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1. Εισαγωγή 
  
Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και 

υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.).  Σκοπός του 

Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό της πολιτικής αυτής.  

 

Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του εκτελεί τις υποχρεώσεις του και μέσα από το 

ελεγκτικό του έργο. Οργανώνει και διενεργεί ελέγχους το αντικείμενό των οποίων απορρέει από 

την κείμενη νομοθεσία (ν.2939/2001, ν.3854/2010, ν.4042/2012, ν.4496/2017, ΠΔ 116/2004, ΠΔ 

109/2004, ΠΔ 82/2004, ΚΥΑ 41624/2010, ΠΔ 115/2004, ΚΥΑ ΗΠ 23615/2014, ΚΥΑ 36259/2010, 

ΚΥΑ 180036/952/2017, ΚΥΑ 181504/2016).  

  

Το παρόν Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διενέργειας Ελέγχων καθορίζει τη γενική μεθοδολογία με την 

οποία διενεργείται το ελεγκτικό έργο του Ε.Ο.ΑΝ., περιγράφει και οριοθετεί τα καθήκοντα των 

υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ. κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου, παρέχοντας τις απαραίτητες 

επεξηγήσεις και οδηγίες, και καθορίζει τον κώδικα συμπεριφοράς των υπαλλήλων που 

διενεργούν έλεγχο κατ’ εντολή του Ε.Ο.ΑΝ., έναντι των ελεγχόμενων και των τυχόν 

παρευρισκόμενων κατά τη διενέργεια των ελέγχων.  

Ειδικότερα, το παρόν Εγχειρίδιο επιδιώκει:  
 

- Να εξοικειώσει τους Ελεγκτές με τις βασικές έννοιες που αφορούν στη διενέργεια του ελέγχου, 

- Να επεξηγήσει σε γενικό πλαίσιο τον τρόπο σχεδιασμού και διενέργειας του ελέγχου, 

- Να τυποποιήσει τη διαδικασία των διενεργούμενων ελέγχων, 

- Να τυποποιήσει τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια του ελέγχου,  

- Να θέσει τις αρχές που πρέπει να πληροί η Έκθεση Ελέγχου, καθώς και τα περιεχόμενά της,  

- Να παράσχει, κατ’ ελάχιστον, πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης θεμάτων του ελέγχου,  

- Να ορίσει τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που δεσμεύουν τους Ελεγκτές του Ε.Ο.ΑΝ. ή 

άλλα πρόσωπα στα οποία βάσει συμφωνίας ή σύμβασης έχει ανατεθεί από τον Ε.Ο.ΑΝ. 

συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. 
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Για την κατάρτιση του παρόντος Εγχειριδίου λήφθηκαν υπόψη:  
 

- Το ρυθμιστικό πλαίσιο, ήτοι το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων, Εγκυκλίων, Οδηγιών, 

όπως ισχύουν.  

- Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.ΑΝ.  

- Οι γενικώς παραδεκτές αρχές του ελέγχου, όπως αυτές αναφέρονται στα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου και προκύπτουν από τις τρέχουσες ορθές πρακτικές στον ευρύτερο ελεγκτικό τομέα 

και σε άλλα σώματα ελέγχου.  

- Το ελεγκτικό περιβάλλον.  

Η διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο, 

επιτυγχάνεται μέσω:  

- της περιγραφής συγκεκριμένων διαδικασιών για όλες τις ελεγκτικές εργασίες, με σκοπό την 

τήρηση των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και των 

ελεγκτικών προτύπων,  

- της ομοιόμορφης εκτέλεσης των εργασιών από όλους τους υπαλλήλους του Ε.Ο.ΑΝ. που δύναται 

να ασκήσουν ελεγκτική δραστηριότητα, 

- της τυποποίησης όλων των βασικών εγγράφων, όπως αυτά παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του 

παρόντος Εγχειριδίου,  

- του καθορισμού συγκεκριμένων χρόνων ολοκλήρωσης για κάθε ελεγκτική εργασία,  

- της τήρησης αρχείου με συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομή για όλους τους ελέγχους,   

- της τακτικής προσαρμογής του παρόντος σύμφωνα με τα προβλήματα ή τις αδυναμίες που 

εντοπίζονται από τη διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών.  

 

Το παρόν εγχειρίδιο αναθεωρείται από τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων εγκρίνεται 

από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του. 

2. Αντικείμενο Ελέγχου 
 
Ο Ε.Ο.ΑΝ. διαθέτει τη δικαιοδοσία να οργανώνει και να διενεργεί ελέγχους και είναι αρμόδιος 

για τη βεβαίωση των διοικητικών κυρώσεων - προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το 

άρθρο 20Α του 4496/2017 στους ακόλουθους: 

 

α) Φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ (Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης)  
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Φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ): το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που είναι παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων 

και οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητά του εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε 

ατομική βάση (ΑΣΕΔ). 

Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ): το νομικό πρόσωπο που 

λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή 

ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό 

την οργάνωση και λειτουργία εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ). 

• Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και 

εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία 

και την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων. 

β) Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων: οι φορείς που ασχολούνται με τη συλλογή, μεταφορά, 

ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, 

καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι 

έμποροι ή οι μεσίτες.  

• Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των 

προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που 

απορρέουν από το νόμο ή από σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

γ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ Α΄ Βαθμού  

• Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει την τήρηση από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού των όρων και των υποχρεώσεων 

που προκύπτουν από το άρθρο 8, του ν. 2939/2001, «Εναλλακτική διαχείριση των 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών», όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν.4496/2017 και 

ισχύει. 

δ) Υπόχρεους Παραγωγούς-Εισαγωγείς συσκευασιών: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο: 

α) συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων με σκοπό να διαθέσει τα 

συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, β) εισάγει συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη 

διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, γ) κατασκευάζει ή εισάγει συσκευασίες με σκοπό τη διάθεσή 

τους στην ελληνική αγορά. 

• Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των 

παραγωγών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους 

σε ΣΣΕΔ, και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν από τους 

υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 
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ε) Έμπορους πλαστικής σακούλας μεταφοράς: οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή 

επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, που, στο 

πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής του δραστηριότητας, διαθέτει προς τους καταναλωτές κατά 

την πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στην έννοια του 

εμπόρου συμπεριλαμβάνονται και οι επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε 

ακάλυπτους δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους που δεν αποτελούν 

επαγγελματική στέγη αλλά επιτρέπεται στους χώρους αυτούς η άσκηση εμπορικής 

δραστηριότητας (υπαίθριο εμπόριο) 

• Ο ΕΟΑΝ διενεργεί ελέγχους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, για τη συμμόρφωση των υπόχρεων εμπόρων πλαστικής σακούλας μεταφοράς, 

με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ 180036/952/10-08-2017 (ΦΕΚ 2812Β’) όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 6Α του ν.4496/2017. 

στ) Παραγωγούς πλαστικής σακούλας μεταφοράς: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει 

ή κατασκευάζει πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, μέσω των διακινητών /διανομέων 

ή/και μέσω των εμπόρων, προορίζονται να καταλήξουν στον καταναλωτή για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων ή προϊόντων. 

• Ο ΕΟΑΝ ελέγχει τη συμμόρφωση των υπόχρεων παραγωγών πλαστικής σακούλας 

μεταφοράς, με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ 180036/952/10-08-2017 (ΦΕΚ 

2812Β’) και στο άρθρο 6Α του ν.4496/2017. 

ζ) Διακινητές / διανομείς πλαστικής σακούλας μεταφοράς: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην 

αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εμπόριο πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ο 

διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς μπορεί να είναι και παραγωγός.  

• Ο ΕΟΑΝ ελέγχει τη συμμόρφωση των υπόχρεων παραγωγών πλαστικής σακούλας 

μεταφοράς, με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ 180036/952/10-08-2017 (ΦΕΚ 

2812Β’) όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α του ν.4496/2017. 

θ) Διακινητές συσκευασμένων και άλλων προϊόντων 

Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκθέτει στην 

αγορά συσκευασμένα προϊόντα ή χρησιμοποιεί συσκευασίες για πλήρωση σε σημεία 

πώλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό. 

Διακινητής «άλλων προϊόντων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διακινεί στην αγορά 

προϊόντα τα οποία μετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα, επικίνδυνα ή μη, 

υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την ιεράρχηση των εργασιών, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 29 του ν.4042/2012 και πρωτίστως σε προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και 
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ανακύκλωση. Στα άλλα προϊόντα περιλαμβάνονται ιδίως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες 

οχημάτων, απόβλητα έλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, είδη επίπλωσης, έντυπο υλικό, ρουχισμός, στρώματα ύπνου. Στα 

«άλλα προϊόντα» μπορεί να περιλαμβάνονται 

και απόβλητα, όπως τα βιοαπόβλητα, τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων οικιακής χρήσης. 

• Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων καθώς και 

τις υποχρεώσεις των διακινητών συσκευασίας που προκύπτουν από τα άρθρα 12 και 14 

του ν.4496/2017. 

3. Ελεγκτικό Έργο 
 

Το ελεγκτικό έργο του Ε.Ο.ΑΝ. μέσω μεθοδολογικά τυποποιημένης και τεκμηριωμένης 

διαδικασίας αποσκοπεί στη συμμόρφωση των ελεγχόμενων με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. Για το ελεγκτικό έργο του Ε.Ο.ΑΝ. αρμόδια είναι σύμφωνα με το άρθρο 24ΙΔ του 

ν.4496/2017 η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 

Για τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων επιτρέπεται η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων 

και Ελέγχων να υποβοηθείται στο ρόλο της από Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν 

τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία θα συνάπτουν σχετική σύμβαση 

με τον Ε.Ο.ΑΝ.  

Για τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, 

των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’), των διωκτικών 

οικονομικών αρχών της χώρας, της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., της ΕΛΤΕ, των ελεγκτικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των 

περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. 

3.1 Είδος ελέγχου 
Κάθε έλεγχος, ανάλογα με τα κριτήρια του Χρόνου, του Τόπου, του Πεδίου διενέργειάς του, 

διακρίνεται ως εξής:  

3.1.1 Χρόνος ελέγχου  

Με βάση το χρόνο διεξαγωγής του, ο έλεγχος διακρίνεται σε τακτικό ή έκτακτο.  

Πιο συγκεκριμένα: 
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Τακτικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται με βάση το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. 

Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων  του Ε.Ο.ΑΝ. 

Έκτακτος έλεγχος είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας. 

3.1.2. Τόπος ελέγχου  

Με βάση τον τόπο διεξαγωγής του, ο έλεγχος δύναται να είναι:  

Επιτόπιος έλεγχος, που περιλαμβάνει επιτόπου επίσκεψη στις απαιτούμενες εγκαταστάσεις του 

Ελεγχόμενου και απαιτεί τη μετακίνηση του Κλιμακίου Ελέγχου, εντός ή εκτός έδρας.  

Εξ αποστάσεως έλεγχος, που διενεργείται αποκλειστικά μέσω χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων ή / και δεδομένων και στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεση του Ε.Ο.ΑΝ. 

(καταγγελίες, μητρώα, κατάλογοι, βάσεις δεδομένων, στοιχεία από προηγούμενους ελέγχους, 

κ.λπ.), χωρίς να απαιτείται εντός ή εκτός έδρας μετακίνηση του Κλιμακίου Ελέγχου. 

3.1.3. Πεδίο ελέγχου  

Όλα τα ανωτέρω είδη ελέγχου, αναλόγως με τις ελεγκτικές ανάγκες που καλύπτουν, δύναται να 

διακριθούν ως προς το πεδίο ελέγχου, σε:  

Ειδικούς, όταν διενεργούνται σε τμήμα της δραστηριότητας του Ελεγχόμενου (π.χ. μόνο 

οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές), 

Γενικούς, όταν διενεργούνται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, των ενεργειών και των 

λειτουργιών του Ελεγχόμενου. 

Είδη ελέγχου σχηματικά: 

 

 

 

      

                        

                         ή   ή   ή 

 

 

 

3.2 Σκοπός των ελέγχων του Ε.Ο.ΑΝ. 

Σκοπός του ελεγκτικού έργου του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης των 

ελεγχόμενων με το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 

Έλεγχοι 

Τακτικός 

 

Έκτακτος 

Επιτόπιος 

 

Εξ αποστάσεως 

 

Ειδικός 

 

Γενικός 
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19 του ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διοργανώνει και ενεργεί ελέγχους σχετικά 

με: 

α) την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης,  

β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του 

εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία 

των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων,  

γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών 

/διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξή τους σε 

ΣΣΕΔ, 

δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά 

με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων,  

ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,  

στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,  

ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης,  

η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, όρων και 

υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το νόμο ή από 

σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων,  

θ) την τήρηση από τους ΟΤΑ α’ βαθμού των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στην 

κείμενη νομοθεσία  

ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από το ν. 2939/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις. 

3.3 Κλιμάκιο Ελέγχου 
Το Κλιμάκιο Ελέγχου ορίζεται στην Εντολή Ελέγχου με δικαιοδοσία την πραγματοποίηση του/των 

συγκεκριμένων ελέγχων που αναφέρονται στην Εντολή Ελέγχου. 

Τα Κλιμάκια Ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται, αποτελούνται από, κατ’ ελάχιστον, δύο (2) 

ελεγκτές. Βέλτιστη πρακτική αποτελεί η συγκρότηση τριμελών Κλιμακίων Ελέγχου. Σε κάθε 

απόφαση συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου, ένα μέλος ορίζεται ως Συντονιστής (Υπεύθυνος) του 

Κλιμακίου, προκειμένου αυτός να οργανώνει και να συντονίζει τον έλεγχο και να μεριμνά για την 

τήρηση των προβλεπόμενων για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του ελέγχου, σύμφωνα με 

την απόφαση συγκρότησης του Κλιμακίου, την Εντολή Ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις.  

Ο Συντονιστής του Κλιμακίου Ελέγχου συγκαλεί το Κλιμάκιο Ελέγχου προκειμένου να 

διευθετηθεί ο ρόλος των μελών, να γίνει ο καταμερισμός των εργασιών στα μέλη του Κλιμακίου 

και να δημιουργηθεί ο φάκελος του ελέγχου (όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ρυθμιστικό πλαίσιο, 
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κανονιστικές διατάξεις, έγγραφα και πληροφορίες για τον ελεγχόμενο, φύλλα ελέγχου). Έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και την τήρηση του προγράμματος απασχόλησης των μελών του 

Κλιμακίου, ασκεί εποπτεία στις εργασίες που αυτό πραγματοποιεί σε κάθε επίπεδο και κάθε 

φάση του ελέγχου, ενώ, παράλληλα, εκπροσωπεί αυτό προς τρίτους (π.χ. επικοινωνεί με τους 

Ελεγχόμενους, όταν απαιτείται). Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και συμπλήρωση της Έκθεσης 

Ελέγχου από το Κλιμάκιο Ελέγχου και την υποβολή της στη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και 

Ελέγχων. 

3.4 Φύλλο Ελέγχου 
Το Φύλλο Ελέγχου περιλαμβάνει τα αφενός τα στοιχεία του Ελεγχόμενου και αφετέρου τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του ελέγχου σύμφωνα με το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο 

(νομοθετικές διατάξεις, εγκύκλιοι κλπ). 

Η σύνταξη του Φύλλου Ελέγχου πραγματοποιείται από το Τμήμα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και 

Ελέγχων σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και της 

Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε 

συνεργαζόμενο τμήμα. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων είναι υπεύθυνη για την τελική 

διαμόρφωση του Φύλλου Ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει τα Σημεία Ελέγχου, δηλαδή τα 

ερωτήματα βάσει των οποίων θα διενεργηθεί ο έλεγχος ή για την τροποποίηση ενός 

προϋπάρχοντος προτύπου Φύλλο Ελέγχου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ελέγχου. Το Κλιμάκιο 

Ελέγχου μπορεί να προτείνει στη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων προσαρμογή των 

ερωτήσεων του Φύλλου Ελέγχου ή ακόμα και προσθήκη σημείων ελέγχου με εξειδικευμένες 

ερωτήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε αντικειμένου ελέγχου. 

Είναι εύλογο ότι η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η διαφορετικότητα των 

αντικειμένων ελέγχου του Ε.Ο.ΑΝ., καθιστούν δύσκολη την ύπαρξη ενός μόνο Φύλλου Ελέγχου με 

συγκεκριμένα Σημεία Ελέγχου το οποίο να μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των αναγκών των 

ελέγχων. Κατά συνέπεια τα Φύλλα Ελέγχου, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος εγχειριδίου, είναι ενδεικτικά και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 

ευθύνη του τμήματος Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 

3.5 Έκθεση Ελέγχου 
Κύριο μέλημα του Κλιμακίου Ελέγχου είναι η σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου και η έγκαιρη υποβολή 

της στη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 

3.4.1 Περιεχόμενο της Έκθεσης Ελέγχου 

Η τυποποιημένη Έκθεσης Ελέγχου χωρίζεται στα εξής μέρη: 
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Μέρος Α’: Η Σύνοψη, αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία, καθώς αντικατοπτρίζει το 

περιεχόμενο της έκθεσης, δίνοντας έμφαση στα κύρια συμπεράσματα και προτάσεις. Κατά 

συνέπεια, απαιτείται να έχει την ορθή σύνταξη και να μην είναι ιδιαίτερα μακροσκελής. Η σύνοψη 

πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια και πληρότητα το περιεχόμενο της έκθεσης και να είναι 

καθοδηγητική προκειμένου να επισημαίνονται με σαφήνεια τα ερωτήματα  (σημεία) του ελέγχου 

και οι σχετικές απαντήσεις του Ελεγχόμενου.  

Μέρος Β’: Γενικά στοιχεία του ελέγχου, όπου επιγραμματικά παρατίθεται το πλαίσιο του ελέγχου: 

Κλιμάκιο Ελέγχου, στοιχεία του Ελεγχόμενου, ελεγκτικό έργο, νομική βάση ελέγχου. Το ελεγκτικό 

έργο, ήτοι το αντικείμενο του ελέγχου, διατυπώνεται όπως ακριβώς αναγράφεται στην Απόφαση 

Ελέγχου, χωρίς καμία αλλαγή, έστω και φραστική.  

Μέρος Γ’: Μεθοδολογία του ελέγχου όπου παρατίθεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, 

αναφέροντας το θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου, και γίνεται αναφορά στο Φύλλο Ελέγχου που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

Μέρος Δ’: Ιστορικό όπου σημειώνεται εάν ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος έχει ελεγχθεί και κατά το 

παρελθόν, από προηγούμενο Κλιμάκιο του Ε.Ο.ΑΝ., και μνημονεύονται τα συμπεράσματα στα 

οποία είχε καταλήξει το προηγούμενο Κλιμάκιο. 

Μέρος Ε΄: Αποτελέσματα - Συμπεράσματα είναι το κύριο σώμα της έκθεσης, το οποίο 

περιλαμβάνει τα ευρήματα/διαπιστώσεις/παραβάσεις του ελέγχου, με τη σχετική αναφορά στα 

τεκμήρια ελέγχου αυτού. Είναι επιθυμητό να υπάρχει διακεκριμένη αρίθμηση και τίτλος για κάθε 

εύρημα/διαπίστωση/παράβαση. Σε περίπτωση παράβασης και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο μπορεί να δίνεται και η αντιστοίχιση  με το διοικητικό πρόστιμο που ορίζεται από το νόμο. 

Μέρος ΣΤ΄: Τεκμήρια Ελέγχου (συλλεχθέν υλικό, φωτογραφίες κλπ). 

3.4.2 Βασικά χαρακτηριστικά της  Έκθεσης Ελέγχου 

Η Έκθεση Ελέγχου οφείλει να είναι: 

- Συνοπτική και πλήρης: η έκθεση δεν πρέπει να μακρηγορεί περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο 

για τη διαβίβαση και υποστήριξη του αποτελέσματός της. Να περιέχει όλες τις πληροφορίες και 

τα επιχειρήματα που είναι αναγκαία για να απαντηθούν τα ερωτήματα του ελέγχου ώστε να 

οδηγεί σε επαρκή και ορθή κατανόηση των θεμάτων και των καταστάσεων που περιγράφονται. 

- Σαφής και αντικειμενική: η έκθεση πρέπει να είναι ευανάγνωστη και εύληπτη, και να 

χρησιμοποιεί κατά το δυνατόν απλή και όχι τεχνική γλώσσα, να παρέχει εξηγήσεις για τα 

ακρωνύμια και για οποιουσδήποτε τεχνικούς όρους. Η έκθεση πρέπει να είναι ισορροπημένη ως 

προς το περιεχόμενο και ουδέτερη ως προς το ύφος. 
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- Συναφής και ακριβής: το περιεχόμενο της έκθεσης πρέπει να αφορά τα σημεία (ερωτήματα) του 

ελέγχου. Σημαντική πτυχή της συνάφειας είναι και η χρονική στιγμή που το αποτέλεσμα αυτής 

εκδίδεται, προκειμένου να παρέχει έγκυρες πληροφορίες, οι οποίες δύναται να αξιοποιηθούν 

περαιτέρω. Επίσης τα τεκμήρια ελέγχου που παρουσιάζονται πρέπει να είναι αληθή και όλες οι 

διαπιστώσεις να είναι ορθά διατυπωμένες. 

3.6 Φάκελος Ελέγχου 

3.5.1 Τήρηση στοιχείων ελέγχου 

Με σκοπό την πλήρη απεικόνιση του ιστορικού του κάθε ελέγχου είναι απαραίτητη  η τήρηση του 

Φακέλου Ελέγχου.  

Ο Φάκελος Ελέγχου είναι η επιβεβαίωση της διενέργειας όλων των απαραίτητων ελεγκτικών 

διαδικασιών και μέσω της οργάνωσης και του περιεχομένου των εγγράφων που περιέχονται σε 

αυτόν, δίνεται η δυνατότητα σε άλλον έμπειρο ελεγκτή (π.χ. προϊστάμενο τμήματος, προϊστάμενο 

διεύθυνσης) να κατανοήσει τον συγκεκριμένο έλεγχο, ώστε να γίνουν οι περαιτέρω ενέργειες για 

την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. με θέμα την επιβολή ή μη των αντίστοιχων διοικητικών 

κυρώσεων. 

Ο Φάκελος Ελέγχου περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του ελέγχου και το αποδεικτικό υλικό το οποίο 

συγκεντρώνεται σε κάθε φάση του ελέγχου και κατά την κρίση του ελεγκτή παρέχει αποδείξεις για 

την Έκθεση Ελέγχου ή τεκμηριώνουν την επίτευξη των στόχων του ελέγχου. Επίσης, περιέχει όλα 

τα σχετικά έγγραφα που διακινήθηκαν μεταξύ του Κλιμακίου Ελέγχου, του Ελεγχόμενου και των 

Οργανικών Μονάδων του Ε.Ο.ΑΝ. Ο Φάκελος Ελέγχου τηρείται με ευθύνη του συντονιστή του 

Κλιμακίου Ελέγχου. 

Πρόσβαση στο Φάκελο Ελέγχου, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, έχουν μόνο τα μέλη του 

Κλιμακίου Ελέγχου.  

Μετά την παράδοση του Φακέλου στη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, η οποία έχει και την 

ευθύνη για τη φύλαξη των φακέλων (Τμήμα Υποστήριξης Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων). 

Πρόσβαση στους φακέλους των Ελέγχων του Ε.Ο.ΑΝ. (φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο) έχουν 

μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα του Ε.Ο.ΑΝ., έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των 

πληροφοριών, λόγω των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, και η ασφαλής 

φύλαξη του υλικού τεκμηρίωσης. 

3.5.2 Δομή και περιεχόμενο του Φακέλου Ελέγχου  

Ο Φάκελος Ελέγχου οφείλει να περιέχει τα εξής: 

• Απόφαση Δ.Σ.  

• Εντολή Ελέγχου (από τον/την Διευθύνοντα Σύμβουλο Ε.Ο.ΑΝ.) 
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• Απόφαση συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου.  

• Στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την προετοιμασία.  

• Φύλλο Ελέγχου με τις υπογραφές του Κλιμακίου Ελέγχου.  

• Υλικό τεκμηρίωσης που συλλέχτηκε κατά τη διενέργεια του ελέγχου  

• Στοιχεία για τυχόν αποκλίσεις/ελλείψεις που εντοπίστηκαν.   

• Έκθεση Ελέγχου με τις υπογραφές του Κλιμακίου Ελέγχου.  

• Σχετικά έγγραφα που τυχόν διακινήθηκαν μεταξύ του Κλιμακίου Ελέγχου, του 

Ελεγχόμενου και των Οργανικών Μονάδων του Ε.Ο.ΑΝ.  

4. Ελεγκτική Διαδικασία 
 

Η Ελεγκτική Διαδικασία είναι κοινή για όλα τα είδη ελέγχου και περιλαμβάνει το σύνολο των 

ενεργειών και εργασιών του Κλιμακίου Ελέγχου, που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία, 

τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η Ελεγκτική διαδικασία αρχίζει με την Εντολή 

Ελέγχου και ολοκληρώνεται με την επικύρωση της διαπίστωσης τέλεσης παράβασης (ή μη) και 

την απόφαση βεβαίωσης παράβασης από το Δ.Σ. και την αρχειοθέτηση της Έκθεσης Ελέγχου. Το 

ελεγκτικό έργο του Κλιμακίου Ελέγχου ολοκληρώνεται με την παράδοση του Φακέλου Ελέγχου 

στη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 

Η Εντολή Ελέγχου εκδίδεται από τον/την Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.ΑΝ. και περιλαμβάνει 

την αιτιολόγηση και το αντικείμενο του ελέγχου, καθώς και τη συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου. 

Στην Εντολή Ελέγχου περιγράφεται ειδικότερα: 

α) ο σκοπός του ελέγχου 

β) η κατανομή του ελεγκτικού έργου ανά Κλιμάκιο Ελέγχου, εφόσον απαιτείται, 

γ) ο χρόνος έναρξης και λήξης του ελέγχου 

δ) ο τόπος διενέργειας του ελέγχου (επιτόπιος ή εξ αποστάσεως) 

ε) κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου.  

Με την Εντολή Ελέγχου μπορεί να ορίζονται ειδικότερα στοιχεία και δεδομένα διοικητικής 

παρακολούθησης της υπόθεσης ή και προηγούμενων ελέγχων που έχουν ολοκληρωθεί και τα 

οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου ή και του ελεγκτικού έργου.  

Η Ελεγκτική Διαδικασία περιλαμβάνει τις κάτωθι τέσσερις (4) φάσεις όπως αποτυπώνονται στο 

Διάγραμμα που ακολουθεί:  
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Οι τέσσερεις (4) φάσεις της Ελεγκτικής Διαδικασίας αναλύονται ως ακολούθως:  

ΦΑΣΗ I: Προετοιμασία του Ελέγχου  

Η προετοιμασία του ελέγχου πραγματοποιείται από το Κλιμάκιο Ελέγχου στα γραφεία του 

Ε.Ο.ΑΝ. αφότου εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρμοδίως η Εντολή Ελέγχου. Γενικότερα δημιουργείται 

ένας φάκελος της υπόθεσης ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα διενεργηθεί υψηλής 

ποιότητας έλεγχος κατά τρόπο έγκαιρο αποτελεσματικό και αποδοτικό. 

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας λαμβάνονται υπόψη τυχόν μελέτες ή προηγούμενοι έλεγχοι 

της υπηρεσίας, καθώς και πληροφορίες που έχουν τεθεί υπόψη της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων 

και Ελέγχων από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις του Ε.Ο.ΑΝ. ή και άλλους φορείς (Υπουργεία, 

Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις, κλπ).  

Κατά την προετοιμασία γίνεται αναζήτηση στοιχείων για την προς έλεγχο επιχείρηση/φορέα ή 

επικαιροποιούνται τα μέχρι τώρα συλλεχθέντα από την υπηρεσία ή από καταγγελίες.  

Το Κλιμάκιο Ελέγχου μελετά το τυποποιημένο Φύλλο Ελέγχου, προσδιορίζοντας τα σημεία στα 

οποία θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο ο έλεγχος και σχεδιάζει τις παραμέτρους οι οποίες 

επηρεάζουν τον έλεγχο και καταστρώνει το πλάνο δράσης.  

ΦΑΣΗ II: Διενέργεια του Ελέγχου  

Κατά τη φάση της διενέργειας του ελέγχου, το Κλιμάκιο Ελέγχου διενεργεί τον έλεγχο με βάση το 

τυποποιημένο κατά την προηγούμενη φάση Φύλλο Ελέγχου. Ακολουθώντας τα βήματα ελέγχου 

που περιγράφονται σε αυτό, ελέγχει και συμπληρώνει το Φύλλο Ελέγχου, συλλέγοντας 

ταυτόχρονα και τα απαραίτητα Τεκμήρια Ελέγχου. Συγκεκριμένα: 

Επιτόπιος έλεγχος  

Φάση Ι: Προετοιμασία του Ελέγχου 
 

                Φάση ΙΙ: Διενέργεια του Ελέγχου 

      Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση των στοιχείων και 
σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου 

 

      Φάση ΙV: Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου 
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Για τον επιτόπιο έλεγχο απαιτείται έκδοση Εντολής Μετακίνησης του Κλιμακίου. 

Οι ελεγκτικές εργασίες περιλαμβάνουν:  

• επιτόπιο έλεγχο με μετάβαση του Κλιμακίου Ελέγχου στις απαιτούμενες εγκαταστάσεις του 

Ελεγχόμενου,  

• συμπλήρωση του Φύλλου Ελέγχου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετέπειτα καταγραφή των 

ευρημάτων / διαπιστώσεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων (σε αντιστοιχία με τα ευρήματα και 

τους στόχους του ελέγχου).  

• συλλογή των Τεκμηρίων Ελέγχου. 

Κατά την προσέλευση ο Συντονιστής/Υπεύθυνος του Κλιμακίου ενημερώνει για την ιδιότητα του 

Κλιμακίου και επιδεικνύει τα έγγραφα ταυτοποίησης του (απόφαση ελέγχου, εντολή ελέγχου ή 

και άλλα διοικητικά έγγραφα). Επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του φορέα (επιχείρησης, 

υποκαταστήματος, κλπ) αναφέροντας το πλαίσιο του ελέγχου, την εμβέλεια, τα κριτήρια, τις 

μεθόδους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες της εργασίας.  

Οι ελεγχόμενοι οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη 

διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση 

στους χώρους, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η 

διευκόλυνση δειγματοληψιών. 

Το Φύλλο Ελέγχου υπογράφεται από όλα τα μέλη του κλιμακίου, καθώς και τον υπεύθυνο(ους) 

του φορέα παρόντες κατά τον έλεγχο. Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον Ελεγχόμενο, ενώ το 

πρωτότυπο κρατείται από το Κλιμάκιο Ελέγχου για το Φάκελο Ελέγχου. Ο Ελεγχόμενος 

ενημερώνεται αναλυτικά για τις τυχόν μη συμμορφώσεις, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσής 

του. 

Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Συντονιστής του Κλιμακίου καταχωρίζει σχετική επισήμανση 

στο Φύλλο Ελέγχου και το Κλιμάκιο αποχωρεί. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητήσει 

την εισαγγελική εντολή για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής. 

Εξ αποστάσεως  έλεγχος  

Η διενέργεια του ελέγχου αρχίζει με τη συγκέντρωση του Κλιμακίου Ελέγχου σε συγκεκριμένο 

χώρο εντός των γραφείων του Ε.Ο.ΑΝ.  Ο εξ αποστάσεως έλεγχος είναι συνήθως διοικητικός 

έλεγχος. Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται με βάση το Φύλλο Ελέγχου, η συμπλήρωση του 

οποίου πραγματοποιείται από το Κλιμάκιο Ελέγχου με αξιολόγηση των συλλεχθέντων 

πληροφοριών και κατά τη φάση της προετοιμασίας και τον έλεγχο των Σημείων Ελέγχου  ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του ελέγχου σύμφωνα με την Εντολή Ελέγχου και με βάση τα Τεκμήρια 

Ελέγχου που έχει στη διάθεσή του. 
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Τεκμήρια Ελέγχου  

Σημαντικό στοιχείο της διενέργειας ελέγχου αποτελεί η συλλογή των κατάλληλων Τεκμηρίων 

Ελέγχου.  Ως Τεκμήρια Ελέγχου εννοούμε το αποδεικτικό εκείνο υλικό, που συγκεντρώνεται 

κυρίως κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας, προκειμένου να επαληθευτούν, να 

τεκμηριωθούν και να διατυπωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου. Ως εκ τούτου, τα αποδεικτικά 

στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τον έλεγχο (και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού) πρέπει να 

είναι επαρκή (σε ποσότητα), συναφή (προς τα ερωτήματα του ελέγχου) και αξιόπιστα 

(αντικειμενικά και έγκυρα). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το θέμα της ποιότητας, αλλά και της 

ποσότητας των στοιχείων που θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν.  

Για τους ελέγχους μπορεί να αντληθούν στοιχεία από:  

• Πηγές προερχόμενες από τον ελεγχόμενο, όπως πληροφορίες προερχόμενες από βάσεις 

δεδομένων, αποφάσεις, έγγραφα, υπομνήματα.  

• Πηγές προερχόμενες απευθείας από τους ελεγκτές, όπως στοιχεία από συνεντεύξεις, έρευνες 

με ερωτηματολόγια, συνομιλίες με ομάδες-στόχους έρευνας, στοιχεία που προέκυψαν μετά από 

την αυτοψία.  

• Πηγές προερχόμενες από καταγγελίες, των οποίων επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία.  

 Τα τεκμήρια του ελέγχου μπορεί να είναι:  

✓ Έγγραφα, όπως εγχειρίδια, κανονισμοί, συμβάσεις, έρευνες, κλπ.  

✓ Φωτογραφικό υλικό 

✓ Φυσικά, όπως δείγματα υλικών κλπ.  

ΦΑΣΗ III: Αξιολόγηση των στοιχείων και σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου  

Κατά τη φάση αυτή, το Κλιμάκιο Ελέγχου προβαίνει στην αξιολόγηση των Τεκμηρίων Ελέγχου που 

έχουν συγκεντρωθεί κατά τον έλεγχο και συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου.  

Η αξιολόγηση των στοιχείων του ελέγχου και η σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου από το Κλιμάκιο 

Ελέγχου πραγματοποιείται σε τρία (3) βήματα, ως ακολούθως:  

Ταξινόμηση και ανασκόπηση των τεκμηρίων ελέγχου  

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τον Έλεγχο ταξινομούνται στο Φάκελο Ελέγχου. Το 

Κλιμάκιο Ελέγχου προβαίνει σε μια συνολική ανασκόπηση προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν 

ελλείψεις στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν στη συνέχεια από τον Ελεγχόμενο και 

να αποσταλούν στην υπηρεσία. 
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Οριστικοποίηση συμπλήρωσης Σημείων Ελέγχου 

Το Κλιμάκιο Ελέγχου αφού ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των Τεκμηρίων Ελέγχου, προβαίνει 

στην οριστικοποίηση των απαντήσεών του στα Σημεία Ελέγχου. Για κάθε απόκλιση που 

εντοπίζεται από την κείμενη νομοθεσία, το Κλιμάκιο Ελέγχου επιλέγει την αντιστοίχισή της με μη 

συμμόρφωση.  

Σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου  
Το Κλιμάκιο Ελέγχου καταγράφει στην Έκθεση Ελέγχου  τα αποτελέσματα του ελέγχου: 

απαντήσεις στις ερωτήσεις, ευρήματα με την ανάλυσή τους, διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις 

και παραβάσεις, συστάσεις, παρακολούθηση προηγούμενων ελέγχων. Κατά τη σύνταξη της 

Έκθεσης Ελέγχου πρέπει να ακολουθείται στερεότυπη παρουσίαση έτσι ώστε να είναι κατανοητή 

και σαφής.  Πρέπει να διαρθρώνεται με μία λογική ακολουθία μεταξύ του αντικειμένου του 

ελέγχου, των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων.  

ΦΑΣΗ IV: Υποβολή Έκθεσης Ελέγχου  

Αφού η Έκθεση Ελέγχου συνταχθεί, μονογραφεί σε όλες τις σελίδες και υπογραφεί από το 

Κλιμάκιο Ελέγχου, υποβάλλεται μαζί με τον πλήρη Φάκελο Ελέγχου με τυποποιημένο 

διαβιβαστικό έγγραφο Υποβολής Έκθεσης Ελέγχου στη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 

Η υποβολή του Φακέλου Ελέγχου πραγματοποιείται με ευθύνη του Συντονιστή και σηματοδοτεί 

την ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου του Κλιμακίου Ελέγχου. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης:  

Η Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται σε (2) πρωτότυπα αντίτυπα, ένα (1) παραμένει στο Φάκελο 

Ελέγχου ως αρχειακό υλικό και ένα (1) προορίζεται για τον Ελεγχόμενο για υποβολή απόψεων. 

Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παράβασης:  

Η Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται σε (1) πρωτότυπο αντίτυπο ως αρχειακό υλικό για κλείσιμο του 

ελέγχου. 

5. Υπολογισμός Διοικητικών Κυρώσεων – Προστίμων 
 

Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, αφού μελετήσει τους υποβληθέντες Φακέλους 

Ελέγχων και εφόσον έχουν διαπιστωθεί μη συμμορφώσεις, διαβιβάζει ένα αντίτυπο της Έκθεσης 

Ελέγχου στον Ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της Έκθεσης Ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν έχουν 

διαπιστωθεί μη συμμορφώσεις, ο Φάκελος Ελέγχου αρχειοθετείται. 
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Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων εισηγείται 

προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τη διοικητική κύρωση - πρόστιμο το οποίο έχει υπολογιστεί βάσει του 

τρέχοντος ρυθμιστικό πλαισίου, των νομοθετημάτων και της εγκεκριμένης από το Δ.Σ. του 

Ε.Ο.ΑΝ. «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Διοικητικών Κυρώσεων».  Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. εφόσον 

διαπιστώσει την τέλεση παράβασης, εκδίδει απόφαση βεβαίωσης παράβασης και επιβάλλει το 

διοικητικό πρόστιμο. Η απόφαση του Δ.Σ. επιδίδεται στον παραβάτη, και αποστέλλεται στη 

Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής προς είσπραξη του 

προστίμου. 

 
Το διάγραμμα ροής των ελεγκτικών διαδικασιών του Ε.Ο.Α.Ν έχει ως ακολούθως: 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ    ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
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Φάση  Ι: Προετοιμασία του Ελέγχου 

Εγκεκριμένο από Δ.Σ. Ετήσιο Πρόγραμμα 

Ελέγχων του Ε.Ο.ΑΝ  

Εντολή Ελέγχου  

 Συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου 

Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση των στοιχείων και 
σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου 

Τυποποιημένο έντυπο  

«Φύλλο Ελέγχου»  

Τυποποιημένο έντυπο 

«Έκθεση Ελέγχου»  

Φάση ΙV: Υποβολή Έκθεσης Ελέγχου  

στη Δ/νση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (ΔΕΕ) 

Τυποποιημένο έντυπο 

«Υποβολή Έκθεσης Ελέγχου»  

Τυποποιημένο έντυπο 

«Εντολή Ελέγχου»  

Παράβαση 

Αρχειοθέτηση  - 

κλείσιμο 

ελέγχου 

Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου 

εκδίδεται Απόφαση Μετακίνησης  

Κλιμακίου Ελέγχου 

 Έκθεση Ελέγχου στον Ελεγχόμενο 

για την υποβολή απόψεων  

Εισήγηση της ΔΕΕ προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για 

τη διαπίστωση (ή μη) της παράβασης και την 

επιβολή διοικητικής κύρωσης - προστίμου 

βάσει νομοθετημάτων ή εγκεκριμένης 

Μεθοδολογίας Υπολογισμού Διοικητικών 

Κυρώσεων 

Φάση  ΙΙ: Διενέργεια του Ελέγχου 

 

 

Απόφαση Δ.Σ. 

 

Αυτεπαγγέλτως 

 

Κατόπιν καταγγελίας 

Ελεγχόμενος Δ/νση Οικονομικών, Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Πληροφορικής προς 

είσπραξη προστίμου 

15 ημέρες 
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6. Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Ελεγκτών 

6.1 Σκοπός 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Ελεγκτών του Ε.Ο.ΑΝ. περιλαμβάνει κανόνες 

δεοντολογίας που αποσκοπούν στην εγγύηση του ηθικού κύρους των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ. 

που διενεργούν έλεγχο κατ’ εντολή του Ε.Ο.ΑΝ.  Ποιο συγκεκριμένα, ο παρών Κώδικας, έχει ως 

σκοπό την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους του Ε.Ο.ΑΝ. και των 

υπαλλήλων του, όσο και των νόμιμων δικαιωμάτων του κάθε Ελεγχόμενου. Η διασφάλιση των 

βασικών αρχών και κανόνων του Κώδικα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, 

στην εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω του Κώδικα 

επιχειρείται η ανάδειξη ενιαίων κανόνων ηθικής συμπεριφοράς των Ελεγκτών του Ε.Ο.ΑΝ. κατά 

την ελεγκτική διαδικασία. 

6.2 Έκταση Εφαρμογής και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Στο πλαίσιο του παρόντος Εγχειριδίου, ο Κώδικας εφαρμόζεται από τους ελεγκτές του Ε.Ο.ΑΝ. 

που διενεργούν ελέγχους κατ’ εντολή του Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες 

έννοιες ως ακολούθως:  

1) Ελεγκτές ή ελεγκτικό προσωπικό:  τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους κατ’ εντολή 

του Ε.Ο.ΑΝ. βάσει συμφωνίας ή σύμβασης 

2) Ελεγκτικός φορέας: ο Ε.Ο.ΑΝ. 

3) Ελεγχόμενος: κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς το 

εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο αρμοδιότητας του Ε.Ο.ΑΝ. 

6.3 Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας 
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, επιβάλλεται από τον Ελεγκτή η τήρηση των γενικών 

αρχών και κανόνων, παράλληλα με τις ειδικότερες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον 

Κανονισμό Προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας και κατά τη διάρκεια όλης της ελεγκτικής διαδικασίας ο 

κάθε Ελεγκτής οφείλει: 

• Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχόμενων, των μελών του Κλιμακίου 

Ελέγχου καθώς και των τυχόν παρευρισκόμενων στο χώρο που διενεργείται ο έλεγχος.  

• Να τηρεί επιμελώς όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του έναντι των 

ελεγχόμενων. 

• Να μη χρησιμοποιεί την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ε.Ο.ΑΝ. (ως Ελεγκτή) για την 

εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ιδίου ή προσκείμενου σ’ αυτόν προσώπου. 
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• Να μην αρνείται, να μην αναβάλει ή εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογημένο λόγο οποιαδήποτε 

ανατεθείσα σε αυτόν εργασία. 

• Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε ελεγχόμενους και 

τρίτους. 

• Να μην δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει ή εκβιάζει ελεγχόμενους, συναδέλφους, ή άλλους 

ελεγκτικούς φορείς. 

• Να προστατεύει το κύρος του Ε.Ο.ΑΝ. και να μην συγκαλύπτει οποιαδήποτε παράβαση που 

περιήλθε σε γνώση του. 

Οι αρχές που πρέπει να διέπουν τον Ελεγκτή κατά την ελεγκτική διαδικασία είναι οι κάτωθι:  

α. Ακεραιότητα 

Η ακεραιότητα του Ελεγκτή καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και με αυτό τον τρόπο παρέχει τη βάση 

για αξιοπιστία στην κρίση του. Στο πλαίσιο της αρχής της ακεραιότητας, ο Ελεγκτής οφείλει να 

εκτελεί την εργασία του με τιμιότητα, ζήλο και υπευθυνότητα, να μη λαμβάνει μέρος σε 

οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα και να επιδεικνύει επαγγελματική ακεραιότητα.  

β. Αντικειμενικότητα, αμεροληψία, αξιοπιστία  

Ο ελεγκτής οφείλει να παρουσιάζει το ψηλότερο δυνατό επίπεδο αντικειμενικότητας και 

αμεροληψίας κατά τη συλλογή, αξιολόγηση, και διοχέτευση πληροφοριών σε σχέση με τη 

δραστηριότητα ή την διαδικασία που ελέγχεται. Επίσης οφείλει να μεριμνά για την προστασία 

της ανεξαρτησίας και του κύρους του Ε.Ο.ΑΝ., να λειτουργεί με αντικειμενικότητα και 

αμεροληψία, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε προσωπικά ή άλλα συμφέροντα, από εξωτερικές 

ή εσωτερικές πιέσεις, από πολιτικές επιρροές, προκαταλήψεις, προηγούμενη επαγγελματική ή 

άλλη εμπλοκή του με τον ελεγχόμενο. Να μη συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση 

η οποία μπορεί να επηρεάσει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την αμερόληπτη κρίση του. 

Οφείλει δε να δηλώνει έγκαιρα και αρμοδίως οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική 

του κρίση. Τέλος, οφείλει να προβαίνει σε αντικειμενικές και αμερόληπτες εκτιμήσεις σύμφωνα 

με τη επαγγελματική του κρίση και με την απαιτούμενη επιμέλεια και σχολαστικότητα κατά τη 

διερεύνηση και αξιολόγηση των στοιχείων.  

γ. Εμπιστευτικότητα / Εχεμύθεια  

Ο ελεγκτής οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως 

αποτέλεσμα των εργασιών του ελεγκτικού κλιμακίου, και συνεπώς να μην αποκαλύπτει 

οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και να 

μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων αν δεν υπάρχει 

νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξει. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεγκτής 



  

22 
 

οφείλει να  είναι συνετός στη χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτά κατά τη 

διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, να μην χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για οποιοδήποτε 

προσωπικό όφελος ή κατά τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και 

ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ., να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των 

πολιτών, καθώς και τα δικαιώματα εμπιστευτικότητας και προσωπικού απορρήτου όλων. Επίσης 

δεν πρέπει να κοινοποιεί προφορικά ή γραπτά πληροφορίες που συλλέγει κατά την ελεγκτική 

διαδικασία παρά μόνο στο επαγγελματικό πλαίσιο και όπου υπάρχει επαγγελματική ή νομική 

υποχρέωση. Οφείλει να μεριμνά και διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

χειρίζεται και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Να μη 

δημοσιοποιεί πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των ελεγχόμενων ή 

άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τις οποίες ενδεχομένως να κατέχει. 

6.4 Επικοινωνία Ελεγκτή με τον Ελεγχόμενο κατά τη διαδικασία του ελέγχου 

H σωστή επικοινωνία μεταξύ Ελεγκτή και Ελεγχόμενου αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή έκβαση 

του ελεγκτικού έργου. Ο Ελεγκτής θα πρέπει να εξηγήσει στον Ελεγχόμενο, ότι ο στόχος του 

ελέγχου δεν περιορίζεται στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στο να ενημερώσει, να συμμορφώσει 

και να εκπαιδεύσει  τον Ελεγχόμενο με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας 

στον πολίτη και στο κοινωνικό σύνολο. 

Υπάρχουν τρόποι συμπεριφοράς του Ελεγκτή που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον 

Ελεγχόμενο και να συμβάλουν στην αλλαγή της αντίληψης που έχει ο τελευταίος για τον έλεγχο 

και εν γένει στην τροποποίηση της στάσης του και της αντιμετώπισης του ελέγχου.  

Γι’ αυτό θα πρέπει ο Ελεγκτής να είναι:  

• Συνεπής 

• Ευγενής 

• Εχέμυθος 

Το κλίμα που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της διενέργειας του ελέγχου, αποτελεί πολύ 

σημαντικό συστατικό για την επιτυχή διεξαγωγή του. Η υποδειγματική συμπεριφορά κατά τον 

έλεγχο μπορεί να προστατεύσει τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου από κακόβουλες κριτικές, σε 

περίπτωση που τα πορίσματα είναι αρνητικά για τον Ελεγχόμενο ή ο έλεγχος διαπιστώσει 

παραβάσεις. Γενικά, δεν πρέπει ο Ελεγκτής ο οποίος συμμετέχει στο Κλιμάκιο να έχει ούτε 

ανακριτική, αλλά ούτε και υπέρμετρα φιλική διάθεση, αλλά να συμβάλλει με όλες του τις 

δυνάμεις προς ένα κλίμα που θα διαπνέεται από επαγγελματισμό, σοβαρότητα, τυπικότητα και 

ευγένεια. 

  



  

23 
 

 

 

 

 

 

1:  Εντολή Ελέγχου 

2:  Φύλλα Ελέγχου 

• Υπόδειγμα: Φύλλο Ελέγχου Εμπόρου Πλαστικής 

Σακούλας 

• Υπόδειγμα: Φύλλο Ελέγχου Παραγωγού/Διακινητή 

Πλαστικής Σακούλας 

• Υπόδειγμα: Φύλλο Ελέγχου Παραγωγού (Ε.Μ.ΠΑ.) 

3:  Έκθεση Ελέγχου 

4:  Υποβολή Έκθεσης Ελέγχου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 


