

προβαίνει ςε ζλεγχο εκτόσ του πεδίου εποπτείασ ι αρμοδιότθτάσ του. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ ζνςταςθ του ελεγχόμενου καταγράφεται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου 

και υπογράφεται από τον ίδιο. 

3. Να ςυμμετζχει ο ίδιοσ ι ο εκπρόςωπόσ του ςε όλεσ τισ ενζργειεσ  άςκθςθσ 

εποπτείασ και να παρζχει εξθγιςεισ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που καλφπτονται 

από τον ζλεγχο. 

4. Να υποβάλει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, να παρζχει εξθγιςεισ και να 

εκφράηει τθ γνϊμθ του ςε ηθτιματα που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια του ελζγχου. 
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5.  Να αρνείται να ςυμμορφωκεί ςε αίτθμα ελεγκτι ςχετικά με τθν επίδειξθ 
εγγράφων και υλικϊν ςε περίπτωςθ που δεν ςχετίηονται με τον ζλεγχο ι όταν ο 
ελεγκτισ δεν ζχει το δικαίωμα να ελζγξει τα ζγγραφα αυτά. 

6. Να μθν υποβάλει ζνα ζγγραφο, το οποίο ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν ίδια ι ςε άλλθ 
δθμόςια υπθρεςία. 

7.  Να απαιτεί τθν τιρθςθ εχεμφκειασ ςχετικά με πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα ςτισ οποίεσ ο ελεγκτισ ζχει πρόςβαςθ κατά τθ διάρκεια του ελζγχου.  

8. Να δφναται να προβεί ςε καταγγελία κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 όταν  ο 
ελεγκτισ που διεξιγε τον ζλεγχο υπζπεςε ςε ανάρμοςτθ ι παράνομθ ςυμπεριφορά, 
ι ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ ιδιωτικοφ και δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

9. Να δφναται να αιτείται τθν εξαίρεςθ του ελεγκτι όταν υπάρχουν γεγονότα που 
εγείρουν εφλογθ αμφιβολία για τθν αμερολθψία του λόγω τθσ ςχζςθσ του με τον 
οικονομικό φορζα ι άλλων περιςτάςεων που μπορεί να οδθγιςουν ςε ςφγκρουςθ 
ιδιωτικοφ και δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

10. Να λαμβάνει γνϊςθ των ςχολίων και ςυμπεραςμάτων των ελεγκτϊν 
προκειμζνου να διατυπϊςει απόψεισ, εξθγιςεισ ι ενςτάςεισ επί των ευρθμάτων 
του ελζγχου κακϊσ και  να λαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων του ελζγχου 
(ςφμφωνα με το άρκ. 5 ΚΔΔ). Τα ωσ άνω δφνανται να  λαμβάνουν χϊρα και 
επιτόπου εφόςον ολοκλθρϊνονται τθν ίδια ςτιγμι με το πζρασ του ελζγχου. 

11.  Να λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των ελζγχων και των ςχετικϊν 
εγγράφων και αναφορϊν που παράγονται και χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου. 

12.  Να λαμβάνει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία ελζγχου.   

13. Να προςφεφγει κατά τθσ απόφαςθσ του ελζγχου ςφμφωνα με τον ΚΔΔ εφόςον ο 
ζλεγχοσ δεν διεξιχκθ κατά τισ επιταγζσ του παρόντοσ νόμου 

14. Να αξιϊνει αποηθμίωςθ για απϊλεια ι ηθμία που προκαλείται λόγω 
εςφαλμζνων ενεργειϊν ι παραλείψεων των ελεγκτϊν 1  ι εξαιτίασ παράνομθσ 
απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ ςφμφωνα με τον ΚΔΔ. 

15. Να λαμβάνει πλθροφορίεσ, κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ για τθ 
ςυμμόρφωςθ, να λαμβάνει γνϊςθ των διαδικαςιϊν, τθσ μεκοδολογίασ και των 
εντφπων που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του και τθν εκτζλεςθ 
των κακθκόντων του και τθν εφαρμογι των ςχετικϊν νόμων και κανονιςμϊν από τισ 
αρμόδιεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ ι υπαλλιλουσ των.  

16.  Άλλα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία. 

 

Άρθρο 23 
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 Καθήκοντα εποπτευόμενων οικονομικών φορζων 

Κατά τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ ο εποπτευόμενοσ οικονομικόσ φορζασ ι ο εκάςτοτε 

εκπρόςωπόσ του , ζχει τα εξισ κακικοντα:  

1. Να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία για τθ μείωςθ και άμβλυνςθ των κινδφνων, και, όπου αυτό είναι εφικτό, 

να διακζτει εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθ  διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των 

εργαηομζνων με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ.  

2. Να διευκολφνει και να μθν παρακωλφει με οποιοδιποτε τρόπο τουσ ελεγκτζσ 

κατά τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ ςφμφωνα με τθ προβλεπόμενθ διαδικαςία και 

εντόσ των ορίων που κακορίηονται από τον παρόντα Νόμο ι και άλλεσ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

3. Εφόςον δικαιολογείται για τον ςκοπό του ελζγχου, να παρζχει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα και υλικά, κακϊσ και τθν αναγκαία πρόςβαςθ ςε οχιματα, εμπορικζσ 

περιοχζσ, αποκικεσ, χϊρουσ επεξεργαςίασ και άλλουσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ. 

4. Να εξαςφαλίηει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθ διεξαγωγι του ελζγχου 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ δυνατότθτασ ςτουσ ελεγκτζσ για λιψθ 

δειγμάτων, φωτογραφιϊν κλπ. 

5. Να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ εξθγιςεισ επί κεμάτων ςχετικϊν με τον ζλεγχο 

μετά από αίτθμα των ελεγκτϊν.  

6. Να υποδεικνφει το επίπεδο εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν που 

ςυλλζγονται κατά τθ διάρκεια του ελζγχου.  

7. Να ακολουκεί τισ ςυςτάςεισ και να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των ελεγκτϊν 

ςχετικά με τθν παφςθ παράνομων ενεργειϊν, να λαμβάνει τα ςχετικά μζτρα και να 

αναφζρει τα αποτελζςματα τθσ λιψθσ μζτρων εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ.  

8. Να τθρεί άλλα κακικοντα που προβλζπονται ςε ςχετικι νομοκεςία.  

9. Καταγγελία που αφορά τθ ςυμπεριφορά ελεγκτι. 

9.1 Ζνασ οικονομικόσ φορζασ ι ο εκπρόςωπόσ του ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο 

δφναται να υποβάλει καταγγελία ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά ενόσ ελεγκτι ςτθν 

αρμόδια εποπτεφουςα αρχι με κάκε δυνατό μζςο επικοινωνίασ (θλεκτρονικά, μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, με επιςτολι, τθλεφωνικϊσ κλπ).  

9.2 Η αξιολόγθςθ καταγγελιϊν που αφοροφν τθ ςυμπεριφορά ελεγκτϊν 

πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμζνο και ζμπειρο προςωπικό τθσ αντίςτοιχθσ 

εποπτεφουςασ αρχισ. 
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9.3 Ο  ελεγκτισ, κατά του οποίου αςκείται καταγγελία τεκμαίρεται ακϊοσ μζχρι το 

πζρασ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ. 

9.4 Τόςο ο καταγγζλλων όςο και ο ενδιαφερόμενοσ ελεγκτισ δφνανται να 

προςφφγουν κατά τθσ αρχικισ απόφαςθσ ςτθν εκάςτοτε αρμόδια αρχι. 

9.5 Η αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν που αφοροφν τθ ςυμπεριφορά ελεγκτϊν 
διενεργείται με βάςθ τα οριηόμενα ςτθ κείμενθ νομοκεςία 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΦΑΡΜΟΣΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 24 

 Προθεςμίεσ ζκδοςησ δευτερογενοφσ νομοθεςίασ και ςυναφών αποφάςεων για 

την εφαρμογή του παρόντοσ νόμου 

 

1. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 6 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. *Στόχευςη ελζγχων, μεθοδολογία προγραμματιςμοφ+ 

2. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 7 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ. *διαχείριςη καταγγελιϊν+ 

3. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 8.3.1 του άρκρου 8 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. *υιοθζτηςη ΜΕΣ+ 

4. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 8.4.10. του άρκρου 8 εκδίδεται εντόσ 24 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. *κυρϊςεισ+ 

5. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 8.2.7 του άρκρου 8 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. *λήψη δειγμάτων+. 

6. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 εκδίδεται εντόσ 24 μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ. *φφλλα ελζγχου+. 

7. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 9 εκδίδεται εντόσ 18 μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ. *κατάταξη κινδφνου+. 

8. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 12 εκδίδεται εντόσ 18 μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ. *αξιολόγηςη απόδοςησ+. 

9. Το Προεδρικό Διάταγμα του άρκρου 13 εκδίδεται εντόσ 24 μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του παρόντοσ. *πεδία εποπτείασ - αρχζσ+. 

10. Οι κατ’ εξουςιοδότθςθ του παρόντοσ νόμου αποφάςεισ μποροφν να περιλαμβάνονται 

ςε ενιαία  απόφαςθ εφόςον θ τυπικι ιςχφσ των κανονιςτικϊν πράξεων είναι ίδια ι ανϊτερθ 

κι εφόςον τθροφνται οι ωσ άνω μζγιςτεσ προκεςμίεσ ακόμθ κι αν εκδίδονται νωρίτερα από 

τθν μζγιςτθ προκεςμία. 
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Άρθρο 25 

 Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ ζκδοςθσ τθσ δευτερογενοφσ νομοκεςίασ και των 

αποφάςεων κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, θ εποπτεία  

αςκείται κατά τισ επιταγζσ του παρόντοσ νόμου.  

2. Εκκρεμείσ υποκζςεισ διεκπεραιϊνονται με τθν κείμενθ νομοκεςία που ίςχυε 

μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. Ωσ εκκρεμείσ υποκζςεισ νοοφνται οι 

υποκζςεισ για τισ οποίεσ ζχει ξεκινιςει ζςτω μία πράξθ εποπτείασ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ ι προϊόντοσ με εντολι ελζγχου. 

3. Mε τθν ζκδοςθ τθσ δευτερογενοφσ νομοκεςίασ και των αποφάςεων που 

εκδίδονται κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ι ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςισ τουσ με 

τθν άπρακτθ παρζλευςθ των προκεςμιϊν που τίκενται ςτο προθγοφμενο άρκρο, 

καταργοφνται οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ 

επιταγζσ του παρόντοσ νόμου. Λοιπζσ διατάξεισ που δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ 

επιταγζσ του παρόντοσ νόμου και των κατ’ εφαρμογι αυτοφ πράξεων, ςυνεχίηουν 

να ιςχφουν.  

4.  Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ των προκεςμιϊν του προθγοφμενου 

άρκρου, και εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία παρζλευςθσ των προκεςμιϊν, τα 

αρμόδια υπουργεία υποχρεοφνται να κωδικοποιιςουν ςε υπουργικι απόφαςθ τισ 

διατάξεισ νόμων, κανονιςτικζσ πράξεισ και ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ αρμοδιότθτάσ 

τουσ που ζχουν καταργθκεί δυνάμει των διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου. 

5. Μζχρι τθν ζκδοςθ του ΠΔ κατά το άρκρο 23 ωσ εποπτεφουςα αρχι νοείται θ κακϋ 

φλθν αρμόδια αρχι κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. Μετά τθν ζκδοςθ του ΠΔ, οι αρχζσ 

εξειδικεφονται περαιτζρω κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 και κατανζμονται 

αντίςτοιχα οι δραςτθριότθτζσ τουσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου. 

6. Τα οριηόμενα ςτο άρκρο 17 ςχετικά με το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό 

Σφςτθμα και οι περαιτζρω ενζργειεσ των αρχϊν ςε ςχζςθ με αυτό ξεκινοφν μετά τθ 

κζςθ ςε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Η κζςθ ςε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διαπιςτϊνεται 

με πράξθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 
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Άρθρο 26 

 Ζναρξη ιςχφοσ 

 

Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.  

 

 

 


