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Ευχαριστίες
Οι πέντε Οδηγοί που ακολουθούν για «την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος Εποπτείας
και Ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα» εκπονήθηκαν από κοινή
ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Συντονισμού &
Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον (BRDD) της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και
εμπειρογνωμόνων της ομάδας της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την Ελλάδα.
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Εισαγωγή
Με την παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι πέντε (5) Οδηγοί που θέτουν τις βασικές κατευθυντήριες
οδηγίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία των
οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων στην Ελλάδα1.
Στόχος των Οδηγών είναι η υποστήριξη των ελεγκτών και των εποπτικών αρχών της χώρας να
αναπτύξουν νέες μεθόδους και εργαλεία για τους ελέγχους προκειμένου να εμπεδωθούν και να
διασφαλισθούν βέλτιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες εποπτείας για την αντιμετώπιση των
κινδύνων από την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Σημαντικός στόχος των Οδηγών,
αποτελεί επίσης, η αναλυτική ενημέρωση των επιχειρήσεων και των ενώσεών τους αναφορικά
με το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό για τη διαμόρφωση ενός
φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία αποτελεί έναν από τους τρείς (3) άξονες του
μεταρρυθμιστικού προγράμματος που υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την διευκόλυνση των επενδύσεων.
Οι άλλοι 2 άξονες αφορούν:

•
•

Την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης του συνόλου των
οικονομικών δραστηριοτήτων και
Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα
ψηφιοποιεί το σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας.

Ειδικότερα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγεται μια νέα φιλοσοφία για την εποπτεία και τον έλεγχο
των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα που στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας των
πολιτών από τη μείωση των κινδύνων (υφιστάμενων ή δυνητικών) σε βασικά δημόσια αγαθά,
όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, διευκολύνεται η
επιχειρηματικότητα μέσω του υγιούς ανταγωνισμού και της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε
διαφανείς, λογικούς και προσβάσιμους κανόνες.
Με τη δημιουργία ενός προβλέψιμου συστήματος εφαρμογής νομικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο
της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων, επιδιώκεται η διαφάνεια και
η αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ελέγχων με βάση τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την
τυποποίηση και τη δημοσιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου.
Το νέο πλαίσιο υποστηρίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την εισαγωγή καινοτόμων
εργαλείων στη Δημόσια Διοίκηση, όπως είναι αυτά, του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης και
των Φύλλων Ελέγχου που παρατίθενται αναλυτικά στους οδηγούς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο
ρόλος του ενημερωμένου και υπεύθυνου επιχειρηματία.
Στόχος του νέου πλαισίου είναι, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, καταναλωτών
και ευρύτερα των πολιτών και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων .
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Το νέο σύστημα εποπτείας και οι απλοποιημένες και διαφανείς διαδικασίες που προβλέπονται
θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση με απλές διαδικασίες
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τις επενδύσεις, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και την
προαγωγή της καινοτομίας.
Οι πέντε (5) Οδηγοί που ακολουθούν σχεδιάστηκαν για πρακτική χρήση από τις ελεγκτικές αρχές,
καθώς και από τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπίσουν με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο τις εποπτικές
διαδικασίες.
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1. Σκοπός και αντικείμενο του οδηγού
Το άρθρο 137 του νόμου 4512/2018 προβλέπει οι έλεγχοι να σχεδιάζονται με βάση την αξιολόγηση
κινδύνου και την ταξινόμησή τους ανάλογα με το ρίσκο των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να βοηθήσει τις ελεγκτικές αρχές να αναπτύξουν κριτήρια
για την αξιολόγηση του κινδύνου και τη μεθοδολογία προγραμματισμού των ελέγχων ώστε να
διασφαλιστούν οι βέλτιστες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων.
Ο Οδηγός σχεδιάστηκε για πρακτική χρήση και παρουσιάζει στο πρώτο μέρος την αξιολόγηση
των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενα ελέγχου σε
σχέση με τον κίνδυνο, που δημιουργείται από την άσκηση της κάθε δραστηριότητας. Στο δεύτερο
μέρος αναλύεται διεξοδικά η μεθοδολογία και ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης του κινδύνου
κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων.
Επισημαίνεται ότι οι ελεγκτικές αρχές, όσο αφορά την αξιολόγηση κινδύνου και την ταξινόμησή
των οικονομικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τον κίνδυνο, θα πρέπει να επικεντρώσουν την
προσοχή τους στη μέθοδο και τα εργαλεία, που θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις συνθήκες για κάθε τομέα ελέγχου.

2. Η αξιολόγηση κινδύνου και ο σχεδιασμός των ελέγχων
Ο σχεδιασμός των ελέγχων με βάση τον κίνδυνο μας οδηγεί από την υφιστάμενη προσέγγιση,
που καλύπτει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες με ενιαίο τρόπο, σε μια προσέγγιση που τις
διαφοροποιεί βάσει του επιπέδου κινδύνου όσον αφορά βασικά δημόσια αγαθά. Στην πράξη, δεν
είναι εφικτός ο έλεγχος όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων με την ίδια συχνότητα (π.χ. με
επιτόπιο έλεγχό τους). Σε αυτή την περίπτωση, η ελεγκτική αρχή πρέπει να πάρει μια απόφαση.
Η μέθοδος λήψης μιας τέτοιας απόφασης είναι σημαντική. Η ελεγκτική αρχή μπορεί είτε να
αποφασίσει βάσει κριτηρίων άσχετων με τον κίνδυνο (να ελέγξει οικονομικές δραστηριότητες που
βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη) ή βάσει ορισμένων σχετικών κριτηρίων (να ελέγξει οικονομικές
δραστηριότητες με σημαντικό μέγεθος) ή να εφαρμόσει ένα σύνολο κριτηρίων βάσει κινδύνου που
θα επιτρέψουν στην ελεγκτική αρχή να εστιάσει σε αντικείμενα ελέγχου που είναι πιο πιθανό να
επηρεάσουν το δημόσιο συμφέρον. Η αξιολόγηση κινδύνων και ο σχεδιασμός ελέγχων με βάση
τον κίνδυνο μπορεί να υπηρετήσει τέσσερις σημαντικούς στόχους:

2.1. Βελτίωση προστασίας του δημόσιου συμφέροντος – Μεγιστοποίηση της
κοινωνικής ευημερίας
Οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να σχεδιάζουν τους ελέγχους με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται
το όφελος για το ευρύ κοινό καλό μέσω του περιορισμού των υφιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων
ως προς βασικά δημόσια αγαθά, ειδικότερα όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια
και το περιβάλλον. Δεν είναι ορθολογικό να ασκείται εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων με τον
ίδιο τρόπο, καθώς οι οικονομικές δραστηριότητες, που υπόκεινται σε έλεγχο διαφέρουν η μία
από την άλλη στο επίπεδο κινδύνου. Οι έλεγχοι πρέπει, επομένως, να πραγματοποιούνται κατά
προτεραιότητα βάσει του επιπέδου κινδύνου, συγκεκριμένα όσο υψηλότερος ο δυνητικός κίνδυνος
τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για πιο συχνούς ελέγχους. Για δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου,
οι έλεγχοι πρέπει να είναι λιγότερο συχνοί, ενημερωτικές εκστρατείες, παροχή κατευθυντήριων
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οδηγιών και άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να
επιτευχθεί συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Μια μεθοδολογία ταξινόμησης των οικονομικών
δραστηριοτήτων με βάση τον κίνδυνο είναι, επομένως, ιδιαιτέρως σημαντική.

Στην πραγματικότητα, διαφορετικές επιχειρήσεις/προϊόντα έχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Αν οι έλεγχοι
δεν προσαρμόζονται στα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, μια κοινή μέθοδος ελέγχου ή μια κοινή συχνότητα
ελέγχων μπορεί να επιλεγεί για όλες τις περιπτώσεις, όπως απεικονίζεται από τις κόκκινες οριζόντιες γραμμές.
Αυτό θα καταλήξει σε ανεπαρκή έλεγχο επικίνδυνων επιχειρήσεων/προϊόντων και σε υπερβολικό έλεγχο λιγότερο
επικίνδυνων επιχειρήσεων/προϊόντων. Ο ανεπαρκής έλεγχος επικίνδυνων περιπτώσεων δεν θα παρέχει επαρκή
προστασία στο δημόσιο συμφέρον, ενώ ο υπερβολικός έλεγχος σπαταλά περιορισμένους πόρους. Οι έλεγχοι
βάσει κινδύνου θα στοχεύσουν αντιθέτως πρώτα τους υψηλούς κινδύνους και θα κατανείμουν αναλόγως τους
πόρους.

Εικόνα 1: Επίπεδα κινδύνου και συχνότητες ελέγχων

2.2 Βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων
Οι ελεγκτές δεν μπορούν να είναι διαρκώς παντού και να εξετάζουν κάθε διαδικασία, κάθε
επιχείρηση, και κάθε προϊόν που εμπλέκεται στη δημιουργία εν δυνάμει κινδύνων. Οι περιορισμοί
στους προϋπολογισμούς και οι μειώσεις δαπανών σημαίνουν ότι πόροι, όπως ο χρόνος, ο
διαθέσιμος προϋπολογισμός, το ανθρώπινο δυναμικό και η επαγγελματική εμπειρία, που είναι ήδη
περιορισμένοι, πρέπει να αξιοποιούνται αποτελεσματικά για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των
οικονομικών δραστηριοτήτων που θέτουν τον υψηλότερο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον. Οι
επιτόπιοι έλεγχοι είναι ένα ακριβός τρόπος επίτευξης της συμμόρφωσης σε σύγκριση π.χ. με την
παροχή κατευθυντήριων οδηγιών, εκπαίδευση των επιχειρήσεων κλπ. Οι έλεγχοι βάσει κινδύνου
επιτρέπουν σε περιορισμένους πόρους να «παρακολουθούν» τους κινδύνους κατευθύνοντας
τους πόρους από δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου,
επενδύοντας έτσι στην αντιμετώπιση ουσιαστικών προβλημάτων.

2.3. Καθορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων και βελτίωση απόδοσης
Για τον προσδιορισμό των βασικών κινδύνων τους οποίους πρέπει να στοχεύσουν, οι ελεγκτικές
αρχές πρέπει πρώτα να ορίσουν τα συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα που θέλουν να επιτύχουν,
π.χ. μείωση τραυματισμών σχετικών με την εργασία, μείωση ασθενειών από την κατανάλωση
τροφίμων, μείωση βλαβών που προκαλούνται από τα προϊόντα κλπ.
Αυτές οι στρατηγικές προτεραιότητες συχνά κωδικοποιούνται στις αρμοδιότητες των ελεγκτικών
αρχών, αλλά πρέπει να μεταφράζονται και σε πραγματικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η
υιοθέτηση αξιολόγησης κινδύνων και προγραμματισμού των ελέγχων βάσει κινδύνου βοηθά
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επομένως τις ελεγκτικές αρχές να (επανα)προσδιορίσουν και να συγκεντρωθούν στους
στρατηγικούς στόχους και σκοπούς τους. Μια προσέγγιση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνει
τον εκ των προτέρων καθορισμό των συγκεκριμένων στόχων μπορεί επίσης να συνδράμει στη
μέτρηση της απόδοσης και να βελτιώσει την απόδοση, προσδιορίζοντας έτσι τις πηγές αποτυχίας
και επιτυχίας.

Πίνακας 1: Γενικευμένοι έλεγχοι έναντι ελέγχων βάσει κινδύνου

2.4. Ενίσχυση της διαφάνειας και συνέπεια στις αποφάσεις των ελέγχων
Μια ενιαία προσέγγιση από τις ελεγκτικές αρχές στην αξιολόγηση κινδύνων και τον προγραμματισμό
των ελέγχων βελτιώνει τη συνέπεια στην αξιολόγηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και
διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις των ελεγκτικών αρχών μετά τον έλεγχο θα διαφέρουν μόνο όταν
δικαιολογείται από το επίπεδο κινδύνου. Η εκτίμηση κινδύνου καθιερώνει ένα σαφές κριτήριο για
τη λήψη αποφάσεων των ελέγχων, διότι τα κριτήρια κινδύνου, στα οποία βασίζεται η εκτίμηση και
η διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση καθορίζονται σαφώς εκ των προτέρων.
Η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων των ελεγκτικών αρχών ενισχύει τη νομιμοποίησή τους
επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα κριτήρια των αποφάσεων
ελέγχου δημιουργώντας εμπιστοσύνη για τους κρατικούς θεσμούς, με αποτέλεσμα την αύξηση
της συμμόρφωσης.

3. Βασικές έννοιες
Είναι σημαντικό να καθοριστεί ένας ενιαίος ορισμός βασικών εννοιών, που θα ισχύει για όλους
τους τομείς ελέγχου, για να ακολουθηθεί μια κοινή προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων, τον
συντονισμό των ενεργειών μεταξύ διαφορετικών ελεγκτικών αρχών και τη συνοχή της εποπτείας
οικονομικών δραστηριοτήτων από όλους τους κρατικούς θεσμούς. Ένας βαθμός προσαρμογής
των βασικών εννοιών που παρατίθενται κατωτέρω επιτρέπεται εφόσον απαιτείται για την
αντιμετώπιση των αναγκών συγκεκριμένων πεδίων εποπτείας.
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Κίνδυνος
Κίνδυνος είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας πραγματοποίησης ενός αρνητικού συμβάντος και του μεγέθους και
της σοβαρότητας της βλάβης, που προκαλείται αν λάβει χώρα το αρνητικό συμβάν.

Βλάβη
Βλάβη είναι οποιαδήποτε μορφή ζημίας που προκαλείται σε ένα προστατευόμενο δημόσιο συμφέρον. Η
βλάβη επομένως περιλαμβάνει ζημία στη ζωή, την υγεία και την ιδιοκτησία των ανθρώπων, ζημία στο φυσικό
και πολιτισμικό περιβάλλον, ζημία στα κρατικά έσοδα κλπ. Το μέγεθος της βλάβης εξαρτάται από το εύρος της
ζημίας (π.χ. περιβαλλοντική μόλυνση μεγάλης έκτασης, αριθμός καταναλωτών ή εργατών που θίγονται) και η
σοβαρότητά της εξαρτάται από τον βαθμό και τον τύπο της ζημίας.
Απειλή
Απειλή είναι μια δυνητική πηγή βλάβης.
Πιθανότητα πραγματοποίησης
Πιθανότητα πραγματοποίησης είναι η πιθανότητα να συμβεί ένα αρνητικό συμβάν που θα οδηγήσει σε δυνητική
βλάβη.
Αξιολόγηση κινδύνων
Η διαδικασία προσδιορισμού ανάλυσης και αξιολόγησης των κινδύνων, που προκαλούν οικονομικές
δραστηριότητες, επιχειρήσεις, προϊόντα κλπ., η οποία στοχεύει στην οργάνωση και εκτέλεση των κατάλληλων
ενεργειών συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων.
Πλαίσιο 1: Ορισμός βασικών εννοιών για την αξιολόγηση κινδύνων και τον σχεδιασμό ελέγχων βάσει
κινδύνου

4. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας σχεδιασμού των ελέγχων
Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των εργαλείων για την ταξινόμηση δραστηριοτήτων με βάση
τον κίνδυνο είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα σύστημα ελέγχων· πριν γίνει αυτό το βήμα, ωστόσο,
είναι απαραίτητο οι ελεγκτές να θέσουν το πλαίσιο και να ορίσουν το αντικείμενο της εργασίας
τους.

Βήμα 1: Ορισμός του στόχου για τη μείωση του κινδύνου
Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας μεθόδου για τον σχεδιασμό των ελέγχων που στοχεύει στην
αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο είναι να οριστεί ένα επιθυμητό θετικό αποτέλεσμα, που πρέπει
να επιτευχθεί εντός ορισμένης χρονικής περιόδου (πολυετής σχεδιασμός κινδύνου). Ιδανικά,
το συνολικό θετικό αποτέλεσμα θα ορίζεται ποσοτικά και θα αναλύεται σε επιμέρους στόχους,
που μπορούν να επιτευχθούν σε ετήσια βάση. Κάθε ελεγκτική αρχή στοχεύει σε συγκεκριμένους
κινδύνους, που δημιουργούνται από επιχειρήσεις ή προϊόντα υπό την αρμοδιότητά της.
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Australian Work Health and Safety Strategy 2012-2022 (Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία 2012-2022
(παράδειγμα βασιζόμενο στο Αυστραλιανό πρότυπο)
Η Στρατηγική θέτει τρεις εθνικούς στόχους προς επίτευξη ως το 2022:

•
•

Μείωση του αριθμού των θανάτων εργατών λόγω τραυματισμού κατά τουλάχιστον 20%.

Μείωση του ποσοστού συχνότητας απαιτήσεων που καταλήγουν σε μία ή δύο εβδομάδες εκτός εργασίας κατά
τουλάχιστον 30%.

•

Μείωση του ποσοστού συχνότητας απαιτήσεων για μυοσκελετικές διαταραχές που καταλήγουν σε μία ή δύο
εβδομάδες εκτός εργασίας κατά τουλάχιστον 30%.
Στρατηγικές προτεραιότητες US. Food and Drug Administration (FDA) 2014-2018

•
•

Βελτίωση της αντιμετώπισης των επιδημιών εξαιτίας της διατροφής με ταχύ εντοπισμό μολυσμένων τροφίμων.
Διεξαγωγή αποτελεσματικών επαφών, σε σχέση με τις επιδημίες και τα συμβάντα μόλυνσης.

Στρατηγικοί στόχοι πολυετούς εθνικού σχεδίου του ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (2015-2019)
1. Παρακολούθηση και θεραπεία ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων. Εξάλειψη συγκεκριμένων
ζωονόσων.
2. Πρόληψη και αντιμετώπιση παραγόντων χημικών και βιολογικών κινδύνων στην τροφική και ζωοτροφική
αλυσίδα.
3. Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και μάχη κατά της απάτης σε όλη την τροφική αλυσίδα.
4. Διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την
προστασία του εθνικού κεφαλαίου, των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
5. Βελτίωση της οργάνωσης και εκτέλεσης επίσημων ελέγχων σε ζητήματα σχετικά με την ευζωία των ζώων.
6. Προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος μέσω καλύτερης
διαχείρισης και βέλτιστης χρήσης ζωικών υποπροϊόντων.
7. Βελτίωση της οργάνωσης και εκτέλεσης επίσημων ελέγχων για την ενιαία εφαρμογή του νόμου μέσω:

•
•
•

Αφαίρεσης διπλοεγγραφών
Επίτευξης ομοιομορφίας στην εκτέλεση επίσημων ελέγχων
Αποδοτικής εποπτείας επίσημων ελέγχων, με χρήση κατάλληλων συστημάτων επαλήθευσης

Ελληνική Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών
Προϊόντων
Στόχοι για δομικά προϊόντα με σήμανση CE διαθέσιμα στην αγορά:
1. Συγκεκριμένη (ποσοτική) μείωση του αριθμού των δομικών προϊόντων μη συμμορφούμενων με τον Κανονισμό
περί δομικών προϊόντων (EE) Αρ. 305/2011, στην ελληνική αγορά.
2. Μείωση απόκλισης της απόδοσης δομικών προϊόντων από τη δηλωθείσα απόδοση.
Πλαίσιο 2: Παραδείγματα ορισμού στόχων

Βήμα 2: Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα αντικείμενα ελέγχου
Οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να φτιάξουν μια βάση δεδομένων των αντικειμένων που βρίσκονται
υπό την εποπτεία τους, συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται, για το επίπεδο αξιολόγησης κινδύνου τους. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι έλεγχοι
να σχεδιαστούν σωστά. Το διαθέσιμο προσωπικό των ελεγκτών και οι υλικοί πόροι πρέπει εν
συνεχεία να συσχετιστούν με τα αντικείμενα του ελέγχου. Είναι επομένως αναγκαίο πρώτα
να προσδιοριστούν και να καταγραφούν τα πεδία του ελέγχου (βλ. κατωτέρω ενότητα 5 για τα
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αναγκαία κριτήρια για αξιολόγηση κινδύνων). Η βάση δεδομένων δεν χρειάζεται να είναι σύνθετη,
αλλά εύκολα κατανοητή και επαρκώς ενημερωμένη.
Οι ελεγκτικές αρχές δεν αναμένεται να πετύχουν εκατό τοις εκατό ακριβή λίστα αντικειμένων
ελέγχου, σε τομείς που δε ρυθμίζονται πλήρως νομοθετικά, ωστόσο είναι σημαντικό, ακόμα και σε
αυτούς τους τομείς, η βάση δεδομένων να μην παραλείψει τα αντικείμενα υψηλότερου κινδύνου.
Σε περιπτώσεις όπου οι βάσεις δεδομένων είναι ελλιπείς ή μη ενημερωμένες, οι ελεγκτικές αρχές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία πηγών, για να συλλέξουν τις πληροφορίες που λείπουν·
για παράδειγμα, να ανταλλάξουν πληροφορίες με άλλες αρχές ή να συμβουλευτούν τις βάσεις
δεδομένων τους, να χρησιμοποιήσουν δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. δελτία ΜΜΕ),
να συλλέγουν συστηματικά δεδομένα και να τα εισάγουν στη βάση δεδομένων όταν εκτελούν
τυχαίους ελέγχους κλπ.
Το Notify Business, η διαδικτυακή εφαρμογή που αυτήν την περίοδο υποστηρίζει τη γνωστοποίηση σε διάφορους
τομείς (κατασκευές, τουρισμός, εστίαση, λιανικό εμπόριο τροφίμων, εφοδιαστική, εξορυκτικές δραστηριότητες,
διαχείριση αποβλήτων), μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ελεγκτικές αρχές ως πηγή πληροφοριών για τα
αντικείμενα ελέγχου. Το Notify Business περιέχει πληροφορίες για επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν
μετά από το 2016, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα φυσικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που
είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση κινδύνων και τη στόχευση των ελέγχων.
Ο ν. 4442/2016 προβλέπει τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου και πιο σύνθετου συστήματος διαχείρισης
πληροφοριών για την υποστήριξη της εποπτείας βάσει κινδύνου. Ο σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων είναι αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη. Όταν
ολοκληρωθεί, το σύστημα θα συνιστά μια ενοποιημένη βάση δεδομένων επιχειρήσεων, που θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από διάφορες υπηρεσίες, θα βαθμολογεί οικονομικές δραστηριότητες στη βάση προκαθορισμένων
παραγόντων κινδύνου και των παραμέτρων τους, θα παράγει σχέδιο ελέγχων και θα επιτρέπει στις ελεγκτικές
αρχές να καταγράφουν τους ελέγχους τους και να βλέπουν τα αποτελέσματα των ελέγχων από άλλες ελεγκτικές
αρχές.
Πλαίσιο 3: Notify Business

Βήμα 3: Αξιολόγηση κινδύνων και ταξινόμηση αντικειμένων ελέγχου
Αφού οι ελεγκτικές αρχές ορίσουν το πλαίσιο και το αντικείμενο εργασίας τους και δημιουργήσουν
μια βάση δεδομένων των αντικειμένων ελέγχου, το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι να
αξιολογήσουν τους σχετικούς κινδύνους και να βαθμολογήσουν τα αντικείμενα ελέγχου βάσει του
αξιολογηθέντος επιπέδου κινδύνου τους. Αυτό γίνεται σε τρία στάδια:
α. Προσδιορισμός κινδύνου
Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης κινδύνων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό απειλών και των
υποκειμένων, που θα κινδύνευαν να υποστούν βλάβη από αυτές.
Μέθοδοι και πηγές
Για να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανές απειλές, προτείνεται ο
προσδιορισμός κινδύνων κυρίως μέσω συζητήσεων και αναλύσεων στις ομάδες ελεγκτών·
ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να συμπληρωθεί από την εξέταση ιστορικών δεδομένων
προηγούμενων ατυχημάτων, από συζήτηση με σχετικούς ενδιαφερομένους, όπως
επιχειρηματικές ενώσεις κλπ. και από τη χρήση διεθνούς εμπειρίας και συλλεχθέντων
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δεδομένων από διεθνείς εξειδικευμένους οργανισμούς, όπου υπάρχουν. Οι πρώτες δύο στήλες
του κατωτέρω πίνακα αποτελούν ένα παράδειγμα προσδιορισμού απειλών και θιγόμενων
υποκειμένων.

Πίνακας 2: Παράδειγμα προσδιορισμού απειλών και υποκειμένων σε κίνδυνο

β. Ανάλυση κινδύνων
Μετά τον προσδιορισμό των σχετικών απειλών, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις απειλές αυτές
πρέπει να αναλυθούν. Η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει την περιγραφή των δυνητικών αρνητικών
συνεπειών, δηλαδή του τύπου βλάβης/ζημίας που μπορεί να προκύψει στα υποκείμενα που
εκτίθενται στην απειλή (βλ. τρίτη στήλη του ανωτέρω πίνακα). Ο τύπος και η βαρύτητα της βλάβης
χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της φύσης του κινδύνου και τον καθορισμό της σοβαρότητάς
του.
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Μέθοδοι και πηγές
Αυτό το στάδιο μπορεί να ολοκληρωθεί με τη χρήση δεδομένων από πολλαπλές πηγές,
συμπεριλαμβανομένων των απόψεων από ανώτερα στελέχη και ειδικούς επί του αντικειμένου,
ακαδημαϊκές και ερευνητικές δημοσιεύσεις, επίσημες πηγές που περιέχουν τρέχοντα και
ιστορικά δεδομένα ατυχημάτων, υλικό από την ΕΕ και άλλες διεθνείς πηγές2.
γ. Αξιολόγηση κινδύνων
Στο τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης κινδύνων, προκαθορισμένα κριτήρια κινδύνων
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του μεγέθους και της πιθανότητας βλάβης και για την
κατάταξη στο εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου του αντικειμένου ελέγχου. Για την αξιολόγηση του
επιπέδου κινδύνου ενός αντικειμένου ελέγχου, η πιθανότητα βλάβης, το μέγεθος και η σοβαρότητα
της βλάβης πρέπει να συνδυαστούν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός πίνακα κινδύνων,
ενός απλού εργαλείου που χρησιμοποιείται για τη διεύρυνση της οπτικής και την κατανόηση των
χαρακτηριστικών των κινδύνων που θα συνδράμει στη λήψη αποφάσεων.
Κάθε ελεγκτική αρχή πρέπει να αναπτύξει και να χρησιμοποιεί ένα σταθερό σύνολο κριτηρίων
αξιολόγησης, που θα εφαρμόζονται σε όλα τα αντικείμενα ελέγχου υπό την εποπτεία της. Όλα τα
αντικείμενα ενός τομέα εποπτείας αξιολογούνται βάσει των ίδιων κριτηρίων, για να είναι δυνατόν να
βαθμολογούνται βάσει κινδύνου και εν συνεχεία να ταξινομούνται σε ορισμένη κατηγορία κινδύνου,
συνήθως χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού κινδύνου. Συνιστάται η χρήση άνω των τριών επιπέδων,
π.χ. χαμηλού, χαμηλού μεσαίου, υψηλού μεσαίου και υψηλού κινδύνου, όπως παρουσιάζεται
στον πίνακα 3, για να είναι δυνατή η καλύτερη διαφοροποίηση των αντικειμένων ελέγχου.

Οι πίνακες κινδύνων είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση, επιχειρήσεων, προϊόντων
κλπ. βάσει κινδύνου. Η σοβαρότητα και το μέγεθος της βλάβης προσδιορίζονται στον κάθετο άξονα. Η πιθανότητα
πραγματοποίησης της βλάβης προσδιορίζεται στον οριζόντιο άξονα. Ο συνδυασμός τους ορίζει το επίπεδο
κινδύνου.

Πίνακας 3: Παράδειγμα πίνακα κινδύνων

Για παράδειγμα, ευρωπαϊκά εξειδικευμένα όργανα αξιολόγησης κινδύνων όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), η Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) κλπ., και διεθνείς οργανισμοί όπως π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός για
την Υγεία των Ζώων (OIE), η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC), η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) και άλλοι.
3
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Μέθοδοι και πηγές
Στην πράξη, τα ποσοτικά δεδομένα συνήθως συνδυάζονται με μια πιο ποιοτική αξιολόγηση για τον
καθορισμό των κριτηρίων κινδύνων. Για πιο πρακτική και ρεαλιστική προσέγγιση, οι ελεγκτικές
αρχές πρέπει να βασίζονται σε πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων π.χ.
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών
για τα επικίνδυνα μη διατροφικά προϊόντα (RAPEX), του υποστηριζόμενου από το διαδίκτυο
συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την πανευρωπαϊκή παρακολούθηση της
αγοράς για προϊόντα (ICSMS), του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές (RASFF), της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (IPPC) και άλλων,
που αφορούν ιστορικά δεδομένα ατυχημάτων, καθώς επίσης σε ευρήματα προηγούμενων
ελέγχων, την κατανόηση και την εξειδίκευση υψηλόβαθμων ελεγκτών, παραδείγματα από άλλες
αρμόδιες αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιστημονικά στοιχεία. Συγκεκριμένα όσον αφορά
τα προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ανέπτυξε ένα διαδικτυακό εργαλείο, για να
διευκολύνει τη συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων των προϊόντων, που μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως πηγή πληροφοριών.3 Βάσει αυτών των πληροφοριών, οι ελεγκτικές αρχές
μπορούν να ορίσουν κριτήρια για τους κινδύνους και να καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας για
τις παραμέτρους, που επηρεάζουν την πιθανότητα και το μέγεθος του κινδύνου. Η βαθμολογία
κάθε παραμέτρου προστίθεται σε μια συνολική βαθμολογία για το αντικείμενο ελέγχου βάσει
της οποίας το αντικείμενο θα ταξινομηθεί σε ορισμένη κατηγορία κινδύνου (βλ. Παράρτημα για
παραδείγματα από τη Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο).
Η χρήση των κριτηρίων κινδύνου, των παραμέτρων κινδύνων και των συντελεστών βαρύτητας
με την πάροδο του χρόνου και η επανεξέτασή τους, εφόσον είναι αναγκαία, θα έχουν ως
αποτέλεσμα τη βελτίωσή τους σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο
αυτοματοποιημένη εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνων, που θα πραγματοποιείται από το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις είναι εξ’αρχής δυνατή η χρήση μετρήσιμων δεικτών· αυτοί μπορούν να εισαχθούν
πιο εύκολα στο πληροφοριακό σύστημα και να επιτρέψουν στους ελεγκτές να ταξινομούν και
να αναταξινομούν αμέσως τα αντικείμενα ελέγχου βάσει του επιπέδου κινδύνου τους.
Οι ενότητες 5 και 7 του παρόντος Οδηγού αφορούν, αντίστοιχα, στον σχεδιασμό κριτηρίων
κινδύνων και των παραμέτρων τους και στην αξιολόγηση της βαθμολογίας του κινδύνου των
αντικειμένων ελέγχου.

Βήμα 4: Αντιστοίχιση κινδύνων με διαθέσιμους πόρους
Η αξιολόγηση κινδύνων θα καταλήξει σε μια ταξινόμηση των αντικειμένων ελέγχου σε τρεις
κατηγορίες κινδύνου· «ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ», «ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» και «ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ», που συνήθως απεικονίζονται οπτικά στη πυραμίδα κινδύνου, όπως επίσης
προβλέπεται στο άρθρο 137 του Ν. 4512/2018.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), Οδηγίες Αξιολόγησης Κινδύνου (RAG) για το RAPEX, διαθέσιμες στη σελίδα: https://ec.europa.eu/consumers/consumersafety/rag/#/screen/home
3
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Για να μεταφράσουν αυτήν την ταξινόμηση σε πραγματικό σχεδιασμό ελέγχων, οι ελεγκτικές αρχές
θα πρέπει να αντιστοιχίσουν αυτές τις κατηγορίες με τους πόρους τους. Αυτό προϋποθέτει, ότι οι
ελεγκτικές αρχές τηρούν εσωτερικό μητρώο των πόρων τους, δηλαδή των διαθέσιμων ελεγκτών
και των προφίλ και δεξιοτήτων τους. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνων και η ταξινόμηση
των αντικειμένων ελέγχου σε κατηγορίες κινδύνου, οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να λάβουν
υπόψη τον αριθμό και τις δεξιότητες των ελεγκτών τους, τη μέση διάρκεια των ελέγχων και την
επακόλουθη εργασία που απαιτείται στο γραφείο, για να εκτιμήσουν πόσους ελέγχους μπορεί να
διεξάγει κάθε ελεγκτής συνολικά σε ετήσια βάση. Βάσει αυτής της εκτίμησης, οι ελεγκτικές αρχές
πρέπει ακολούθως να θέσουν μια ελάχιστη συχνότητα ελέγχων για κάθε κατηγορία κινδύνου, π.χ.
αντικείμενα στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον x φορές ανά
έτος, αντικείμενα στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον x φορές
ανά έτος(η) κλπ. Καταρχήν, η συχνότητα θα είναι ανάλογη με τον κίνδυνο, το οποίο σημαίνει ότι οι
πόροι θα εστιάζουν στα αντικείμενα υψηλού κινδύνου τα οποία θα ελέγχονται πιο συχνά. Πρέπει
να δοθεί προσοχή στον καθορισμό της συχνότητας ελέγχων κάθε κατηγορίας, με τρόπο τέτοιο
ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μην εξαντλούνται, καθώς μπορεί να προκύψουν σοβαρές καταγγελίες
και επείγουσες περιπτώσεις που θα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα.

Η πυραμίδα κινδύνων απεικονίζει την ταξινόμηση των αντικειμένων ελέγχου (π.χ. επιχειρήσεων, προϊόντων κλπ.)
σε τρεις κατηγορίες βάσει του επιπέδου κινδύνου τους. Ο τύπος παρέμβασης και η συχνότητα της παρέμβασης
εντείνονται όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του κινδύνου.

Εικόνα 2: Πυραμίδα κινδύνων

5. Σχεδιασμός κριτηρίων και παραμέτρων κινδύνων
Ο σωστός σχεδιασμός κριτηρίων κινδύνων είναι κρίσιμος για την εφαρμογή και τη καλή λειτουργία
ενός συστήματος ελέγχων που βασίζεται στον κίνδυνο. Τα κριτήρια κινδύνων και οι παράμετροί
τους πρέπει να είναι απλά, συνοπτικά και να αναγνωρίζονται εύκολα στο αντικείμενο ελέγχου (π.χ.
επιχείρηση, προϊόν, διαδικασία κλπ.). Κάθε ελεγκτική αρχή πρέπει να αναπτύξει ένα σταθερό
σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης και ένα σύστημα βαθμολόγησής τους βάσει συγκεκριμένων
παραμέτρων, που θα εφαρμόζονται σε όλα τα αντικείμενα ελέγχου. Αν και τα κριτήρια κινδύνου, οι
παράμετροι και η μέθοδος βαθμολόγησης πρέπει να προσαρμόζονται στον τομέα ελέγχου και τον
τύπο των αντικειμένων ελέγχου, είναι δυνατή η διάκριση δύο ομάδων κριτηρίων, που εφαρμόζονται
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γενικώς και μπορούν να χρησιμοποιούνται – με τροποποιήσεις – στους περισσότερους τομείς
ελέγχου.

Ομάδα A: Εγγενή χαρακτηριστικά και άλλα (στατικά) χαρακτηριστικά κινδύνων
Τα εγγενή χαρακτηριστικά των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων καθώς και άλλα
χαρακτηριστικά κινδύνων μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για την ταξινόμηση των
αντικειμένων ελέγχου σε ομάδες κινδύνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνήθως δεν αλλάζουν με την
πάροδο του χρόνου, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και γνωστά και, επομένως, είναι δυνατή η ανάθεση
βαθμολογίας σε αυτά πριν από τη διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου. Συνήθως περιλαμβάνουν
τα εξής:
α. Τύπος δραστηριότητας ή τύπος διαδικασίας ή τύπος προϊόντος
Ο τομέας της δραστηριότητας, ο τύπος της δραστηριότητας, ο τύπος των παραγωγικών διαδικασιών
και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται καθώς και τα δομικά χαρακτηριστικά είναι όλα σημαντικά
για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες κινδύνου. Κάποιες δραστηριότητες είναι πιο
επικίνδυνες και επιρρεπείς σε ατυχήματα από άλλες ή μπορεί να οδηγήσουν σε πιο σημαντικές
βλάβες.
Στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, τα προϊόντα που
κατασκευάζονται, οι ουσίες που αποθηκεύονται και τα απόβλητα που παράγονται συνιστούν
σημαντικές πτυχές, που επηρεάζουν το επίπεδο κινδύνου και για αυτό θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στις παραμέτρους στις οποίες θα ανατεθούν συντελεστές βαρύτητας. Για
παράδειγμα, είναι πιο επικίνδυνες οι επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται χρήση εξοπλισμού
υπό πίεση, έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, αποθήκευση χημικών κλπ. από επιχειρήσεις, στις
οποίες δεν πραγματοποιούνται τέτοιες εργασίες. Η κατασκευή της επιχείρησης πρέπει επίσης
να ληφθεί υπόψη όταν επιτείνει τον κίνδυνο, όπως ισχύει για παράδειγμα για ένα πολυώροφο
ξενοδοχείο ή ένα υπόγειο μπαρ, που παρουσιάζουν δυσκολίες εκκένωσης. Αναλόγως του τομέα
ελέγχου και του κινδύνου, που πρέπει να περιοριστεί, είναι δυνατός ο προσδιορισμός άλλων πιο
σχετικών παραμέτρων για την αξιολόγηση κινδύνων στον τομέα περιβαλλοντικής ασφάλειας, για
παράδειγμα, η παλαιότητα μιας εγκατάστασης επηρεάζει την πιθανότητα βλάβης.
Τα εγγενή χαρακτηριστικά είναι επίσης σημαντικά για την ταξινόμηση κινδύνου των προϊόντων.
Η κατηγορία ή ο τύπος του προϊόντος και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η προοριζόμενη χρήση,
η συνολική διάρκεια ζωής ενός αναλώσιμου προϊόντος και η ηλικία ενός προϊόντος μπορεί να
επηρεάζουν την πιθανότητα και το μέγεθος του κινδύνου και για αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν
στην αξιολόγηση. Προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να έχουν υψηλό αντίκτυπο στην υγεία και
την ασφάλεια των καταναλωτών θα λάβουν υψηλότερη βαθμολογία κινδύνου. Άλλες σημαντικές
παράμετροι είναι η συχνότητα χρήσης του προϊόντος, ένα προϊόν που χρησιμοποιείται πολύ συχνά
συνεπάγεται μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο για τους καταναλωτές σε σύγκριση με ένα προϊόν που
χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά ή εποχιακά, όπως ισχύει π.χ. για τα στολίδια εορτών. Η ύπαρξη
χαρακτηριστικών που μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο όπως ετικέτες προειδοποίησης,
ασφαλής συσκευασία κλπ., καθώς και η συμμόρφωση με εκούσια πρότυπα ασφάλειας είναι
παράμετροι που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση. Πιο εξειδικευμένες παράμετροι
μπορούν να προσδιοριστούν για κατηγορίες προϊόντων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
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β. Μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας ή όγκος εργασιών
Το μέγεθος της δραστηριότητας ή ο όγκος των εργασιών μπορούν να επηρεάσουν το δυνητικό
εύρος της βλάβης και είναι, επομένως, επίσης σημαντικά κριτήρια. Στην περίπτωση των
οικονομικών δραστηριοτήτων, το μεγαλύτερο μέγεθος συνεπάγεται ότι η προκαλούμενη ζημία
θα είναι αναλογικά μεγαλύτερη σε περίπτωση ατυχήματος. Ο όγκος των εργασιών είναι επίσης
σημαντικός για τα προϊόντα· για παράδειγμα προϊόντα, που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες
και διατίθενται σε πολλά καταστήματα λιανικής, θα αποτελούν υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση
με προϊόντα που παράγονται σε μικρές ποσότητες και διατίθενται σε εξειδικευμένα καταστήματα
λιανικής.
γ. Χαρακτηριστικά και αριθμός ανθρώπων που εκτίθενται σε κίνδυνο
Τα χαρακτηριστικά, ο ρόλος και ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται στον κίνδυνο μπορούν
να επηρεάσουν το μέγεθος του κινδύνου και την πιθανότητα πραγματοποίησής του και πρέπει,
επομένως, να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για την ταξινόμηση του κινδύνου των αντικειμένων
ελέγχου. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των καταναλωτών/χρηστών ενός προϊόντος ή των ανθρώπων
που βρίσκονται σε μια επιχείρηση, τόσο υψηλότερος θα είναι ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί
να τραυματιστούν, αν ο κίνδυνος υλοποιηθεί. Είναι επίσης σημαντικό αν οι άνθρωποι εργάζονται
σε μια επιχείρηση και άρα είναι εξοικειωμένοι με τους κινδύνους της, όπως για παράδειγμα οι
εργάτες εργοστασίου, οι υπάλληλοι ξενοδοχείου κλπ., ή είναι απλώς παρόντες ως πελάτες. Η
ευαισθησία του πληθυσμού που εκτίθεται στον κίνδυνο πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ως
παράμετρος· για παράδειγμα, ο κίνδυνος αυξάνεται αν η επιχείρηση φιλοξενεί ανάπηρους ή αν το
προϊόν προορίζεται για ευάλωτες ομάδες καταναλωτών, όπως παιδιά ή ηλικιωμένους.
δ. Τοποθεσία
Η τοποθεσία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του κινδύνου. Παράμετροι που αφορούν
χαρακτηριστικά της τοποθεσίας πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται, όπου ενδείκνυται, για την
αξιολόγηση κινδύνου επιχειρήσεων. Mια επιχείρηση που βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή, για
παράδειγμα, θα έχει μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον της, αν υλοποιηθεί ο κίνδυνος. Από την
άλλη, αν η επιχείρηση βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή ή κοντά σε σημαντικούς φυσικούς
πόρους, όπως δάση, λίμνες, άλλες πηγές νερού κλπ., ή τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
αυτό θα αυξάνει τον κίνδυνο.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας όρισε πρόσφατα τα εξής
κριτήρια για την ταξινόμηση των σφαγείων σε κατηγορίες κινδύνου.4 Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη
εγγενείς κινδύνους και χαρακτηριστικά κινδύνων, την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων και το
ιστορικό συμμόρφωσης:
Η αξιολόγηση κινδύνων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής γενικά κριτήρια:
Α. Τον τύπο τροφίμων που παράγονται και την κατάλληλη χρήση από τον καταναλωτή.
Β. Τις μεθόδους επεξεργασίας.
Γ. Το μέγεθος της επιχείρησης.

Το άρθρο 16 παρ.3 ν. 4587/2018, ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018 αντικατέστησε το άρθρο 12 του Π.Δ. 79/2007, ΦΕΚ Α’ 95/3.5.2007 για τους επίσημους
ελέγχους. Στο νέο άρθρο προστέθηκαν τα κριτήρια για τον υπολογισμό της συχνότητας των επισήμων ελέγχων βάσει ανάλυσης του κινδύνου.
4
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Και τα εξής ειδικά κριτήρια:
Α. Προφίλ κινδύνου της επιχείρησης σύμφωνα με φύλλα ελέγχου.
Β. Εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος αυτοελέγχου σύμφωνα με φύλλα ελέγχου.
Γ. Συστάσεις που έγιναν προς την επιχείρηση, διορθωτικά μέτρα και διοικητικές και / ή ποινικές κυρώσεις που
επιβλήθηκαν.
Δ. Ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα διορθωτικά μέτρα που γνωστοποιήθηκαν, το οποίο απορρέει
από επίσημους ελέγχους και επιβεβαιώνονται από τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές.
Ε. Εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Πλαίσιο 4: Κριτήρια Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των σφαγείων.

Ομάδα B: Δυναμικά χαρακτηριστικά κινδύνου
Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει χαρακτηριστικά κινδύνων που είναι δυναμικά, υπό
την έννοια ότι δεν εξαρτώνται από το αντικείμενο ελέγχου, δεν μπορούν να βαθμολογηθούν
πριν από τη διεξαγωγή ενός ελέγχου και μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου
βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν την ύπαρξη μέτρων
διαχείρισης κινδύνων και το ιστορικό συμμόρφωσης του αντικειμένου ελέγχου. Η αξιολόγηση
και η βαθμολόγηση του αντικειμένου, σχετικά με τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτά τα
δυναμικά κριτήρια, είναι το κρίσιμο στοιχείο που καθορίζει τη συχνότητα των ελέγχων, που μπορεί
να αυξηθούν ή να μειωθούν αναλόγως του ιστορικού συμμόρφωσης και των ληφθέντων μέτρων
διαχείρισης κινδύνων. Για παράδειγμα, οι ελεγκτικές αρχές μπορεί να ορίσουν ότι η συχνότητα
ελέγχου μιας επιχείρησης μεσαίου κινδύνου θα μειωθεί και θα γίνει ίση με τη συχνότητα ελέγχου
μιας επιχείρησης χαμηλού κινδύνου, αν το επίπεδο συμμόρφωσής της διαπιστώνεται ότι είναι
υψηλό σε δύο συνεχόμενους ελέγχους.
Η δυσκολία με τις δυναμικές παραμέτρους είναι ότι οι περισσότερες ελεγκτικές αρχές δεν έχουν
επαρκή πληροφοριακά συστήματα ή προηγούμενα αρχεία, ώστε να αξιολογούν επαρκώς τη
συμμόρφωση και τη διαχείριση των κινδύνων από πλευράς της οικονομικής δραστηριότητας,
για να κατευθύνουν αναλόγως τους ελέγχους. Σε τέτοιες περιπτώσεις και μέχρι να καταστούν
διαθέσιμες πληροφορίες για τα επίπεδα συμμόρφωσης, οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να βασίζουν
τον σχεδιασμό ελέγχων τους σε προκαταρκτική ταξινόμηση κινδύνου των αντικειμένων ελέγχου
σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους (τύπος, μέγεθος, αριθμός ανθρώπων που εκτίθενται
στον κίνδυνο κλπ.). Αυτό θα ήταν ήδη μια σημαντική βελτίωση στον σχεδιασμό ελέγχων, σε
σύγκριση με την αντιμετώπιση όλων των αντικειμένων ελέγχου με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, μια
πλήρης αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της συμμόρφωσης και της διαχείρισης
κινδύνων) πρέπει να ολοκληρώνεται στο τέλος του αρχικού ελέγχου κάθε νέας επιχείρησης και μετά
από κάθε πλήρη έλεγχο. Η αξιολόγηση μπορεί επίσης να πραγματοποιείται μετά από έναν μερικό
έλεγχο, αν έχουν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κάθε φορά που
το αντικείμενο (η επιχείρηση, το προϊόν κλπ.) ελέγχεται, η βαθμολογία του θα ενημερώνεται βάσει
των αποτελεσμάτων του ελέγχου, δυνητικά οδηγώντας σε επαναταξινόμηση του αντικειμένου σε
διαφορετική κατηγορία κινδύνου ή στη διατήρησή του στο ίδιο επίπεδο κινδύνου και ταξινόμησης.
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α. Ύπαρξη μέτρων διαχείρισης κινδύνων
Η ποιότητα της διαχείρισης κινδύνων και η ύπαρξη ή η έλλειψη μέτρων διαχείρισης κινδύνων
επηρεάζουν σημαντικά τον κίνδυνο και πρέπει έτσι να συνιστούν ξεχωριστό κριτήριο για το επίπεδο
κινδύνου των επιχειρήσεων. Παράμετροι, όπως οι γνώσεις και η διοικητική αυστηρότητα και
ιεράρχηση, η ύπαρξη συστημάτων ελέγχου που σχεδιάζονται για τον εντοπισμό παραβάσεων στη
συνήθη ροή εργασιών, η εξωτερική πιστοποίηση ορισμένων προτύπων διαχείρισης κινδύνων, η
χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και μηχανημάτων και άλλα μέσα εσωτερικού ελέγχου μπορούν
να μειώσουν την πιθανότητα κινδύνου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση. Ο
πίνακας 4 παρουσιάζει κάποιες από τις παραμέτρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ύπαρξη μέτρων
διαχείρισης κινδύνων ή ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνων μπορεί να μην είναι απλώς καλή
πρακτική, αλλά υποχρεωτική νομοθετική απαίτηση. Για παράδειγμα, στην παρασκευή τροφίμων,
η εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της Αξιολόγησης Κινδύνων και Κρίσιμων
Σημείων Ελέγχου (HACCP) είναι υποχρεωτική για τις περισσότερες επιχειρήσεις βάσει ευρωπαϊκής
νομοθεσίας. Η ύπαρξη μέτρων διαχείρισης κινδύνων και συνολικά η αποτελεσματικότητα στον
τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων στην επιχείρηση εξακριβώνονται στη διάρκεια του ελέγχου.
β. Ιστορικό συμμόρφωσης
Το ιστορικό συμμόρφωσης ενός αντικειμένου ελέγχου επηρεάζει την πιθανότητα κινδύνου.
Ένα ατύχημα που καταλήγει σε βλάβη δημόσιου συμφέροντος είναι πιο πιθανό να συμβεί σε
μια επιχείρηση που διαπιστώθηκε ότι διέπραξε συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Το
κακό ιστορικό συμμόρφωσης δημιουργεί προσδοκία μελλοντικών παραβάσεων και συνεπάγεται
ότι το αντικείμενο ελέγχου πρέπει να παρακολουθείται πιο στενά μέσω ελέγχων. Το ιστορικό
συμμόρφωσης θα περιλαμβάνει ως παράμετρο την προσέγγιση της επιχείρησης σε διαπιστώσεις
μη συμμόρφωσης, π.χ. αν η επιχείρηση παραδέχθηκε τις παραβάσεις και συνεργάστηκε με την
ελεγκτική αρχή, αν η επιχείρηση ήταν πρόθυμη να ενεργήσει πάραυτα κλπ., που είναι σημαντικό
για την αξιολόγηση της πιθανότητας συμμόρφωσης στο μέλλον (βλ. παρακάτω πίνακα 4). Το
ιστορικό συμμόρφωσης πρέπει, επομένως, να συνιστά ξεχωριστό κριτήριο κινδύνου, που μπορεί
να αξιολογηθεί βάσει των αποτελεσμάτων του φύλλου ελέγχου, αφού λάβει χώρα ο έλεγχος. Κάθε
φορά που εκτελείται έλεγχος, το ιστορικό συμμόρφωσης θα ενημερώνεται, καταλήγοντας δυνητικά
σε αναθεώρηση της συνολικής βαθμολογίας κινδύνου του αντικειμένου ελέγχου.
Στην περίπτωση των προϊόντων, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης όχι
μόνο του προϊόντος αλλά και του συγκεκριμένου παραγωγού/ εμπόρου/ εισαγωγέα του προϊόντος.
Η αξιολόγηση κινδύνου για ορισμένο προϊόν θα συνδυάζει, επομένως, μια αξιολόγηση με βάση
κριτήρια κινδύνων που σχετίζονται με (εγγενή) χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας ή τύπου
προϊόντων και μια αξιολόγηση με βάση κριτήριο του ιστορικού συμμόρφωσης του αντίστοιχου
παραγωγού/ εμπόρου/ εισαγωγέα.
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Πίνακας 4: Κοινά κριτήρια του Better Regulatory Delivery Office (BRDO), για χρήση προς βοήθεια στην
αξιολόγηση πιθανότητας συμμόρφωσης
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6. Εμπόδια στον σχεδιασμό κριτηρίων και παραμέτρων κινδύνου – τι
να αποφεύγετε
Η χρήση νομοθετικών απαιτήσεων ως παραμέτρων είναι ένα από τα πιο κοινά λάθη, που
πρέπει να αποφεύγονται κατά τον σχεδιασμό κριτηρίων για την αξιολόγηση κινδύνου αντικειμένων
ελέγχου. Αυτό καταλήγει σε παραμέτρους που είναι πολύ συγκεκριμένες και, επομένως, έχουν
μικρή πρακτική αξία για την αξιολόγηση κινδύνων. Τα κριτήρια και οι παράμετροι κινδύνων
πρέπει να είναι εύκολα κατανοητά και αρκετά γενικά, με την έννοια ότι θα πρέπει να μπορούν να
εφαρμοστούν για τον ίδιο τύπο αντικειμένων του τομέα ελέγχου· η χρήση πολύ συγκεκριμένων
τεχνικών ή επίσημων χαρακτηριστικών ως παραμέτρων θα πρέπει, επομένως, να αποφεύγεται.
Για παράδειγμα, η χρήση μιας συγκεκριμένης ποσότητας εύφλεκτης ουσίας ως κριτηρίου για την
ταξινόμηση επιχειρήσεων όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς θα σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή
μια προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων και ότι το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων θα μπορεί
να εξακριβωθεί μόνο μετά από έλεγχο.
Η διαμόρφωση παραμέτρων με διφορούμενο τρόπο, ώστε να γίνεται δύσκολη η αξιολόγησή
τους ή να απαιτείται υποκειμενική κρίση, είναι άλλο ένα συχνό και σημαντικό λάθος, καθώς
μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή ταξινόμηση των αντικειμένων ελέγχου. Οι παράμετροι πρέπει να
διαμορφώνονται με αναφορά σε πραγματικά χαρακτηριστικά, ώστε να καθορίζεται αντικειμενικά
αν ισχύουν ή όχι για ένα δεδομένο αντικείμενο ελέγχου.
Η στήριξη της αξιολόγησης κινδύνων στο μέγεθος της δραστηριότητας – στον όγκο των
εργασιών και το ιστορικό συμμόρφωσης και η παράλειψη των παραμέτρων που σχετίζονται με τον
τύπο δραστηριότητας/ προϊόντος, που είναι θεμελιώδης στην αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς
επηρεάζει και το μέγεθος και την πιθανότητα κινδύνου. Αυτό το λάθος συμβαίνει επειδή ο τύπος
δραστηριότητας θεωρείται μια διάσταση που απαιτεί τεχνική εξειδίκευση για να διαμορφωθεί σε
παραμέτρους και έτσι οι ελεγκτικές αρχές μπορεί να μην τον χρησιμοποιήσουν καθόλου. Ωστόσο,
όπως αναλύεται παραπάνω στην ενότητα 4, με τη βοήθεια της εμπειρίας υψηλόβαθμων ελεγκτών
και παραδειγμάτων άλλων ευρωπαϊκών δικαιοδοσιών μπορούν να σχεδιαστούν παράμετροι, που
να αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας, της επιχείρησης, του προϊόντος κλπ. και
που είναι σημαντικές για την ταξινόμηση κινδύνων, και μπορεί να προσδιοριστεί σχετικά εύκολα
ποια αντικείμενα ελέγχου είναι εγγενώς περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνα.
Η ταξινόμηση υπερβολικά πολλών επιχειρήσεων/ προϊόντων στην κατηγορία υψηλού
κινδύνου είναι άλλο ένα κοινό λάθος. Συνηθίζεται οι ελεγκτικές αρχές στα πρώτα στάδια της
διεξαγωγής ελέγχων με βάση τον κίνδυνο να αναπτύσσουν κριτήρια, τέτοια ώστε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων/ προϊόντων να ταξινομούνται αυτόματα στην κατηγορία υψηλού
κινδύνου (βλ. π.χ. την κατανομή επιχειρήσεων σε κατηγορίες κινδύνου από τα πολωνικά σώματα
υγειονομικού ελέγχου παρακάτω στην εικόνα 3). Αυτό καταλήγει σε μια κατανομή αντικειμένων
ελέγχου σε κατηγορίες κινδύνου που δεν αντιστοιχεί σε «πυραμίδα κινδύνων» και συνεπάγεται ότι
οι πόροι θα σπαταληθούν σε αντικείμενα χαμηλότερου κινδύνου.
Η θεώρηση της διάρκειας της επιχειρηματικής λειτουργίας ως αποφασιστικού κριτηρίου
κινδύνου. Σε ορισμένες χώρες, π.χ. στη Μολδαβία, οι νέες επιχειρήσεις ταξινομούνται εξ
ορισμού στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, ενώ οι παλαιές επιχειρήσεις θεωρούνται χαμηλού
κινδύνου. Μια τέτοια απλουστευτική ταξινόμηση προφανώς αγνοεί εγγενή χαρακτηριστικά και
άλλα χαρακτηριστικά κινδύνου, που είναι σημαντικά για τη σωστή αξιολόγηση των οικονομικών
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δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κινδύνου. Το επιχείρημα είναι ότι η έλλειψη εμπειρίας νέων
επιχειρήσεων τις καθιστά επικίνδυνες. Ωστόσο, και στην περίπτωση της Μολδαβίας, αυτό το
επιχείρημα δεν στηρίζεται από εμπειρικά στοιχεία.

Το ραβδόγραμμα δείχνει ότι ο Φορέας Υγειονομικού Ελέγχου της Περιοχής 2 ταξινόμησε 40% των εποπτευόμενων
εγκαταστάσεων ως υψηλού κινδύνου και το 43% ως χαμηλού κινδύνου, αφήνοντας περίπου το ένα πέμπτο όλων
των εγκαταστάσεων στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου, ενώ αντίθετα η κατανομή εγκαταστάσεων σε κατηγορίες
κινδύνου από τον ίδιο φορέα ελέγχου σε μια διαφορετική περιοχή ήταν σύμφωνη με την πυραμιδική προσέγγιση,
διασφαλίζοντας ότι μια μειοψηφία εγκαταστάσεων ταξινομούνται ως υψηλού κινδύνου, ενώ μια πλειοψηφία
εγκαταστάσεων αντιμετωπίζονται ως χαμηλού κινδύνου.

Πηγή: World Bank Group (2018), Poland Catching –Up Regions. Safer Food, Better Business, σ. 32.
Εικόνα 3: Ταξινόμηση εγκαταστάσεων από τον Πολωνικό Κρατικό Φορέα Υγειονομικού Ελέγχου σε
κατηγορίες κινδύνου - τοπικές διαφορές στην αναλογία εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου

7. Βαθμολόγηση κινδύνων
Αφού οι ελεγκτικές αρχές σχεδιάσουν τα κριτήρια κινδύνων και τις παραμέτρους που είναι
σχετικές για τον συγκεκριμένο τομέα ελέγχου, πρέπει να καθορίσουν ένα συντελεστή βαρύτητας
για κάθε παράμετρο κινδύνου. Υψηλότερος συντελεστής βαρύτητας θα σημαίνει υψηλότερο
επίπεδο κινδύνου. Οι συντελεστές έπειτα θα μεταφραστούν σε ομάδες κινδύνου, έτσι ώστε
ένα προκαθορισμένο εύρος συντελεστών βαρύτητας να αντιστοιχεί σε μια κατηγορία κινδύνου.
Αναλόγως των διαθέσιμων πόρων, κάθε ελεγκτική αρχή θα αποφασίζει στη συνέχεια τη συχνότητα
ελέγχων, που θα πραγματοποιείται σε κάθε κατηγορία.
Διάφορες ελεγκτικές αρχές ευρωπαϊκών χωρών εφαρμόζουν τέτοια συστήματα αξιολόγησης για
να σχεδιάζουν τους ελέγχους. Η Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Λιθουανίας και η Αρχή Ασφάλειας
Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξέχοντα παραδείγματα (βλ. Παράρτημα). Με τη χρήση
αυτού του συστήματος, κάθε αντικείμενο ελέγχου λαμβάνει μια συνολική βαθμολογία βάσει της
οποίας ταξινομείται σε διαφορετική κατηγορία κινδύνου με αντίστοιχες συχνότητες ελέγχων.
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8. Οδικός χάρτης για την εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνων και
σχεδιασμού των ελέγχων με βάση τον κίνδυνο
Συνοψίζοντας τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας
σχεδιασμού των ελέγχων με βάση τον κίνδυνο, προτείνεται κάθε ελεγκτική αρχή να ακολουθήσει
την εξής αλληλουχία ενεργειών:

•

Καθορισμός του επιθυμητού θετικού αποτελέσματος, όσον αφορά τη μείωση κινδύνου εντός
ορισμένης χρονικής περιόδου.

•

Δημιουργία βάσης δεδομένων των αντικειμένων (και των χαρακτηριστικών τους), που
βρίσκονται υπό την εποπτεία της.

•
•

Προσδιορισμός των απειλών και των υποκειμένων που θα κινδύνευαν από αυτές.

Καθορισμός του τύπου βλάβης/ ζημίας, που μπορεί να προκύψει στα υποκείμενα, αν
εκτεθούν στην απειλή.

•

Ανάπτυξη ενός συνόλου κριτηρίων, παραμέτρων κινδύνων και των συντελεστών βαρύτητάς
τους, που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του μεγέθους και της πιθανότητας βλάβης,
που μπορούν να προκαλέσουν τα αντικείμενα ελέγχου, τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία
της ελεγκτικής αρχής.

•

Αξιολόγηση όλων των αντικειμένων βάσει των ίδιων κριτηρίων και ταξινόμησή τους σε
συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου.

•

Αντιστοίχιση του αριθμού και τύπου αντικειμένων κάθε κατηγορίας κινδύνου με διαθέσιμους
πόρους.

•
•
•

Καθορισμός συχνότητας ελέγχων για κάθε κατηγορία κινδύνου.
Διεξαγωγή ελέγχων βάσει κινδύνου.

Αναθεώρηση των κριτηρίων και παραμέτρων κινδύνων και των συχνοτήτων ελέγχων,
εφόσον είναι αναγκαίο.
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1. Σκοπός και αντικείμενο του οδηγού
Σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4512/2018 οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικά
με τη χρήση φύλλων ελέγχου. Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να βοηθήσει τις ελεγκτικές αρχές
και τους ελεγκτές να αναπτύξουν τα φύλλα ελέγχου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο
των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και να αποκτήσουν έναν ενιαίο τρόπο αξιολόγησης της
συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.
Ο συγκεκριμένος Οδηγός σχεδιάστηκε για πρακτική χρήση και παρουσιάζει περιληπτικά τον τρόπο
ανάπτυξης των φύλλων ελέγχου τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιεχομένου.
Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της μεθόδου και των εργαλείων, που
θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες κάθε τομέα ελέγχου.
Στόχος επίσης του Οδηγού είναι να ενημερώσει τις επιχειρήσεις για τη χρήση του νέου αυτού
εργαλείου από τις ελεγκτικές αρχές, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται και από τις ίδιες με σκοπό
την αυτοαξιολόγης και συμμόρφωσή τους, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

2. Ορισμός φύλλου ελέγχου
Το Φύλλο Ελέγχου είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες (ελεγκτές
ή εποπτεύουσες αρχές) κατά τον έλεγχο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το φύλλο ελέγχου
περιέχει τόσο ερωτήσεις για την αποτύπωση πληροφοριών για την ελεγχόμενη επιχείρηση
(οικονομική δραστηριότητα) όσο και ερωτήσεις που βοηθούν τον ελεγκτή να εξετάσει τη
συμμόρφωση της επιχείρησης με την κείμενη νομοθεσία (IFC, 2010). Είναι ένα φύλλο αξιολόγησης
της συμμόρφωσης που περιέχει τις βασικές απαιτήσεις ή κατηγορίες απαιτήσεων που σχετίζονται
άμεσα με τον κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και με τις
οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις όσο αφορά στα προϊόντα, στις υπηρεσίες ή
στην εν γένει λειτουργία τους.

3. Στόχοι και αρχές των φύλλων ελέγχου
Τα φύλλα ελέγχου στοχεύουν στην αντιμετώπιση ενός αριθμού προβλημάτων που εντοπίζονται
συχνά στα συστήματα ελέγχων, μεταξύ των οποίων:

•

Έλλειψη ομοιομορφίας, όταν για παράδειγμα διαφορετικοί ελεγκτές ενεργούν είτε με
διαφορετικό τρόπο κατά τον έλεγχο είτε ιεραρχούν και αποδίδουν διαφορετική βαρύτητα στα
σημεία που ελέγχουν και προτεραιοποιούν.

•

Έλλειψη κοινής ερμηνείας απαιτήσεων, όταν οι νομοθετικές απαιτήσεις ερμηνεύονται
διαφορετικά από τον εκάστοτε ελεγκτή, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται
μ’ αυτές.

•

Έλλειψη προτεραιοποίησης σημαντικών απαιτήσεων, όταν οι ελεγκτές εστιάζουν σε
κάποιες απαιτήσεις περισσότερο από άλλες, χωρίς να επικεντρώνονται στα απαραίτητα κρίσιμα
σημεία πρόκλησης κινδύνου από τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

•

Έλλειψη συμμόρφωσης, όταν οι επιχειρήσεις συγχέουν τον τρόπο εφαρμογής των
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απαιτήσεων, καθώς δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ποιες είναι οι κρίσιμες απαιτήσεις για
τον περιορισμό κινδύνων και ως εκ τούτου δεν συμμορφώνονται πλήρως ή και καθόλου.
Τα φύλλα ελέγχου αποτελούν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου και χρησιμοποιούνται
από έναν αριθμό ανεπτυγμένων χωρών (συμπεριλαμβανομένων της Μεγάλης Βρετανίας, της
Γερμανίας, της Γαλλίας, της Λιθουανίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, του Καναδά και του Μεξικού)
πρωτίστως για τη διεξαγωγή των ελέγχων, δευτερευόντως δε, επιτελούν κι έναν επιπλέον ρόλο,
καθώς μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για την
κατάσταση και το επίπεδο συμμόρφωσης ενός ορισμένου τομέα της εθνικής οικονομίας ή μιας
ομάδας δραστηριοτήτων.
Τα φύλλα ελέγχου παρέχουν σαφή έμφαση στις βασικές απαιτήσεις – δηλαδή τις κύριες και πιο
σημαντικές απαιτήσεις για περιορισμό κινδύνων- καθώς οι έλεγχοι διεξάγονται με βάση το φύλλο
ελέγχου. Επιπροσθέτως, τα φύλλα ελέγχου χρησιμοποιούνται για την εν γένει προώθηση της
συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, κι αυτό γιατί, εφόσον καθίστανται διαθέσιμα στις επιχειρήσεις
(π.χ. μέσω της ανάρτησης στον δικτυακό τόπο της εκάστοτε εποπτεύουσας αρχής), οι επιχειρήσεις
είναι πλέον σε θέση να κατανοούν ευκολότερα και καλύτερα τις νομοθετικές απαιτήσεις και μπορούν
να γνωρίζουν τα κρίσιμα σημεία του ελέγχου και τις κύριες απαιτήσεις στις οποίες θα εστιάσουν
οι ελεγκτές σε έναν επικείμενο έλεγχο (που όπως αναφέρθηκε, αφορούν και τα βασικά σημεία
πρόκλησης κινδύνου) της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τέλος, τα φύλλα ελέγχου λειτουργούν
και ως βάση για το επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης και για την επιλογή της ενέργειας
που θα επιλέξει ο ελεγκτής ή και το μέτρο που θα επιβάλει στην επιχείρηση (από το πιο απλό,
ήτοι απλή συμβουλή και καθοδήγηση έως το πιο αυστηρό όταν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για το
δημόσιο συμφέρον).
Η εισαγωγή ενός φύλλου ελέγχου στο σύστημα ελέγχων έχει δύο βασικούς στόχους: (1) την
απλούστευση και βελτίωση της διαδικασίας ελέγχων, ως αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού
συστήματος εποπτείας, και (2) την αύξηση των επιπέδων συμμόρφωσης μέσω της επίτευξης
ομοιομορφίας και της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα βασικά και κρίσιμα σημεία των ελέγχων.
Η απλούστευση και η βελτίωση της διαδικασίας ελέγχων επιτυγχάνονται με τη συγχώνευση των
βασικών νομοθετικών απαιτήσεων σε ένα εργαλείο, διευκολύνοντας έτσι τους αποτελεσματικούς
και χρήσιμους ελέγχους. Η αυξημένη συμμόρφωση επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ενός ενιαίου
και εστιασμένου εργαλείου, το οποίο θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και βεβαιότητα στις
επιχειρήσεις, τόσο για τον τρόπο που ελέγχονται, όσο και για τη δυνατότητά τους να ενημερώνονται
εκ των προτέρων για τα βασικά και κρίσιμα σημεία του ελέγχου που σχετίζονται με τους κύριους
κινδύνους της δραστηριότητάς τους. Η καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων θα βοηθήσει
περαιτέρω στο να είναι σε θέση να εκτελούν αυτοελέγχους και να διασφαλίζουν υψηλότερα
επίπεδα συμμόρφωσης ακόμη και πριν τη διεξαγωγή του ελέγχου (IFC, 2010).
Επιπλέον, ένα επιπρόσθετο θετικό αποτέλεσμα των φύλλων ελέγχων είναι ότι κάθε αρχή, μέσω
της ανάπτυξης των φύλλων ελέγχου μπορεί να κατανοήσει καλύτερα αν οι κείμενες απαιτήσεις είναι
πολύπλοκες ή ιδιαίτερα λεπτομερείς (το οποίο καθιστά δύσκολη τη συμμόρφωση των ελεγχόμενων
οντοτήτων) και αναλόγως να αποφασίσει αν είναι αναγκαίο να αποσαφηνίσει ή να απλουστεύσει
τις απαιτήσεις (ή και να τις εξαλείψει, αν είναι απαρχαιωμένες και δεν αντιμετωπίζουν κάποιον
κίνδυνο), ώστε να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.
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Φύλλο ελέγχου στη Λιθουανία
Τα φύλλα ελέγχου στη Λιθουανία αποτέλεσαν τμήμα της συνολικής μεταρρύθμισης στον τομέα της εποπτείας,
που ήταν επίσης τμήμα της συνολικής κανονιστικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας που ξεκίνησε το 2008. Οι αρχές
στη Λιθουανία υιοθέτησαν φύλλα ελέγχου για όλες τις βασικές ελεγκτικές δραστηριότητες, καλύπτοντας τους πιο
διαδεδομένους τύπους οικονομικής δραστηριότητας. Το 2012 η Λιθουανία είχε υιοθετήσει 65 φύλλα ελέγχου και
το 2015 148 φύλλα ελέγχου.
Πηγή: ΟΟΣΑ (2015) Regulatory Policy in Lithuania
Πλαίσιο 1: Η περίπτωση της Λιθουανίας

Οι βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την ανάπτυξη φύλλων ελέγχου και των
ερωτήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές είναι οι κάτωθι:
(α) Σαφήνεια: οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές από ελεγκτές και
επιχειρήσεις,
(β) Απλότητα: οι ερωτήσεις πρέπει να είναι απλές, να μην επαναλαμβάνουν αυστηρά
και μόνον τις νομοθετικές διατάξεις, αλλά να είναι πρακτικές και να απαντώνται εύκολα σε
πραγματικό χρόνο,
(γ) Προσέγγιση βάσει κινδύνου: οι ερωτήσεις πρέπει να εστιάζουν στις βασικές απαιτήσεις
που σχετίζονται με τον κίνδυνο. Το φύλλο ελέγχου δεν πρέπει απλώς να επαναλαμβάνει ή να
αντιγράφει τις κείμενες διατάξεις, αλλά πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο για να προσδιοριστεί
με γρήγορο και εύκολο τρόπο αν οι κίνδυνοι προλαμβάνονται με αποτελεσματικό τρόπο στη
συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.
(δ) Δημοσιότητα: Τα φύλλα ελέγχου πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμα. Αυτό επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν το φύλλο ελέγχου, να κατανοούν ποια είναι τα καίρια και κύρια
σημεία του ελέγχου, να χρησιμοποιούν το φύλλο ελέγχου για τους σκοπούς του αυτοελέγχου
τους, να προετοιμάζονται για τον έλεγχο καθώς και να ελέγχουν τακτικά την απόδοσή τους όσον
αφορά τις νομοθετικές απαιτήσεις. Αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις
να αυξήσουν μόνες τους τα επίπεδα συμμόρφωσης που αποτελεί και το ζητούμενο ενός
αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας.

4. Πώς να αποφασίσετε το αντικείμενο (πεδίο εφαρμογής) του ελέγχου
που θα καλυφθεί από τα φύλλα ελέγχου
Μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις πριν από την έναρξη της ανάπτυξης φύλλων ελέγχου είναι
πώς θα αποφασιστεί το εύρος που θα καλυφθεί από το φύλλο ελέγχου. Αν μία ελεγκτική αρχή
ελέγχει πάνω από ένα αντικείμενα (π.χ. πάνω από έναν τύπο εγκατάστασης) ή διαφορετικά πεδία
εποπτείας (π.χ. ο ελεγκτής ελέγχει ταυτοχρόνως ζητήματα τόσο ασφάλειας αλλά και ποιότητας
για την προστασία καταναλωτών) είναι πολύ σημαντικό να είναι σε θέση να επιλέγει σωστά ποια
βασικά αντικείμενα πρέπει να καλυφθούν από το φύλλο ή τα φύλλα ελέγχου.
Αρχικώς, για να αποφασισθεί το αντικείμενο ενός φύλλου ελέγχου, θα πρέπει η ελεγκτική αρχή να
αποφασίσει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ο συγκεκριμένος έλεγχος προσπαθεί να αποτρέψει.
Επιπλέον, η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να ομαδοποιήσει το αντικείμενο του ελέγχου εάν υφίστανται
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παρεμφερή ζητήματα κινδύνου (π.χ. σε παρεμφερείς δραστηριότητες) και ειδικά αν οι διατάξεις και
νομοθετικές απαιτήσεις είναι κοινές.
Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, τα κύρια κριτήρια που συνιστώνται για να αποφασισθεί το
αντικείμενο (και οι ομάδες αντικειμένων) του φύλλου ελέγχου (βλ. και Γράφημα 1) συνοψίζονται
ως εξής:
(α) Πεδίο εποπτείας5: Οι αρχές μπορούν να ορίσουν το αντικείμενο του φύλλου ελέγχου
ανά πεδίο εποπτείας (π.χ. ασφάλεια προϊόντων), ειδικά αν μια επόπτευσα αρχή ασχολείται
ταυτόχρονα με διαφορετικά πεδία εποπτείας.
(β) Τομέας: Ένας τομέας επιχειρήσεων6 (π.χ. λιανικό εμπόριο τροφίμων) που υπόκειται στις
ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις που συνδέονται με τον κίνδυνο, μπορεί να ομαδοποιηθεί στο ίδιο
φύλλο ελέγχου.
(γ) Δραστηριότητα: Εντός του τομέα, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις ανά
δραστηριότητα. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και μια
άλλη στο εμπόριο, μπορεί να ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις (π.χ. στον τομέα του τροφίμου)
και να δικαιολογούν διαφορετικό φύλλο ελέγχου. Εάν περισσότερες δραστηριότητες έχουν τις
ίδιες απαιτήσεις, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα φύλλο ελέγχου.
(δ) Κατηγορία προϊόντων: Ακόμη και στον ίδιο τομέα ή στην ίδια δραστηριότητα, μπορεί
μια κατηγορία προϊόντων να υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες ή διαφορετικές διαδικασίες
παραγωγής, το οποίο να δημιουργεί διαφορετικές απειλές και κινδύνους. Για παράδειγμα,
η διαμόρφωση του φύλλου ελέγχου ανά κατηγορία προϊόντων (π.χ. συγκεκριμένο είδος
παιχνιδιών).
(ε) Επιχειρηματικές δραστηριότητες με λιγότερες απαιτήσεις: Είναι επίσης σύνηθες να
προκύψει από την ανάπτυξη των φύλλων ελέγχου ότι, παρά την ύπαρξη παρόμοιων κριτηρίων
(πεδίο εποπτείας, τομέας, δραστηριότητα, κατηγορία προϊόντων), υπάρχουν επιχειρήσεις που
υπόκεινται σε λιγότερες απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να ισχύει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ή σε
επιχειρήσεις που προσφέρουν ένα μόνο είδος προϊόντος και δεν αναμένεται να προκαλέσουν
κίνδυνο ιδίας κλίμακας με τη αντίστοιχη μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση του ίδιου κλάδου ή τομέα.
Αυτές μπορεί να υπόκεινται σε λιγότερες απαιτήσεις υποδομής ή λειτουργίας. Σε αυτήν την
περίπτωση, η ελεγκτική αρχή μπορεί να αποφασίσει να διαχωρίσει τα αντικείμενα ενός φύλλου
ελέγχου δημιουργώντας ένα μικρότερο και απλούστερο φύλλο ελέγχου για τις επιχειρήσεις
που υπόκεινται σε λιγότερες απαιτήσεις. Ακόμη και αν το φύλλο ελέγχου (όπως θα αναλυθεί
κατωτέρω) περιλαμβάνει την επιλογή «δεν εφαρμόζεται» ως απάντηση σε μια ερώτηση
ελέγχου, είναι συνήθως πιο πρακτική και φιλική η δημιουργία ενός ξεχωριστού φύλλου ελέγχου
για αυτές τις επιχειρήσεις, ειδικά σε τομείς όπου αμφότεροι οι τύποι επιχειρήσεων (πλήρους ή
μικρότερου φύλλου ελέγχου) αναμένεται να ελεγχθούν7.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ν. 4512/2018 δεν ορίζει έναν συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης φύλλου
ελέγχου ή ένα συγκεκριμένο τρόπο κατηγοριοποίησης των αντικειμένων ελέγχου. Έτσι δίνει
Σύμφωνα με το ν. 4512/2018, υπάρχουν 8 πεδία εποπτείας (άρθρο 127).
Ένας τομέας επιχειρήσεων συνήθως αντιστοιχεί σε έναν τομέα ή υποτομέα της οικονομίας. Ένας χρήσιμος Οδηγία για τον ορισμό τομέα είναι το
NACE Rev 2, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF που ταξινομεί τις επιχειρήσεις σε τμήματα, ομάδες και
κατηγορίες. Το NACE Rev. 2 χρησιμοποιείται επίσης στον ν. 4442/2016 περί απλοποίησης της αδειοδότησης.
7
Π.χ. διαφορετικό φύλλο ελέγχου μπορεί να ισχύει για μεγάλα εστιατόρια που εξυπηρετούν 200 καταναλωτές, σε σύγκριση με μικρά καταστήματα
εστίασης που εξυπηρετούν 20 άτομα την ημέρα.
5
6

Ανάπτυξη των Φύλλων Ελέγχου

42

τη διακριτική ευχέρεια στις ελληνικές αρχές να αποφασίσουν πώς θα ομαδοποιήσουν (αν
αποφασίσουν να ομαδοποιήσουν) το πεδίο εφαρμογής των φύλλων ελέγχου.

Γράφημα 1: Δέντρο αποφάσεων αντικειμένου

5. Πώς να αναπτύξετε ένα φύλλο ελέγχου
Η ανάπτυξη ενός φύλλου ελέγχου συνιστάται να ακολουθεί τις εξής δύο Ενέργειες που
διαχωρίζονται περαιτέρω σε Βήματα: Η Ενέργεια A αναφέρεται στο οργανωτικό τμήμα (πώς να
οργανώσετε την εργασία ανάπτυξης των φύλλων) και η Ενέργεια B αναφέρεται στο ουσιαστικό
τμήμα (πώς να αναπτύξετε το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου). Επισημαίνεται ότι το Βήμα 2 της
Ενέργειας Α υλοποιείται μέσω της Ενέργειας Β.
Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει τις δύο Ενέργειες.
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Ενέργεια Β: Ανάπτυξη του περιεχομένου των Φύλλων Ελέγχου (ΦΕ)

Γράφημα 2: Πώς να αναπτύξετε το φύλλο ελέγχου

Ενέργεια Α: Οργάνωση εργασιών για την ανάπτυξη των Φύλλων Ελέγχου (ΦΕ)

A. Ενέργεια A: Πώς να οργανώσετε τις εργασίες για την ανάπτυξη του φύλλου
ελέγχου
Κατωτέρω ακολουθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την έναρξη και οργάνωση της
διαδικασίας ανάπτυξης ενός φύλλου ελέγχου:
Βήμα 1: Ορισμός Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) και υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος
Θα πρέπει πρώτα να ορίσετε μια μικρή ομάδα εργασίας 3 έως 10 ατόμων, με κύριο έργο την
ανάπτυξη του φύλλου ελέγχου (εφεξής «ΦΕ»). Έχετε κατά νου ότι:

•

Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να προβεί σε ανταλλαγή ιδεών από την εμπειρία των μελών
της ομάδας για την κατάρτιση των πρακτικών και τεχνικών τμημάτων των φύλλων ελέγχου.
Επομένως, είναι σημαντικό να συμμετέχουν στην ομάδα για την ανάπτυξη των ΦΕ ελεγκτές
με εμπειρία στην διεξαγωγή ελέγχων. Οι ελεγκτές είναι οι πλέον αρμόδιοι να αναπτύξουν ένα
φύλλο ελέγχου, να συμπεριλάβουν τις πιο κρίσιμες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν και
σχετίζονται με τον κίνδυνο, και φυσικά, γνωρίζουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπιστούν
κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου.

•

Η ομάδα εργασίας πρέπει να προσχεδιάσει, να συζητήσει, να αναθεωρήσει και να
οριστικοποιήσει το φύλλο ελέγχου.

•

Η ομάδα εργασίας πρέπει επίσης να συμμετέχει στην εκπαίδευση άλλων ελεγκτών όταν
εφαρμοστεί το νέο φύλλο ελέγχου. Επομένως, η ομάδα εργασίας θα ενεργεί ως άμεσος
«κύριος» του φύλλου ελέγχου, απαντώντας σε ερωτήματα άλλων ελεγκτών.
Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να προετοιμάσει ένα χρονοδιάγραμμα που θα αντικατοπτρίζει τα
βασικά σημεία και τις προθεσμίες που σχετίζονται με την προετοιμασία του φύλλου ελέγχου. Τα
εξής σημεία πρέπει να περιλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα (βλ. κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα
για την αποτύπωση χρονοδιαγράμματος):
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Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα εργασίας για την ανάπτυξη του φύλλου ελέγχου

Βήμα 2: Ανάπτυξη του προσχεδίου του φύλλου ελέγχου
Έχοντας αποκρυσταλλώσει τους στόχους και τις βασικές αρχές (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) του
φύλλου ελέγχου, η ομάδα εργασίας θα αναπτύξει το περιεχόμενο του προσχεδίου του φύλλου
ελέγχου. Από πρακτικής άποψης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

•

Η ομάδα εργασίας πρέπει να διεξάγει τακτικές συναντήσεις, να υιοθετήσει έναν γρήγορο και
ευέλικτο τρόπο επικοινωνίας (π.χ. e-mail) και να ενεργεί με αμεσότητα ως προς την
ενσωμάτωση αλλαγών.

Βήμα 3: Πιλοτική δοκιμή του προσχεδίου του φύλλου ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της
εκπαίδευσης των ελεγκτών
Όταν το προσχέδιο του φύλλου ελέγχου είναι έτοιμο από την ομάδα εργασίας, είναι σημαντικό να
δοκιμαστεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω εικονικών ελέγχων, καθώς και μέσω εκπαίδευσης για
τη χρήση του φύλλου ελέγχου σε (επιτόπιους) ελέγχους πραγματικού χρόνου, κατά προτίμηση
ανεπίσημους ελέγχους που δεν θα έχουν νομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Μέσω αυτής της
διαδικασίας, θα συλλεχθούν διορθώσεις και σχόλια για το φύλλο ελέγχου και θα χρησιμοποιηθούν
για την περαιτέρω βελτίωσή του. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν στη δοκιμαστική διεργασία
ελεγκτές από διαφορετικές περιοχές, με σκοπό να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές
για τους υπόλοιπους ελεγκτές, πριν και αφού υιοθετηθούν τα φύλλα ελέγχου.

Πιλοτική προσέγγιση IFC/WBG
Σύμφωνα με την Καθοδήγηση του IFC για τα φύλλα ελέγχου (2010), η ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών
φύλλων ελέγχου απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ ελεγκτικών αρχών και επιχειρηματικών οντοτήτων. Η εξής
προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη φάση εισαγωγής ενός φύλλου ελέγχου:
1.Επιλέξτε μια πιλοτική περιοχή για να αναλύσετε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των
ανεπτυγμένων φύλλων ελέγχου (είναι καλύτερα να επιλέξετε την περιοχή με την υψηλότερη συγκέντρωση
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επιχειρηματικών οντοτήτων που σχετίζονται με το φύλλο ελέγχου).
2. Συζητήστε τα φύλλα ελέγχου στην πιλοτική περιοχή με επιχειρηματικές οντότητες και επιχειρηματικές

ενώσεις και κάντε κατάλληλες προσαρμογές σε αυτά στη βάση αυτών των συζητήσεων.
3. Βάσει των συζητήσεων για τα φύλλα ελέγχου και των προσαρμογών που έχουν πραγματοποιηθεί,

πραγματοποιήστε έναν αριθμό ελέγχων σε μια πιλοτική περιοχή.
4. Θεσπίστε το ανεπτυγμένο φύλλο ελέγχου σε εθνικό επίπεδο.

Πλαίσιο 2: Πιλοτική προσέγγιση IFC

Παράλληλα με τη συγκέντρωση των σχολίων από το προσχέδιο του φύλλου ελέγχου, η ομάδα
εργασίας θα πρέπει να υιοθετήσει ένα σχέδιο εκπαίδευσης ελεγκτών όλης της χώρας για τη χρήση
του συγκεκριμένου φύλλου ελέγχου. Οι ελεγκτές που εκπαιδεύονται στην πιλοτική φάση μπορούν
να αποτελέσουν τους εκπαιδευτές για τους υπόλοιπους ελεγκτές.
Βήμα 4: Αναθεώρηση του προσχεδίου του φύλλου ελέγχου βάσει σχολίων από την πιλοτική
δοκιμή
Η ομάδα εργασίας θα συγκεντρώσει και θα ενσωματώσει τα σχόλια που έγιναν πάνω στο
προσχέδιο του ΦΕ, αλλά και αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (κατά την οποία
ενδέχεται να γίνουν περισσότερα σχόλια και αλλαγές) και στη συνέχεια θα αναθεωρήσει το φύλλο
ελέγχου.
Βήμα 5: Διάδοση του προσχεδίου του φύλλου ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα και συλλογή
σχολίων
Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετέχει στην ανάπτυξη φύλλων ελέγχου στον μέγιστο δυνατό
βαθμό. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί κατά τη δοκιμή του φύλλου ελέγχου, με έναρξη συζητήσεων με
ελεγχόμενες οικονομικές δραστηριότητες/επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ενώσεις.
Επίσης, πριν από την υιοθέτηση του φύλλου ελέγχου, οι αρχές πρέπει ενημερώσουν τον ιδιωτικό
τομέα για τα επικείμενα φύλλα ελέγχου και τη λειτουργία τους. Αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις
να κατανοήσουν τι είναι το νέο αυτό εργαλείο, θα τις ενθαρρύνει να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο
αυτοαξιολόγησης πριν από έναν επίσημο έλεγχο και θα τις βοηθήσει να εστιάσουν στις βασικές
απαιτήσεις του ελέγχου ώστε να αυξήσουν τα επίπεδα συμμόρφωσής τους. Με αυτόν τον τρόπο,
αναμένεται επίσης να δημιουργηθεί και μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων
επιχειρήσεων. Όπως προτείνει το ΙFC (2010), υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την ενημέρωση
των επιχειρήσεων για τα φύλλα ελέγχου. Από τα πιο σημαντικά βήματα, η πιο κρίσιμη ενέργεια
είναι η δημοσίευση του φύλλου ελέγχου στην επίσημη ιστοσελίδα της εποπτεύουσας αρχής, που
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να το έχουν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.
Σύμφωνα με την Καθοδήγηση του IFC για τα φύλλα ελέγχου (2010), οι πιθανές μέθοδοι διανομής του φύλλου
ελέγχου περιλαμβάνουν:
1. Σε εθνικά έντυπα μέσα ή εκδόσεις δημοφιλείς στους επιχειρηματικούς κύκλους.
2. Μέσω κυβερνητικών γραφείων που αλληλεπιδρούν με επιχειρηματικές οικονομικές δραστηριότητες/
επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση (για παράδειγμα, τμήματα εγγραφής επιχειρήσεων και αδειοδότησης).
3. Μέσω επιχειρηματικών ενώσεων και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών.
4. Στις επίσημες ιστοσελίδες των κρατικών ελεγκτικών/εποπτευουσών αρχών.
Πλαίσιο 3: Πιλοτική προσέγγιση IFC
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Εκτός από την απευθείας ενημέρωση των επιχειρήσεων και την παροχή σε αυτές της δυνατότητας
να αντλήσουν το φύλλο ελέγχου από διάφορες πηγές, συνιστάται επίσης -δεδομένου και του νέου
πλαισίου Εποπτείας στην Ελλάδα - οι αρχές να οργανώσουν σεμινάρια, εργαστήρια και ομάδες
εργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να εξηγήσουν τα νέα εργαλεία και πώς αμφότερες
οι πλευρές μπορούν να επωφεληθούν από την αποτελεσματική χρήση του φύλλου ελέγχου.
Βήμα 6: Οριστικοποίηση του φύλλου ελέγχου και υιοθέτησή του
Η υιοθέτηση του οριστικοποιημένου φύλλου ελέγχου θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπει
ο ν. 4512/2018 (άρθρο 147) μέσω Υπουργικής Απόφασης ή απόφασης του Επικεφαλής της
αρμόδιας αρχής.
Βήμα 7: Περιοδική αναθεώρηση του φύλλου ελέγχου
Τα φύλλα ελέγχου πρέπει να επανελέγχονται περιοδικά από τις αρχές, ώστε:
α) να αντικατοπτρίζουν τη συσσωρευμένη εμπειρία τόσο από τους ελεγκτές όσο και από τις
επιχειρήσεις,
β) να εισάγουν νέους νομοθετικούς κανόνες για τον περιορισμό κινδύνου,
γ) να προσαρμόζονται σε νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από
επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στα αντικείμενα του φύλλου ελέγχου,
δ) να αφαιρούνται απαρχαιωμένες ή αμελητέες απαιτήσεις, που δεν είναι απαραίτητες για την
αποτροπή του κινδύνου.
Τα φύλλα ελέγχου πρέπει να επανελέγχονται και να αναθεωρούνται σε τακτική βάση με χρήση των
σχολίων των ελεγκτών που χρησιμοποιούν τα φύλλα ελέγχου, καθώς και των επιχειρήσεων που
υπόκεινται σε ελέγχους με τα συγκεκριμένα φύλλα ελέγχου. Οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν
προβλήματα κατά τη χρήση των φύλλων ελέγχου σχετικά με το αντικείμενο του ελέγχου και τη
διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε. Για παράδειγμα, το φύλλο ελέγχου μπορεί να μην αντικατοπτρίζει
αποτελεσματικά τους πραγματικούς κίνδυνους, ή μπορεί να έχουν προκύψει νέοι κίνδυνοι, ή μία
νέα νομοθετική απαίτηση. Τέτοιες αλλαγές θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή εξέτασης για τη
διαδικασία του επανελέγχου του φύλλου ελέγχου και της πιθανής αναθεώρησής του.
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα σχόλια του ιδιωτικού τομέα που έχει εντωμεταξύ
ελεγχθεί με το φύλλο ελέγχου, π.χ. οι επιχειρήσεις μπορεί να αναφέρουν στους ελεγκτές ότι τα
φύλλα ελέγχου είναι υπερβολικά αυστηρά ή δεν αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο ή επιβάλλουν περιττό
διοικητικό βάρος. Τα σχόλια των επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά από
τους ελεγκτές για την ενημέρωση και τη βελτίωση των φύλλων ελέγχου. Αυτό πρέπει να σχετιστεί
και με το επόμενο κεφάλαιο, που υποδεικνύει ότι τα φύλλα ελέγχου πρέπει να είναι δυναμικό
εργαλείο, που επίσης βοηθά στην εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων και της αύξησης της συμμόρφωσης.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας περιοδικής αναθεώρησης. Η συχνότητα του
επανελέγχου μπορεί να διαχωριστεί σε δύο τύπους: Χαμηλής έντασης επανέλεγχος σε ετήσια
βάση (ειδικά στην αρχή της χρήσης του φύλλου ελέγχου), όπου μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα
και χρηστικά σχόλια ελεγκτών και υψηλής έντασης επανέλεγχος ανά τρία έτη, όπου μια ομάδα
εργασίας με τη συνεργασία των επιχειρήσεων θα εργαστεί στοχευμένα επί της αναθεώρησης
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του ΦΕ. Η ανωτέρω διάρκεια επανελέγχου δίνει εύλογο χρόνο στις αρχές να συλλέξουν σχόλια
από ελεγκτές και επιχειρήσεις και να εξετάσουν την πραγματική ανάγκη αναθεώρησης, έχοντας
πάντα κατά νου ότι οι τροποποιήσεις πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες αρχές για τον περιορισμό του
κινδύνου και την αύξηση της συμμόρφωσης. Μεγαλύτερες περίοδοι επανελέγχου δημιουργούν
τον κίνδυνο απαρχαίωσης του φύλλου ελέγχου, ενώ πολύ μικρές περίοδοι επανελέγχου μπορεί να
προκαλέσουν σύγχυση και να μην παρέχουν επαρκή διαστήματα προσαρμογής.

Ενέργεια B: Πώς να αναπτύξετε το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου
Βήμα 1: Υιοθέτηση ενιαίας δομής για τα φύλλα ελέγχου
Η μορφή του φύλλου ελέγχου πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε οι ελεγκτές να μπορούν να το
χρησιμοποιούν εύκολα και οι επιχειρήσεις να μπορούν να κατανοήσουν εύκολα τις απαιτήσεις και
να το χρησιμοποιούν για αυτοέλεγχο. Συστήνεται ανεπιφύλακτα η μορφή των φύλλων ελέγχου
(διάταξη, δομή) να είναι ομοιογενής εντός της ίδιας εποπτεύουσας αρχής και –όσο είναι δυνατόννα υπάρχει ομοιομορφία σε όλα τα πεδία εποπτείας που υπάγονται στον ν. 4512/2018.
Ένα φύλλο ελέγχου μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:
α) Εισαγωγικό μέρος
β) Ερωτήσεις ελέγχου (που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κεφάλαια)
γ) Αποτελέσματα
δ) Συστάσεις ή επόμενες ενέργειες
Το εισαγωγικό μέρος (συνήθως μικρό) περιλαμβάνει στοιχεία του ελεγκτών της εποπτεύουσας
αρχής, όνομα του(ων) ελεγκτή(ών) και ημερομηνία ελέγχου. Επίσης το εισαγωγικό μέρος πρέπει
να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ελεγχόμενης οικονομικής δραστηριότητας/επιχείρησης, το όνομα
της επιχείρησης, τον αριθμό ταυτοποίησης της επιχείρησης (π.χ. ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, τον αριθμό
γνωστοποίησης ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό έγκρισης, που μπορεί να είναι χρήσιμος για την
παρακολούθηση της επιχείρησης), διεύθυνση της επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας και όνομα
του υπεύθυνου για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Πίνακας 2: Εισαγωγικό μέρος στο πιλοτικό φύλλο ελέγχου για σφαγεία
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Πίνακας 3: Εισαγωγικό μέρος στο πιλοτικό φύλλο ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα
τουριστικά καταλύματα

Βήμα 2: Ανάπτυξη των ερωτήσεων των φύλλων ελέγχου
Ο σωστός σχεδιασμός και ο προσδιορισμός των ερωτήσεων του ελέγχου είναι το βασικό στοιχείο
ενός φύλλου ελέγχου. Οι ερωτήσεις του ελέγχου πρέπει να ορίζονται στενά, ακολουθώντας
αυστηρά τις υποχρεωτικές απαιτήσεις (και όχι τις προαιρετικές) που ορίζονται από το νομοθετικό
πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ειδικότερα, το φύλλο ελέγχου ΔΕΝ θα πρέπει να είναι
ακριβές αντίγραφο όλων των απαιτήσεων που περιγράφονται στη νομοθεσία, καθώς μπορεί να μη
σχετίζονται όλες με τους κινδύνους τους οποίους η συγκεκριμένη εποπτεύουσα αρχή προσπαθεί
να περιορίσει, καθώς επίσης η διεξαγωγή ελέγχων επί όλων των νομικών απαιτήσεων είναι
πρακτικά αδύνατη όσον αφορά τον διαθέσιμο χρόνο αλλά και τους ανθρώπινους πόρους. Έτσι,
οι ερωτήσεις πρέπει να επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις βασικές
απαιτήσεις –για τις οποίες η αποτυχία συμμόρφωσης θα μπορούσε να έχει συνέπειες στον κίνδυνο,
ή να δημιουργήσει τις συνθήκες για τέτοιες συνέπειες. Οι ελεγκτές είναι σαφώς και οι ειδικότεροι
στον τομέα εποπτείας της αρμοδιότητάς τους, καθώς ήδη, ακόμη και χωρίς την χρήση φύλλων
ελέγχου μπορούν να εστιάσουν στους κύριους/σημαντικούς κινδύνους που εντοπίζονται σε μια
δραστηριότητα και να προτεραιοποιήσουν τα κρίσιμα σημεία έναντι του συνόλου των νομικών
απαιτήσεων που υφίστανται.

Σύμφωνα με την καθοδήγηση του IFC για τα φύλλα ελέγχου, η διαδικασία διαμόρφωσης ερωτήσεων και
αποδίδοντας βαρύτητα στην καθεμία από αυτές μπορεί να αναλυθεί πρακτικά σε τέσσερις κύριες φάσεις:
1.Την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων ανά τομέα, εφόσον κάθε τομέας και τύπος
δραστηριότητας απαιτούν ξεχωριστό φύλλο ελέγχου (τα πρατήρια καυσίμων και τα διυλιστήρια πετρελαίου
απαιτούν διαφορετικά φύλλα ελέγχου που λαμβάνουν υπόψη τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων τους).
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2. Την επιλογή ερωτήσεων για κάθε τομέα, τις οποίες η εποπτεύουσα αρχή, θεωρεί επαρκείς για τη διεξαγωγή

ανάλυσης και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας. (πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο εκείνες οι
ερωτήσεις που είναι οι πιο απαραίτητες για τον έλεγχο).
3. Την ταξινόμηση των επιλεγμένων ερωτήσεων σε ομάδες ανάλογα με την σημασία τους καθώς και των

δυνητικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από την αποτυχία συμμόρφωσης με μια ορισμένη απαίτηση
(ερώτηση). Οι ερωτήσεις μπορούν να ταξινομηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
α. Πιθανή αναγκαιότητα λήψης άμεσων ενεργειών που οφείλονται σε παράγοντες κινδύνου (υψηλούς,
μέσους)
β. Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επικίνδυνες επιπτώσεις σε εκείνους που προστατεύονται (την κοινωνία, τους
καταναλωτές, τους εργαζόμενους, το φυσικό περιβάλλον)
γ. Παγκόσμια ή τοπική έκταση των συνεπειών με επίκεντρο την οντότητα που προστατεύεται.
4. Απόδοση βαρύτητας σε κάθε ερώτηση βάσει της σημασίας της, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα

κριτήρια που περιγράφονται ανωτέρω.
Πλαίσιο 4: Καθοδήγηση του IFC για τα φύλλα ελέγχου σχετικά με τη διαμόρφωση ερωτήσεων8

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η λίστα των ερωτήσεων δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά εκτενής
(για να μειωθεί ο φόρτος εργασίας και για τους ελεγκτές και για τις οικονομικές δραστηριότητες/
επιχειρήσεις και να εστιαστεί η προσοχή στις πιο σημαντικές ερωτήσεις). Ένας τρόπος επαλήθευσης
ότι τα φύλλα ελέγχου δεν περιέχουν υπερβολικές απαιτήσεις που σχετίζονται με μη σημαντικά
ζητήματα τα οποία έχουν χαμηλό αντίκτυπο στον κίνδυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης, είναι να
δοκιμαστούν σε έναν αριθμό εικονικών ελέγχων.
Αν ο ελεγκτής επιβεβαιώσει ότι ο έλεγχος με ένα φύλλο ελέγχου δεν παρατείνει τον χρόνο του
ελέγχου, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ερωτήσεων δεν είναι υπερβολικός. Η ομαδοποίηση
ερωτήσεων σε θεματικά κεφάλαια μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση του
φύλλου ελέγχου, μειώνει την επανάληψη ερωτήσεων και επιτρέπει τη δημιουργία αλληλουχίας,
η οποία ακολουθεί τη φυσική ροή του ελέγχου. Για παράδειγμα, ένα θεματικό κεφάλαιο μπορεί
να σχετίζεται με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και τήρησης αρχείων από την επιχείρηση, ένα
άλλο κεφάλαιο μπορεί να εστιάζει στην παραγωγική διαδικασία, το επόμενο θα αξιολογεί τα
πιστοποιητικά και την εκπαίδευση του προσωπικού, ή ένα άλλο μπορεί να αφορά στον εξοπλισμό.
Κατωτέρω μπορείτε να δείτε κάποια παραδείγματα κεφαλαίων και ερωτήσεων σε φύλλο ελέγχου
(βλ. Πίνακες 3 και 4).
Οι ερωτήσεις ελέγχου πρέπει:

•

Να περιορίζονται αυστηρά στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία νομοθετική απαίτηση
και εξ αυτών να επιλέγονται οι απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν πραγματικές και σημαντικές
απειλές, τις οποίες και να περιορίζουν,

•

Να διατυπώνουν τις απαιτήσεις με απλές και σαφείς ερωτήσεις (ναι, όχι, δεν εφαρμόζεται),
οι οποίες αποτρέπουν τυχόν διφορούμενες απαντήσεις και αμφιλεγόμενη ερμηνεία και να
καταλήγουν σε ένα σαφές σύστημα αξιολόγησης (για λεπτομέρειες, βλ. Βήμα 3),

•

Να είναι συγκεκριμένες και να αποφεύγουν γενικεύσεις,

8

The International Finance Corporation of the World Bank Group (2010). Guidance on Development and Introduction of Checklists by Controlling
Agencies [διαδικτυακό] <διαθέσιμο στο: https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/check%20lists%20manual_en.pdf, Washington D.C.: The World
Bank Group
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•

Να αποφεύγουν ασαφείς διατυπώσεις όπως «κλπ.» ή «κ.α.». Αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε
αδιαφανή ερωτήματα και, ως εκ τούτου, σε ερωτήσεις που ερμηνεύονται διφορούμενα. Επίσης,
οι ερωτήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δηλώσεις όπως «θα έπρεπε», καθώς σε αυτήν
την περίπτωση η απάντηση «ναι, όχι και δεν εφαρμόζεται» δεν είναι ξεκάθαρη (δηλαδή το «θα
έπρεπε» μπορεί να είναι ναι, ή μπορεί να είναι όχι). Αντί αυτού, πρέπει να διατυπώνονται με
τρόπο που απεικονίζει την κατάσταση πραγματικού χρόνου (βλ. Πλαίσιο 5),

•

Να χρησιμοποιούν κοινούς και κατανοητούς όρους και ορισμούς (που προέρχονται είτε από
τη νομοθεσία, ή από την κοινή πρακτική),

•

Να καταγράφουν την αξιολόγηση πραγματικού χρόνου και να μην επαναλαμβάνουν απλώς
τον νομοθετικό κανόνα (βλ. Πλαίσιο 5),

•
•

Να έχουν θετική και όχι αρνητική διατύπωση (βλ. Πλαίσιο 5),

Να λαμβάνουν υπόψη έναν υποθετικό έλεγχο και ποια είναι τα πιο κρίσιμα σημεία που
ελέγχονται για τον περιορισμό απειλών.

Ασαφής ερώτηση

Σαφής ερώτηση

Οι έξοδοι κινδύνου θα έπρεπε να ανοίγουν προς

Οι έξοδοι κινδύνου ανοίγουν προς την εξωτερική

την εξωτερική πλευρά του κτιρίου.

πλευρά του κτιρίου.

Ναι Όχι Δεν εφαρμόζεται

Ναι Όχι Δεν εφαρμόζεται

Ως μέτρο πυρόσβεσης, μια δεξαμενή 20 m3 με

Ως μέτρο πυρόσβεσης, μια δεξαμενή 20 m3 με

αγωγό τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην παροχή

αγωγό τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην παροχή

νερού της εγκατάστασης θα έπρεπε να είναι

νερού της εγκατάστασης έχει εγκατασταθεί στην

εγκατεστημένη στην τοποθεσία γεώτρησης.

τοποθεσία γεώτρησης.

Ναι Όχι Δεν εφαρμόζεται

Ναι Όχι Δεν εφαρμόζεται

Ο πάγος δεν παράγεται από το πόσιμο νερό.

Ο πάγος παράγεται μόνο από πόσιμο νερό.

Ναι Όχι Δεν εφαρμόζεται

Ναι Όχι Δεν εφαρμόζεται

Οι

καταναλωτές

είναι

καλά

ενημερωμένοι

σύμφωνα με τη διάταξη του X νόμου.

Οι καταναλωτές είναι καλά ενημερωμένοι για
«……» (τη συγκεκριμένη απαίτηση).

Πλαίσιο 5: Ασαφείς έναντι σαφών ερωτήσεων

Μια κοινή ανησυχία που προέρχεται από την επιλογή ερωτήσεων βασισμένων στην ανάλυση
κινδύνου είναι πώς οι ελεγκτές θα αντιμετωπίσουν νομοθετικές απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται
στο φύλλο ελέγχου.
Πρώτον, αναμένεται οι απαιτήσεις που αποκλείονται από το ερωτηματολόγιο να μη συνδέονται με
απειλές υψηλού κινδύνου, διαφορετικά θα έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί στο φύλλο ελέγχου.
Δεύτερον, ο αποκλεισμός ερωτήσεων από το φύλλο ελέγχου δεν σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτές. Ο ν. 4512/2018 δίνει τη λύση
ορίζοντας στο άρθρο 147 ότι:
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«Εάν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο
φύλλο ελέγχου, και μόνον εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εποπτείας του ελεγκτή ο
ελεγκτής σημειώνει τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές στην έκθεση ελέγχου
και ακολούθως παρέχονται συστάσεις για συμμόρφωση εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας».
Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων μπορούν να είναι βέβαιοι ότι εκπληρώνοντας
τις απαιτήσεις του φύλλου ελέγχου στη συνήθη περίπτωση (όπως ορίζεται στα φύλλα ελέγχου),
δεν θα αναγκαστούν να διακόψουν ή να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους, ούτε θα λάβουν
πρόστιμο ή κύρωση αλλά θα καθοδηγηθούν μέσω των απαραίτητων συστάσεων από τους
ελεγκτές.
Ωστόσο, ούτε η νομοθεσία ούτε το φύλλο ελέγχου περιορίζουν τον ελεγκτή να ανταποκριθεί αμέσως
σε εξαιρετικές συνθήκες. Αν ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια του ελέγχου παρατηρήσει υψηλό κίνδυνο,
που προκαλείται από μια συγκεκριμένη μη συμμόρφωση που δεν έχει συμπεριληφθεί στο ΦΕ, ή
την προϋπόθεση για πιθανότητα πρόκλησης υψηλού κινδύνου, μπορεί να δράσει άμεσα. Σε αυτή
την περίπτωση, είναι ένδειξη ότι η συγκεκριμένη απαίτηση είναι πιο σημαντική σε αυτό το είδος
της δραστηριότητας και οι αρχές πρέπει να αξιολογήσουν εκ νέου αν πρέπει να συμπεριληφθεί
στο φύλλο ελέγχου. Αν η συγκεκριμένη μη συμμόρφωση εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης
εποπτεύουσας αρχής, ο ελεγκτής πρέπει να ενημερώσει την άλλη αρχή αρμοδίως (ν. 4512, άρθρο
152 «Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αντιληφθούν στοιχεία χρήσιμα για άλλη
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την αρχή αυτή»).
Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να απασχολεί περισσότερο τους ελεγκτές και τις εποπτεύουσες
αρχές είναι ο περιορισμός κινδύνων που είναι νομικά δεσμευτικοί και που συνδέονται άμεσα
με την ασφάλεια, καθώς και άλλα θέματα δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτό ακριβώς πρέπει να
εστιάζει το φύλλο ελέγχου, καθώς είναι πρωτίστως ένα εργαλείο για την ενίσχυση της διαδικασίας
ελέγχου και την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για να κατανοήσουν τα κρίσιμα σημεία που
αντιμετωπίζονται μέσω του ελέγχου. Εφόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με αυτές τις
σημαντικότερες και κύριες απαιτήσεις και αυξάνουν το επίπεδο συμμόρφωσής τους, αντί να
αναλώνονται σε λεπτομέρειες που δεν συνδέονται με πραγματικές απειλές, οι ελεγκτές και οι
εποπτεύουσες αρχές θα έχουν γενικά πετύχει τους στόχους τους.
Βήμα 3: Απόδοση βαρύτητας στις κρίσιμες ερωτήσεις ελέγχου
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου ελέγχου πρέπει να
διατυπώνονται κυρίως με τη χρήση των ενδείξεων «Όχι», «Ναι» και «Δεν εφαρμόζεται».
Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό για την αρχή να διακρίνει μεταξύ των πολύ σημαντικών - κρίσιμων
ερωτήσεων και των βασικών ερωτήσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απόδοση βαρύτητας
στις ερωτήσεις αναλόγως της σημασίας τους. Ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι
είτε με τη χρήση συστήματος βαθμολόγησης, είτε με την επισήμανση (αποτύπωση) των κρίσιμων
ερωτήσεων που θα οδηγήσουν σε αυστηρότερη αξιολόγηση.
Ένα σύστημα βαθμολόγησης, αν και δεν είναι υποχρεωτικό, αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο
και μία λογική επέκταση της εφαρμογής του συστήματος προσέγγισης των ερωτήσεων ελέγχου
βάσει κινδύνου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο φύλλο ελέγχου πρέπει να συμφωνεί με όσα
διαπίστωσε ο ελεγκτής και η βαθμολογία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει είτε τον συνολικό αριθμό
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αρνητικών απαντήσεων, που τελικά θα προσδιορίζει και το αποτέλεσμα του ελέγχου για ορισμένο
τύπο ενέργειας, είτε την αριθμητική βαθμολογία (σε περίπτωση που κάθε αρνητική απάντηση
λαμβάνει μια αριθμητική αξία).
Η βαρύτητα μπορεί να ποικίλει από ελάσσονος σημασίας, μέτριας σημασίας, μείζονος σημασίας
έως και κρίσιμες μη συμμορφώσεις. Η μη συμμόρφωση με ορισμένες ή όλες τις κρίσιμες απαιτήσεις
μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε αναστολή της δραστηριότητας της επιχείρησης (ή τμήματος της
δραστηριότητας ή λειτουργίας), σύμφωνα με τα μέτρα που ορίζονται από το σώμα ελεγκτών ή την
αρμόδια αρχή.

Πίνακας 4: Παραρτήματα που χρησιμοποιούνται στο πιλοτικό φύλλο ελέγχου για την Πυρασφάλεια

Βήμα 4: Διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των φύλλων ελέγχου
Τα φύλλα ελέγχου είναι επίσημα έγγραφα προς χρήση κατά τον έλεγχο και πρέπει να υποδεικνύουν
το τελικό συμπέρασμα του ελεγκτή, όπως: τις μη συμμορφώσεις που παρατηρήθηκαν και τα μέτρα
που πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι τον επόμενο τακτικό έλεγχο. Φυσικά, όπως είναι κατανοητό,
τα φύλλα ελέγχου δεν είναι μόνο υπομνήματα για τους ελεγκτές, αλλά και η επίσημη απόδειξη
ότι ο ελεγκτής πραγματοποίησε έναν έλεγχο, έλεγξε συγκεκριμένα πράγματα και εντόπισε μη
συμμορφώσεις, όπως σημειώνονται στο φύλλο ελέγχου.
Το φύλλο ελέγχου πρέπει να οδηγεί στα εξής αποτελέσματα: (α) να υποδεικνύει τις πιο σημαντικές
απαιτήσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον ελεγκτή, (β) να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα για
την επιλογή ενεργειών συμμόρφωσης (κύρωση, σύσταση ή άλλων μέτρων που θα επιβληθούν
στην επιχείρηση), και (γ) να χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου για περαιτέρω αξιολόγηση
κινδύνων της επιχείρησης και τον επαναπρογραμματισμό του ελέγχου.
Ένας συνηθισμένος τρόπος διαμόρφωσης του αποτελέσματος του φύλλου ελέγχου είναι να δώσετε
επίπεδα συμμόρφωσης σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση του κινδύνου της επιχείρησης, π.χ.
χαμηλός, μεσαίος ή υψηλός κίνδυνος. Αν το φύλλο ελέγχου χρησιμοποιεί σύστημα βαθμολόγησης,
αυτό μπορεί να υπολογιστεί εύκολα υπολογίζοντας το σύνολο της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε
κάθε ερώτηση ή κεφάλαιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το φύλλο ελέγχου πρέπει αρχικά να ορίσει
ποια βαθμολογία αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία κινδύνου. Μια άλλη λύση είναι ο υπολογισμός του
ποσοστού συμμορφώσεων (οι οποίες εμφαίνονται στο φύλλο ελέγχου με την ένδειξη «ναι») επί
του συνολικού αριθμού ερωτήσεων ανά κεφάλαιο ή συνολικά και ο ορισμός των ποσοστών, που
αντιστοιχούν σε υψηλή, μεσαία και χαμηλή συμμόρφωση.
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Παράδειγμα υπολογισμού κινδύνου και επίπεδο συμμόρφωσης
Επιλογή 1: Χρησιμοποιήστε το ποσοστό κινδύνου για κάθε κεφάλαιο του φύλλου ελέγχου
Για κάθε κεφάλαιο προκύπτει μία συγκεκριμένη συνολική βαθμολογία, η οποία αξιολογείται με βάση την αρχή:
Υψηλός κίνδυνος: πάνω από 60% - Μεσαίος κίνδυνος: 30%-59,9% - Χαμηλός κίνδυνος: κάτω από 29,9% επί
της ανώτατης εφικτής βαθμολογίας.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: από τα 10 κεφάλαια, μέχρι 7 να είναι χαμηλού κινδύνου και μέχρι 3 μεσαίου
κινδύνου (κανένα υψηλού) – ή θέση επί ποσοστών.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: από τα 10 κεφάλαια, μέχρι 2 να είναι υψηλού κινδύνου και οποιοσδήποτε
συνδυασμός (χαμηλού, μεσαίου) των υπολοίπων 8 – ή θέση επί ποσοστών.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: από τα 10 κεφάλαια 3 ή και περισσότερα κεφάλαια να είναι υψηλού κινδύνου
και οποιοσδήποτε συνδυασμός (χαμηλού, μεσαίου) των υπολοίπων κεφαλαίων – ή θέση επί ποσοστών.
Επιλογή 2: Χρησιμοποιήστε ποσοστά συμμορφώσεων επί όλων των ερωτήσεων του φύλλου ελέγχου
και ορίστε τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε υψηλή, μεσαία και χαμηλή συμμόρφωση.
Πλαίσιο 6: Παράδειγμα υπολογισμού του κινδύνου με δύο επιλογές

Αφού διαμορφώσατε τον υπολογισμό της συνολικής συμμόρφωσης της επιχείρησης, συνιστάται
να εισαχθεί ένα ξεχωριστό φύλλο στο φύλλο ελέγχου με τις συνιστώμενες ενέργειες, όπως
απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να οργανώνεται κατά
περίπτωση επανέλεγχος για να ελεγχθεί αν οι τομείς μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν
έχουν εξαλειφθεί και αν ακολουθούνται τα μέτρα συμμόρφωσης που τέθηκαν κατά τον έλεγχο.
Στο φύλλο ελέγχου θα πρέπει να καταγράφεται η τυχόν αλλαγή της κατάστασης συμμόρφωσης
που διαπιστώθηκε κατά τον επανέλεγχο σχετικά με τις ερωτήσεις στις οποίες εντοπίστηκε μη
συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συνιστώμενων μέτρων ελέγχου. Στο
σημείο αυτό και για τη διευκόλυνση ελεγκτών και ελεγχομένων, παραπέμπουμε στον Οδηγό για
την ανάπτυξη Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης.

Πίνακας 5: Τμήμα συνιστώμενων ενεργειών στο φύλλο ελέγχου

Τέλος, το φύλλο ελέγχου πρέπει να παράγεται σε δύο αντίγραφα (το ένα να παραμένει στην
επιχείρηση) και να προβλέπει ένα πεδίο για υπογραφές για όλα τα μέρη, τους ελεγκτές και τις
ελεγχόμενες οντότητες, ως εξής:
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Πίνακας 6: Τμήμα υπογραφών στο φύλλο ελέγχου

Βήμα 5: Έκδοση οδηγιών προς τους ελεγκτές
Συνιστάται η σύνταξη ενός ξεχωριστού φύλλου οδηγιών προς τους ελεγκτές για τον τρόπο χρήσης
του φύλλου ελέγχου. Οι οδηγίες πρέπει να εστιάζουν στον τρόπο ερμηνείας μιας ερώτησης (ειδικά
αν οι ερωτήσεις αντιστοιχούν σε ασαφείς νομοθετικές διατάξεις), στις εναλλακτικές που υπάρχουν
ή μπορούν να γίνουν αποδεκτές κατά τους ελέγχους και στον τρόπο αξιολόγησης της επιχείρησης
σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό θα δώσει ένα πλαίσιο για τυχόν συγκεκριμένες συνθήκες
που θα απαιτούσαν διακριτική ευχέρεια του ελεγκτή. Επίσης, θα ενισχύσει την ομοιομορφία στη
χρήση φύλλων ελέγχου από όλους τους ελεγκτές και τα διαφορετικά σώματα ελεγκτών σε όλη τη
χώρα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του φύλλου ελέγχου. Οι οδηγίες συνιστώνται
ανεπιφύλακτα όταν οι ελεγκτές είναι πολλοί και τα σώματα ελεγκτών (ή οι αρμόδιες αρχές) γνωρίζουν
ότι μπορεί να προκύψει διαφορετική ερμηνεία, λόγω αποκλίσεων στις πρακτικές των ελεγκτών. Ως
εναλλακτική σε ένα λεπτομερές φύλλο οδηγιών, οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την
Καθοδήγηση προς τις Επιχειρήσεις9 ως σημείο αναφοράς για την επίλυση ζητημάτων ερμηνείας.

9

Αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό εργαλείο που περιγράφεται στον Ν. 4512/2018 για το οποίο συντάσσεται παρόμοιος οδηγός παρακάτω.
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1. Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού
Με το άρθρο 149 του νόμου 4512/2018 εισάγεται το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)
το οποίο αποτελεί καινοτόμο εργαλείο στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία.
Από κάθε Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού προβλέπεται η κατάρτιση ΜΕΣ, το οποίο
θα βοηθήσει τους ελεγκτές στη λήψη μέτρων συμμόρφωσης που πρέπει να επιβάλουν μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου. Παράλληλα, με το άρθρο 151 του Νόμου εισάγεται μια κοινή προσέγγιση
επιβολής μέτρων και κυρώσεων που πρέπει να υιοθετηθεί από όλες τις εποπτεύουσες αρχές.
Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να βοηθήσει τις εποπτεύουσες αρχές να αναπτύξουν ένα
Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας τη συνέπεια, την ομοιομορφία και την
ποιότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης.
Ο Οδηγός σχεδιάστηκε για πρακτική χρήση: επιχειρεί να αποτυπώσει συνοπτικά τη μεθοδολογία
ανάπτυξης του ΜΕΣ και να προσδιορίσει τις γενικές αρχές που καλούνται να εφαρμόσουν οι
ελεγκτές κατά τον καθορισμό των κατάλληλων ενεργειών και μέτρων συμμόρφωσης στις
περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η θεωρητική και πρακτική κατανόηση των νέων διαθέσιμων εποπτικών
εργαλείων από τους ελεγκτές, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο και τον χρόνο που αυτά
χρησιμοποιούνται καθ΄όλη τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας, από τον σχεδιασμό των
ελέγχων μέχρι την επιβολή των κατάλληλων ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης.
Η εικόνα που ακολουθεί απεικονίζει τον κύκλο εποπτείας και τα αντίστοιχα εποπτικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται σε κάθε βήμα της ελεγκτικής διαδικασίας.

Αξιολόγηση
κινδύνων και
προγραμματισμός
βάσει κινδύνου

Σύστημα
Διαχείρισης
Καταγγελιών

Προγραμματισμός

Μοντέλο
Ενεργειών
Συμμόρφωσης
(ΜΕΣ)

Συμμόρφωση
Διεξαγωγή

Φύλλα ελέγχου

Εικόνα 1: Κύκλος εποπτείας

Το ελεγκτικό έργο υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς (οικονομικούς και ανθρωπίνων πόρων),
οι οποίοι καθιστούν σε μεγάλο βαθμό ανέφικτο τον έλεγχο του συνόλου των οικονομικών
δραστηριοτήτων. Ο προγραμματισμός των ελέγχων βάσει της αξιολόγησης κινδύνου
σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών προσφέρει στις
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εποπτεύουσες αρχές τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Με τον
περιορισμό και την εξάλειψη υφιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων προστατεύονται καίριες πτυχές
του δημοσίου συμφέροντος όπως η ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και το περιβάλλον. Οι έλεγχοι
διενεργούνται με τη χρήση φύλλων ελέγχου διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερες
αποφάσεις ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο των
επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης
(ΜΕΣ) καθοδηγεί τους ελεγκτές να επιβάλουν τις κατάλληλες κυρώσεις.
Ειδικότερα, στο άρθρο 149 του Νόμου προβλέπεται η κατάρτιση ενός Μοντέλου Ενεργειών
Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) από κάθε Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού, το οποίο θα
προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση στους ελεγκτές για τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης που
πρέπει να επιβάλουν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Παράλληλα, στο άρθρο 151 του Νόμου
εισάγεται μια κοινή προσέγγιση επιβολής μέτρων και κυρώσεων που πρέπει να υιοθετηθεί από
όλες τις εποπτεύουσες αρχές.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΕΣ θα αποτελέσει το πρακτικό εργαλείο που θα καθοδηγήσει τους
ελεγκτές να εφαρμόσουν τα αναθεωρημένα πλέον κυρωτικά συστήματα (βάσει του ν. 4512/2018)
λαμβάνοντας υπόψη και την έννοια της διακριτικής ευχέρειας του ελεγκτή με έναν ομοιόμορφο
τρόπο.
Παράλληλα, ο Οδηγός θα αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κυρωτικών
συστημάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της μεθόδου και των εργαλείων με τρόπο
κατάλληλο για τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες κάθε πεδίου εποπτείας.
Ο Οδηγός θα ενημερώσει και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τις ενώσεις τους και τα Επιμελητήρια,
να κατανοήσουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τα διαθέσιμα εργαλεία δυνάμει του νέου νόμου για
την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων.

2. Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)
2.1. Τι είναι το ΜΕΣ
Σύμφωνα με το Ν. 4512/2018, το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης είναι το εργαλείο που
υποστηρίζει την ορθή λήψη αποφάσεων των ελεγκτών, ώστε να καθοδηγούν και να πληροφορούν
τις επιχειρήσεις καθώς και να επιβάλουν μέτρα και κυρώσεις σε περιπτώσεις που εντοπίζονται
παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Το ΜΕΣ θέτει υπόψη των ελεγκτών
τα κατάλληλα κριτήρια και παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνονται πριν την επιλογή των
μέτρων συμμόρφωσης σε περιπτώσεις παραβάσεων που δημιουργούν κινδύνους για βασικές
πτυχές του δημοσίου συμφέροντος. Οι ενέργειες και τα μέτρα συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι
εύλογες και να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ως προς την επαπειλούμενη ζημιά στο
δημόσιο συμφέρον.
Το ΜΕΣ:

•

προωθεί την ομοιομορφία στον τρόπο που επιβάλλονται τα μέτρα συμμόρφωσης μέσα
από τη δημιουργία ενός λογικά δομημένου δέντρου αποφάσεων, που καθοδηγεί των τρόπο
απόφασης των μέτρων και ενεργειών συμμόρφωσης.
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•
•

προάγει την αναλογικότητα και τη στοχοθέτηση.

δημιουργεί μια διαφανή και δικαιολογημένη διαδικασία ορίζοντας την προσέγγιση που θα
χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτές όταν αποφασίζουν τα μέτρα και τις ενέργειες συμμόρφωσης.

•

δημιουργεί ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο λήψης αποφάσεων για τους ελεγκτές και
διασφαλίζει ότι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις είναι υπεύθυνοι για αυτές.

•
•

βοηθά τους ελεγκτές να αξιολογούν τις αποφάσεις τους σε περίπλοκες υποθέσεις,

λειτουργεί καθοδηγητικά για τους λιγότερο έμπειρους ή εκπαιδευόμενους ελεγκτές κατά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων μέτρων συμμόρφωσης.

•

επιτρέπει την αξιολόγηση των ενεργειών συμμόρφωσης.

Μπορεί, επίσης, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην κατανόηση των αρχών και των διαδικασιών
που ακολουθούν οι ελεγκτές όταν αποφασίζουν μια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών.

2.2. Ποια είναι η χρήση του ΜΕΣ
Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ο στόχος του ΜΕΣ είναι να:

•
•
•
•

ενισχύσει την τήρηση των νομικών απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας,
επιτύχει αποτελέσματα που συνάδουν με το περιεχόμενο της κείμενης νομοθεσίας,
αποτρέψει συμπεριφορές μη συμμόρφωσης,

εφαρμόσει με αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο τις κατάλληλες ενέργειες και μέτρα
συμμόρφωσης.
Το ΜΕΣ μπορεί να βοηθήσει τους ελεγκτές στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ενέργειες και τα
μέτρα συμμόρφωσης που θα επιλεγούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κατευθυντήριες
οδηγίες του παρόντος Οδηγού θέτουν τις γενικές αρχές της συστημικής αυτής προσέγγισης, ώστε
να υπάρξει η καλύτερη δυνατή κατανόηση εκ μέρους των εποπτευουσών αρχών.
Κάθε ΜΕΣ σχεδιάζεται με στόχο η διαδικασία λήψης των αποφάσεων από τους ελεγκτές να
διέπεται από συνοχή, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και διαφάνεια σε σχέση με την κείμενη
νομοθεσία.
Κατά την εκτέλεση των κύριων ελεγκτικών λειτουργιών (επιτόπιοι έλεγχοι), οι ελεγκτές χρησιμοποιούν
το ΜΕΣ και βάσει του επιπέδου συμμόρφωσης που προκύπτει από το φύλλο ελέγχου, επιβάλλουν
μέτρα τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Το ΜΕΣ
βοηθάει τον ελεγκτή να βεβαιωθεί ότι ο σκοπός και οι προσδοκίες του ελέγχου έχουν ικανοποιηθεί.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της συνέπειας και στην προώθηση του αισθήματος δικαίου
στη διαδικασία συμμόρφωσης. Στο τέλος του ελέγχου, οι ελεγκτές συνδέουν τα ευρήματα του
ελέγχου με ένα επίπεδο επικινδυνότητας και το αντίστοιχο μέτρο συμμόρφωσης.
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3. Συμμόρφωση
Η συμμόρφωση είναι το σύνολο ενεργειών και μέτρων, που αναλαμβάνονται για να επιβάλουν την
τήρηση ενός νόμου, κανόνα ή μιας υποχρέωσης.
Ο σκοπός της συμμόρφωσης είναι να:

•

διασφαλίσει ότι ο ελεγχόμενος διαχειρίζεται και θέτει υπό αποτελεσματικό έλεγχο τους
κινδύνους ώστε να αποτρέψει μια πιθανή βλάβη.

•

ευθυγραμμίσει μια επιχείρηση, ένα προϊόν, μια δραστηριότητα ή μια διαδικασία με τις σχετικές
νομικές απαιτήσεις.

•
•
•

προωθήσει τη διαρκή και βιώσιμη συμμόρφωση.
αποτρέψει μελλοντική μη συμμόρφωση από την ελεγχόμενη επιχείρηση.

διασφαλίσει ότι ο ελεγχόμενος λαμβάνει άμεση δράση για να αντιμετωπίσει σοβαρούς
κινδύνους.

•

διασφαλίσει ότι ο ελεγχόμενος που παραβιάζει σοβαρές νομικές απαιτήσεις δημιουργώντας
κινδύνους θα κληθεί να λογοδοτήσει.

3.1 Η συμμόρφωση ως διαδικασία
Η διαδικασία λήψης των κατάλληλων αποφάσεων που αφορούν στις ενέργειες και τα μέτρα που
οδηγούν στη συμμόρφωση αποτελεί θεμελιώδες μέρος των καθηκόντων των εποπτευουσών αρχών.
Οι ελεγκτές έχουν στην διάθεσή τους διάφορα εργαλεία εποπτείας και τεχνικές αντιμετώπισης
κινδύνων και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, τα οποία μπορεί να εκτείνονται
από την παροχή καθοδήγησης και πληροφόρησης στις επιχειρήσεις μέχρι την ανάκληση άδειας,
την απόσυρση προϊόντος και την σφράγιση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παράβαση
επισύρει ποινική κύρωση, οι ελεγκτές μπορούν να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία. Η κατάλληλη
επιλογή των μέτρων και των ενεργειών συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένης της ποινική δίωξης
είναι σημαντική, ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αλλά και για να διασφαλίσει
ότι οι ελεγχόμενοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις που έθεσαν σε κίνδυνο το δημόσιο
συμφέρον σε ό,τι αφορά την υγεία και ασφάλεια καθώς και την ευημερία.

3.2 Αρχές συμμόρφωσης
Οι ενέργειες συμμόρφωση πρέπει να ακολουθούν τις εξής αρχές:

•

Αναλογικότητα ως προς την εφαρμογή του νόμου και ενίσχυση αποτροπής μελλοντικής
παραβίασης.

•
•

Διαφάνεια, αμεροληψία, αιτιολογία και ορθότητα των διαδικασιών.
Συνέπεια ως προς την προσέγγιση που ακολουθείται από τις εποπτεύουσες αρχές.

3.2.1. Αναλογικότητα
Η αναλογικότητα είναι η συσχέτιση της επιλογής μιας συγκεκριμένης ενέργειας ή μέτρου
συμμόρφωσης με τον κίνδυνο. Η ενέργεια ή το μέτρο που επιλέγεται από τον ελεγκτή πρέπει να
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στοχεύει στην επίτευξη συμμόρφωσης ή στην τιμωρία των οικονομικών φορέων σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης. Οι ενέργειες αυτές συμμόρφωσης πρέπει να είναι ανάλογες προς τους κινδύνους
που τίθενται προς το δημόσιο συμφέρον ή προς τη σοβαρότητα της παράβασης και περιλαμβάνει
κάθε πραγματική ή δυνητική βλάβη που προκύπτει από μια παράβαση του νόμου.
Πρακτικά, οι ελεγκτές λαμβάνοντας υπόψη την έκταση του κινδύνου που προκαλείται από τη μη
συμμόρφωση της επιχείρησης προβαίνουν στην επιβολή ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης που
αναλογούν στη βλάβη.
Στο παρακάτω παράδειγμα, βλέπουμε τον τρόπο που παρουσιάζεται η έννοια της αναλογικότητας
από την Εποπτεύουσα Αρχή, Danish Food and Veterinary Authority.

Σύμφωνα με τη Danish Food and Veterinary Authority :
Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιεί τις αναγκαίες κυρώσεις για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης
της νομοθεσίας. Οι ενέργειες ή τα μέτρα που επιλέγονται δεν πρέπει να είναι υπερβολικά, ενώ, από την άλλη, οι
κυρώσεις πρέπει να έχουν επαρκή αντίκτυπο για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας.
Αν η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τις κυρώσεις τις ελεγκτικής αρχής, οι ενέργειες ή τα μέτρα που επιβάλλονται
πρέπει να κλιμακώνονται.
Πηγή: Danish Food and Veterinary Authority, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων της Δανίας
Πλαίσιο 1: Danish Food and Veterinary Authority

3.2.2. Διαφάνεια
Διαφάνεια σημαίνει ότι κάθε απόφαση συμμόρφωσης είναι σαφής για την επιχείρηση και ότι
γίνεται κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτές έλαβαν μια συγκεκριμένη απόφαση έναντι
μιας άλλης.
Διαφάνεια επίσης συνεπάγεται ότι οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία λήψης συμμόρφωσης
είναι διαθέσιμοι στο κοινό καθώς και επαρκώς κατανοητοί στις επιχειρήσεις.
Είναι σημαντικό οι ελεγκτές να βοηθούν τις επιχειρήσεις, για να καταλάβουν τι πρέπει να τηρούν
ώστε να πετύχουν τη συμμόρφωση. Επομένως, οι ελεγκτές οφείλουν να παρέχουν την
κατάλληλη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν
για να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να εξηγούν γιατί.
Είναι επίσης προτιμότερο να λύνονται όλα τα σημεία δυνητικών διαφορών μεταξύ ελεγκτών και
ελεγχομένων πριν από το πέρας του ελέγχου. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μιας
επιχείρησης, ο ελεγκτής πρέπει να εξηγεί γιατί είναι αναγκαία η λήψη αυτού του μέτρου.
3.2.3. Συνέπεια
Η προσέγγιση του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται από την αρχή της συνέπειας.
Η συνέπεια του τρόπου που λαμβάνονται οι αποφάσεις δεν έχει την έννοια της ομοιομορφίας αλλά
της εφαρμογής παρόμοιας προσέγγισης σε παρόμοιες συνθήκες για την επίτευξη παρόμοιων
στόχων.
Για παράδειγμα, οι ελεγκτές αναμένεται να έχουν συνεπή αντιμετώπιση απέναντι στις επιχειρήσεις
δηλαδή να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα συμμόρφωσης -είτε να παρέχουν καθοδήγηση είτε να
επιβάλλουν κυρώσεις- σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται αντίστοιχη παραβίαση της νομοθεσίας.
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Η τήρηση της αρχής της συνέπειας δεν είναι απλό ζήτημα. Οι ελεγκτές καλούνται να λάβουν υπόψη
τους πολλές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού του κινδύνου, τη διαχειριστική
επάρκεια και του ιστορικού συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης της επιχείρησης καθώς και της
σοβαρότητας των παραβάσεων συμπεριλαμβανομένης κάθε δυνητικής ή πραγματικής βλάβης
που προκύπτει από μια παράβαση του νόμου. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προωθείται η συνέπεια
στις αποφάσεις επιβολής μέτρων συμμόρφωσης.

3.3. Είδη ενεργειών συμμόρφωσης
Οι ελεγκτές, ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια, αποφασίζουν όποια ενέργεια ή μέτρο
συμμόρφωσης θεωρούν κατάλληλο για την κάθε περίπτωση. Η παρ. 4 του άρθρο 149 του Ν.
4512/2018 ορίζει ότι η απόφαση επί του ελέγχου στηρίζεται στα συμπεράσματα του ελέγχου, τα
έγγραφα που εξετάσθηκαν, τα αποτελέσματα του φύλλου ελέγχου και την ανάλυση που έλαβε
χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του ελέγχου. Είναι επομένως, σημαντικό, οι ελεγκτές
να αποφασίζουν για την κατάλληλη ενέργεια/μέτρο συμμόρφωσης, αφού λάβουν υπόψη τους
κινδύνους που εντοπίζονται στη διάρκεια του ελέγχου και το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης
της επιχείρησης. Το επίπεδο κινδύνου προέρχεται απευθείας από το αποτέλεσμα του φύλλου
ελέγχου όπως περιγράφεται στο σχετικό Οδηγό. Κατά περίπτωση, ο στόχος και ο χαρακτήρας των
ενεργειών ή μέτρων που αποφασίζονται μπορεί να διαφοροποιείται. Άλλες φορές ενδέχεται να έχει
κατασταλτικό χαρακτήρα και άλλες προληπτικό.
Στο άρθρο 151 του ν. 4512/2018 εισάγονται οι κανόνες για την αντιμετώπιση από τους ελεγκτές
των διαπιστωθέντων παραβάσεων ανάλογα με τη βαρύτητα και τον κίνδυνο που προκαλούν. Πιο
συγκεκριμένα, δίνεται στους ελεγκτές η δυνατότητα να μην επιβάλουν στους οικονομικούς φορείς
μέτρα και κυρώσεις σε περιπτώσεις που η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ήσσονος σημασίας, αλλά
να παρέχουν προφορικές κατευθυντήριες οδηγίες και πληροφόρηση για το πώς θα μπορούσε
να διορθωθεί η έλλειψη συμμόρφωσης. Ωστόσο, όταν η σοβαρότητα του κίνδυνου λόγω μη
συμμόρφωσης το επιβάλλει, ο ελεγκτής επιβάλλει μέτρο ή κύρωση αυξάνοντάς τα βαθμιαία όταν
η έλλειψη συμμόρφωσης εξακολουθεί να υφίσταται.
Η παρ. 5 του άρθρου 151 του ν. 4512/2016 περιγράφει τα εξής πιθανά κοινά μέτρα και κυρώσεις
τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση των μελλοντικών κυρωτικών συστημάτων και θα υιοθετηθούν
από τις εποπτεύουσες αρχές.
α) Παροχή συμβουλών και πληροφόρησης,
β) Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση εντός προθεσμίας, επανέλεγχος εντός προθεσμίας,
προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων όπου προβλέπεται,
γ) Επιβολή προστίμου,
δ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας,
ε) Κατάσχεση, δέσμευση, σφράγιση, απόσυρση, ανάκληση, περιορισμός και απαγόρευση της
κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά ή καταστροφή των προϊόντων που προκαλούν
κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και στο περιβάλλον, ή διατίθενται χωρίς να πληρούν
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
στ) Αναφορά στην Εισαγγελική Αρχή, εφόσον από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ποινική
κύρωση για τη συγκεκριμένη παράβαση,

Ανάπτυξη του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης

66

ζ) Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.
Η επιλογή της ενέργειας ή του μέτρου συμμόρφωσης καθορίζεται βάσει της σοβαρότητας της
παράβασης της νομοθεσίας και του τελικού επιθυμητού αποτελέσματος συμμόρφωσης.
Γενικά, η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης καθώς και των γραπτών συστάσεων αφορά σε
χαμηλής σημασίας παραβιάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις μέτριων
έως σοβαρών παραβιάσεων, η προσωρινή ή μόνιμη διακοπή λειτουργίας καθώς και η κατάσχεση,
δέσμευση, σφράγιση, απόσυρση προϊόντων, αναστολή ή ανάκληση άδειας και η δίωξη αφορούν
γενικά σημαντικές και σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας. Ο Πίνακας 1 απεικονίζει αυτήν τη
διάκριση.

Πίνακας 1: Εφαρμογή ειδών συμμόρφωσης

3.4. Παροχή συμβουλών & Πληροφόρησης
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρο 151 του Ν. 4512/2018, εφ’ όσον εντοπίζονται ήσσονος
σημασίας ζητήματα μη συμμόρφωσης που δεν δημιουργούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
και ασφάλεια, για το περιβάλλον ή για οποιαδήποτε άλλη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος, ο
ελεγκτής μπορεί να παράσχει πληροφόρηση, συμβουλές και κατευθύνσεις για τη συμμόρφωση
της επιχείρησης. Η παροχή συμβουλών, πληροφόρησης και κατευθύνσεων είναι πολύ σημαντική
ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πιο περιορισμένη ικανότητα
να αντιμετωπίζουν περίπλοκους κανονισμούς σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Είναι
επομένως σημαντική η παροχή συμβουλών και πληροφόρησης σε περιπτώσεις ήσσονος
σημασίας παραβάσεων.
3.4.1. Γραπτές συστάσεις
Οι γραπτές συστάσεις προς μια επιχείρηση προκειμένου να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες
(συμμόρφωσης) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας συνίστανται για μικρής σημασίας παραβάσεις
της νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιβολή οικονομικού προστίμου ενδεχομένως να μην
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είναι κατάλληλο μέτρο και να αρκεί η γραπτή προειδοποίηση εκ μέρους των ελεγκτών. Όμως
εφ’ όσον δεν υπάρξει ανταπόκριση της επιχείρησης στις γραπτές συστάσεις, θα πρέπει να
ακολουθήσουν αυστηρότερες ενέργειες και μέτρα συμμόρφωσης.
3.4.2 Επιβολή προστίμου
Η επιβολή προστίμων, όπως προβλέπεται στην παρ. 5δ του άρθρου 151 του ν. 4512/2018,
είναι γενικά αυστηρότερο μέτρο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και βρίσκει εφαρμογή σε
περιπτώσεις που καταγράφεται μια πιο μέτρια παράβαση ή μπορεί να επιβληθεί συνδυαστικά
με την αναστολή ή ανάκληση άδειας και/της δίωξης για περιπτώσεις ακόμη πιο σοβαρών
παραβάσεων. Γενικά, τα πρόστιμα δεν ενδείκνυνται ως μέτρο συμμόρφωσης σε περιπτώσεις
ήσσονος ή μικρής σημασίας παραβάσεων, ωστόσο, πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση που ο
φορέας δεν συμμορφώνεται με προηγούμενες γραπτές συστάσεις. Η επιβολή προστίμου πρέπει
επίσης να ακολουθεί την αρχή της αναλογικότητας. Για την επιβολή προστίμου οι ελεγκτές πρέπει
να ακολουθούν ένα προκαθορισμένο μοντέλο για να υπολογίζουν το επίπεδο του, ανάλογα με τη
σοβαρότητα της παράβασης που διαπιστώθηκε και λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες
όπως:

•
•

το επίπεδο κινδύνου,

το μέγεθος της επιχείρησης (χρησιμοποιώντας κριτήρια όπως έσοδα, αριθμός υπαλλήλων,
αριθμός κλινών σε καταλύματα κλπ.),

•
•

το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης,
επαναληψιμότητα της ίδιας παράβασης.

Αυτό το μοντέλο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αναθεωρημένα κυρωτικά συστήματα, ώστε
να επιτευχθεί η απαιτούμενη διαφάνεια στις αποφάσεις των ελεγκτών.
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Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τη μέθοδο υπολογισμού που εφαρμόζεται από τον ΕΦΕΤ πριν από την επιβολή
προστίμου. Ο ΕΦΕΤ λαμβάνει υπόψη το επίπεδο κινδύνου, το μέγεθος της επιχείρησης, το ιστορικό συμμόρφωσης
και τη συχνότητα των παραβάσεων.

Πίνακας 2: Μέθοδος υπολογισμού που εφαρμόζεται από τον ΕΦΕΤ πριν από την επιβολή προστίμου

3.4.3 Προσωρινή ή μόνιμη διακοπή λειτουργίας
Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας (παρ. 5β και 6, άρθρο 151, Ν. 4512/2018) επιβάλλεται συνήθως
με την αναστολή άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή διακοπή (του συνόλου ή τμήματος) της
λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτό το είδος συμμόρφωσης μπορεί να συνοδεύεται από την
επιβολή προστίμου και να επισύρει και πιθανή δίωξη. Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας πρέπει
να χρησιμοποιείται σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικών παραβάσεων, που θέτουν σε άμεσο
κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και το περιβάλλον. Σε περίπτωση που η επιχείρηση
συμμορφωθεί έπειτα από τις υποδείξεις των ελεγκτών, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η
απαγόρευση αυτή πρέπει να αίρεται.
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Δεδομένου ότι το μέτρο της μόνιμης διακοπής της λειτουργίας μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας
αποτελεί το πιο αυστηρό μέτρο συμμόρφωσης, το συγκεκριμένο μέτρο συμμόρφωσης θα πρέπει
να επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών παραβάσεων που προκαλούν
βλάβη ή θέτουν σε άμεσο και μη αναστρέψιμο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και το
περιβάλλον και όταν καμία άλλη ενέργεια συμμόρφωσης δεν έχει λειτουργήσει. Η μόνιμη διακοπή
της λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις
που ο φορέας παραβιάζει για πρώτη φορά τη νομοθεσία, δείχνει προθυμία να αποκαταστήσει
συμμορφωθεί και έχει στο παρελθόν δείξει δείγματα συνεργασίας με τις εποπτεύουσες αρχές.
3.4.4 Κατάσχεση, δέσμευση, σφράγιση, απόσυρση, ανάκληση, περιορισμός της
κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας προϊόντων στην αγορά ή καταστροφή προϊόντων
Η κατάσχεση, η δέσμευση, η σφράγιση, η απόσυρση, η ανάκληση, ο περιορισμός της κυκλοφορίας
και της διαθεσιμότητας προϊόντων στην αγορά, ή η καταστροφή προϊόντων που θέτουν σε
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή το περιβάλλον, ή προϊόντων που διατίθενται χωρίς
να πληρούν τις απαιτούμενες νομικές απαιτήσεις, αποτελούν ένα είδος συμμόρφωσης που
ενδείκνυνται κυρίως για περιπτώσεις που εντοπίζονται σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας
και οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντων. Αυτό το είδος συμμόρφωσης συνήθως
συνοδεύεται από πρόστιμα και πιθανή δίωξη.

3.5. Η πυραμίδα συμμόρφωσης
Η συγκεκριμένη προσέγγιση ακολουθεί τη λογική της πυραμίδας συμμόρφωσης που αναπτύχθηκε
το 1992, από τον John Braithwaite και τον Ian Ayres στη μελέτη τους “Responsive Regulation”. Η
πυραμίδα αυτή απεικονίζει την κλιμάκωση των ενεργειών συμμόρφωσης ανάλογα με το μέγεθος
της παράβασης.

Εικόνα 2: Πυραμίδα συμμόρφωσης

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ενεργειών συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα.
Κάθε ελεγχόμενος είναι μοναδικός και οι ελεγκτές πρέπει να κατανοούν πλήρως τους κινδύνους
που σχετίζονται με κάθε οικονομική δραστηριότητα. Είναι σημαντικό οι ελεγκτές να έχουν τη
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διακριτική ευχέρεια να ασκούν την επαγγελματική τους κρίση και να επιλέγουν το κατάλληλο μέτρο
συμμόρφωσης μεταξύ των διαθέσιμων ενεργειών που διαθέτουν και ταιριάζει περισσότερο στην
κάθε περίπτωση.
Διάφορες ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις για να πετύχουν τη
συμμόρφωση μέσω ενός αναλογικού συστήματος. Τρία παραδείγματα (Health Canada, Office
of Nuclear Regulation (UK) και τον Dairy Food Safety Victoria) παρουσιάζονται κατωτέρω. Η
αντίστοιχη απεικόνιση των διαφορετικών προσεγγίσεων συμμόρφωσης που χρησιμοποιούν
βρίσκεται στα Παραρτήματα I, II και III αντίστοιχα:

Η Health Canada, επιβάλλει ενέργειες συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία της υγείας και
ασφάλειας. Κατά τη διαδικασία όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις ενέργειες ή τα μέτρα συμμόρφωσης που
θα επιβληθούν, λαμβάνονται υπόψη μια σειρά παραγόντων που διαμορφώνουν την τελική επιλογή του ελεγκτή.
Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση μη συμμόρφωση είναι οι εξής:

•
•
•
•

παράγοντες κινδύνου που επιδρούν στην υγεία και ασφάλεια,
συμπεριφορά των ελεγχόμενων ως προς τις συστάσεις συμμόρφωσης και την ανταπόκρισή τους σε αυτές,
ιστορικό συμμόρφωσης,
άλλοι παράγοντες.

Επιλογή ενεργειών συμμόρφωσης
Με τη μορφή πυραμίδας αποτυπώνεται η επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή μέτρων που αποσκοπούν
στη μείωση της μη-συμμόρφωσης. Οι ενέργειες στην κορυφή της πυραμίδας (πχ δίωξη) υποδηλώνουν την
αντιμετώπιση παραβάσεων που συνδέονται με υψηλό κίνδυνο ενώ οι ενέργειες στην κατώτερη βαθμίδα της
πυραμίδας (πχ παροχή συμβουλών, καθοδήγησης κλπ) ανταποκρίνονται σε παραβάσεις που συνδέονται με
χαμηλό κίνδυνο. Η διάκριση αυτή τονίζει στους ελεγχόμενους ότι όσοι δεν συμμορφώνονται θα κληθούν να
λογοδοτήσουν.
Πηγή: Health Canada, https://www.canada.ca/en/

Πλαίσιο 2: Η προσέγγιση επιβολής συμμόρφωσης που εφαρμόζεται από την Ηealth Canada

Η Dairy Food Safety Victoria (DFSV) εφαρμόζει μέτρα συμμόρφωσης όταν κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να
διασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση υψηλών κριτηρίων ασφάλειας στον κλάδο των
γαλακτοκομικών.
Ακολουθώντας τις αρχές και τις κατευθύνσεις που τίθενται από τον Οδηγό Συμμόρφωσης του Κανονισμού
Τροφίμων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (Australian and New Zealand Food Regulation Enforcement
Guideline), η Dairy Food Safety Victoria (DFSV), εφαρμόζει τις ενέργειες και τα μέτρα συμμόρφωσης τηρώντας
την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την σοβαρότητα της παράβασης της νομοθεσίας ως προς την ασφάλεια
τροφίμου ή το επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης.
Πηγή: Dairy Food Safety Victoria, Australia (DFSV), https://www.dairysafe.vic.gov.au/
Πλαίσιο 3: To Μοντέλο Συμμόρφωσης που εφαρμόζεται από την Dairy Food Safety Victoria (DFSV)
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Σύμφωνα με το αντίστοιχο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης που εφαρμόζει το Office of Nuclear Regulation,
η κατάλληλη χρήση των ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης που επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης και της
ποινικής δίωξης είναι ιδιαίτερα σημαντική: αφενός για να διασφαλίσει την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
και αφετέρου να ενισχύσει την λογοδοσία και την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων ως προς τις υποχρεώσεις τους
για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Πηγή: Office of Nuclear Regulation (UK), http://news.onr.org.uk
Πλαίσιο 4: Είδη συμμόρφωσης που εφαρμόζονται από το Office of Nuclear Regulation

4. Επισκόπηση του ΜΕΣ
Όπως έχει ήδη περιγραφεί, ο κύκλος της εποπτείας αποτελείται από τρία σημαντικά βήματα: τον
«Προγραμματισμό» των ελέγχων, τη «Διεξαγωγή» των ελέγχων και τις ενέργειες και τα μέτρα
«Συμμόρφωσης».
Οι έλεγχοι διεξάγονται με τη χρήση φύλλου ελέγχου που προσδιορίζει το επίπεδο συμμόρφωσης.
Το ΜΕΣ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στο τελευταίο βήμα εποπτείας, για να βοηθήσει
τους ελεγκτές να λάβουν υπόψη τους σωστούς παράγοντες και να επιβάλουν τις κατάλληλες
ενέργειες και μέτρα συμμόρφωσης. Η εικόνα 3 κατωτέρω απεικονίζει αυτήν τη διαδικασία.

Εικόνα 3: Εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ελέγχου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ΜΕΣ είναι ένα εργαλείο που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τις
παραμέτρους που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ελεγκτές όταν επιβάλουν ενέργειες ή μέτρα
συμμόρφωσης για παραβάσεις που συνεπάγονται κινδύνους σε πτυχές του δημοσίου συμφέροντος.
Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιείται το ΜΕΣ, τα ακόλουθα στάδια
περιγράφουν κάθε μέρος του ξεχωριστά, και συνθέτουν σταδιακά τη συνολική εικόνα του ΜΕΣ.
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Α. το σημείο έναρξης του ΜΕΣ, το οποίο προκύπτει από το αποτέλεσμα του φύλλου
ελέγχου (επίπεδο συμμόρφωσης).
Β. το διαχωρισμό των δυνητικών σοβαρών κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
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κατά προτεραιότητα και δεν υπόκεινται σε επανεξέταση μέσω του ΜΕΣ.
Γ. τον προσδιορισμό ζητημάτων συμμόρφωσης που δεν βασίζονται στον κίνδυνο οπότε
και δεν περιλαμβάνονται στο φύλλο ελέγχου.
Δ. την εκτίμηση των επιχειρηματικών παραγόντων και τέλος
Ε. το τελικό συμπέρασμα επιβολής μέτρων συμμόρφωσης.
Για να αναπτυχθεί η κατάλληλη μεθοδολογία και να διαμορφωθεί το εν λόγω εργαλείο κρίνεται
απαραίτητη η κατανόηση εκ μέρους των ελεγκτών της μεθοδολογίας του μοντέλου, ώστε να είναι
σε θέση να δημιουργήσουν το πλαίσιο και να εντάξουν σε αυτό το ελεγκτικό τους έργο.

4.A. Σημείο έναρξης
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 149 του ν. 4512/2018, ο έλεγχος βασίζεται στα συμπεράσματα
του ελέγχου, τα έγγραφα που εξετάστηκαν, τα αποτελέσματα του φύλλου ελέγχου και την
ανάλυση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του ελέγχου. Κατά τη διάρκεια ενός
ελέγχου, οι ελεγκτές συλλέγουν πληροφορίες για τη φύση των κινδύνων που εντοπίστηκαν και
το επίπεδο συμμόρφωσης. Όπως περιγράφεται στον αντίστοιχο Οδηγό, οι έλεγχοι διεξάγονται
με τη χρήση φύλλου ελέγχου. Τα φύλλα ελέγχου είναι τα επίσημα έγγραφα που χρησιμοποιούν
οι ελεγκτές κατά τους ελέγχους, για να καταγράφουν κινδύνους και να προσδιορίζουν το επίπεδο
συμμόρφωσης. Υπολογίζουν το τελικό συμπέρασμα του ελεγκτή, χρησιμοποιώντας συνήθως ένα
σύστημα βαθμολόγησης ή κατηγοριοποίησης, που καθορίζει το επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης
εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων που διαπιστώνονται και το
επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης. Στο τέλος ενός ελέγχου, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως
χαμηλού, μεσαίου, ή υψηλού «επιπέδου κινδύνου» σύμφωνα με τη συμμόρφωση που διαπιστώθηκε
και καταγράφηκε από τους ελεγκτές εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Αυτή η κατηγοριοποίηση είναι
το σημείο έναρξης του ΜΕΣ.

Εικόνα 4: Σημείο έναρξης

4.B. Διαχωρισμός των δυνητικών
αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα

σοβαρών

κινδύνων

που

πρέπει

να

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου διαπιστώνεται ένας άμεσος κίνδυνος, που
μπορεί να επηρεάσει ορισμένη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος, όπως την ανθρώπινη υγεία και
ασφάλεια ή το περιβάλλον, οι ελεγκτές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα τον κίνδυνο
αυτόν. Ανεξαρτήτως από τη συνολική κατηγοριοποίηση κινδύνου της επιχείρησης, ο ελεγκτής
οφείλει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα άμεσους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με
την ασφάλεια εργαζομένων (κίνδυνος για τραυματισμό), την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων
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στην αγορά, τη μόνιμη και μακροπρόθεσμη βλάβη στο περιβάλλον, την πολιτισμική κληρονομία
ή τα ζώα. Οι ελεγκτές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία, ώστε
να προβούν σε προσωρινή διακοπή τμήματος ή του συνόλου λειτουργίας της επιχείρησης, σε
κατάσχεση προϊόντων και άλλα μέτρα ανάλογα με την παράβαση, μέχρις ότου αντιμετωπισθεί ο
κίνδυνος.

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος που
πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά
προτεραιότητα; (ατομικός
τραυματισμός, επικίνδυνο προϊόν,
σοβαρός αντίκτυπος στο
περιβάλλον)
Άμεσος κίνδυνος

Ναι

Όχι

Λήψη άμεσων
μέτρων

Συνέχεια στο
υπόλοιπο ΜΕΣ

B

Συνέχεια στο
υπόλοιπο ΜΕΣ
Εικόνα 5: Αντιμετώπιση δυνητικών σοβαρών κινδύνων κατά προτεραιότητα

Λαμβάνοντας άμεσα μέτρα, ο ελεγκτής είναι πιθανό να έχει ελέγξει τον κίνδυνο αποτελεσματικά,
στον βαθμό που πλέον είναι αμελητέος ή έχει εξαλειφθεί τελείως. Ωστόσο, ο ελεγκτής θα πρέπει
να καθορίσει:

•

αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες ή μέτρα συμμόρφωσης για να διασφαλίσουν τη συνεχή
συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε σχέση με άλλους κινδύνους που εντοπίστηκαν, και

•

αν θα εξετάσει την περίπτωση ποινικής δίωξης της επιχείρησης.

Ο ελεγκτής θα πρέπει να συνεκτιμήσει την κατάσταση, να συνεχίσει με τη διερεύνηση τυχόν
εναπομεινάντων κινδύνων και να εφαρμόσει το ΜΕΣ από την αρχή. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει
τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση εντοπισμού άμεσου κινδύνου.
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Εικόνα 6: Διαδικασία ελέγχου: εντοπισμός σοβαρού κινδύνου κατά τον έλεγχο

4.Γ. Προσδιορισμός ζητημάτων συμμόρφωσης που δεν βασίζονται στον κίνδυνο
Όπως παρουσιάζεται στον σχετικό Οδηγό για την ανάπτυξη των φύλλων ελέγχου, τα φύλλα
ελέγχου περιέχουν τις αναγκαίες ερωτήσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο. Μέσω αυτών των
ερωτήσεων, μπορεί να εξαχθεί το επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης. Επομένως, κατά την
εφαρμογή του ΜΕΣ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα
ζητήματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο έχουν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης οι οποίες μπορεί να μην
αφορούν άμεσα σημαντικούς ή άλλους κινδύνους αλλά να σχετίζονται με ζητήματα νομιμότητας.
Για παράδειγμα, η υποχρέωση τήρησης του αρχείου της γνωστοποίησης στην εγκατάσταση της
επιχείρησης ή η τήρηση άλλων αρχείων ασφαλείας ή καταγραφής συμβάντων. Η έννοια της
συμμόρφωσης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει περισσότερο διοικητικό χαρακτήρα οπότε και
τα ζητήματα αυτά εξετάζονται διακριτά στο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης εφαρμόζοντας τα
προβλεπόμενα μέτρα στην κείμενη νομοθεσία.

Επίπεδο συμμόρφωσης
που προκύπτει από το
φύλλο ελέγχου

Προσδιορισμός ζητημάτων
συμμόρφωσης που δεν
βασίζονται στον κίνδυνο

Γ

Εικόνα 7: Προσδιορισμός ζητημάτων συμμόρφωσης που δεν βασίζονται στον κίνδυνο

4. Δ. Εκτίμηση επιχειρηματικών παραγόντων
Εκτός από τη γενικότερη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, η εφαρμογή των
κατάλληλων ενεργειών και μέτρων συμμόρφωσης πρέπει παράλληλα να λαμβάνει υπόψη τους
ευρύτερους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 149 του Ν. 4512/2018 η λήψη αποφάσεων που ακολουθεί το συμπέρασμα
ενός ελέγχου θα εκτελείται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
α) τη μείωση των πιθανών κινδύνων και την αποτροπή ή μείωση των παραβάσεων ή την άρση
αυτών,
β) τη συμπεριφορά και τον βαθμό συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα.
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Επομένως, η επιλογή του κατάλληλου μέτρου συμμόρφωσης από τον ελεγκτή πρέπει να
είναι στοχευμένη, ώστε να πετυχαίνει το μέγιστο αντίκτυπο συμμόρφωσης. Συνεπώς, πριν το
τελικό συμπέρασμα επιβολής μέτρων συμμόρφωσης είναι σημαντικό να συνυπολογίζονται και
συγκεκριμένοι παράγοντες που αφορούν την κάθε περίπτωση χωριστά. Αυτοί οι παράγοντες είναι
οι λεγόμενοι «επιχειρηματικοί παράγοντες», οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή του
τελικού μέτρου συμμόρφωσης.
Παραδείγματα επιχειρηματικών παραγόντων που μπορεί να ληφθούν υπόψη:

•
•
•
•

ιστορικό συμμόρφωσης,
προηγούμενα περιστατικά κινδύνου που καταγράφηκαν,
αιτίες για τη μη συμμόρφωση (αναζήτηση οικονομικού πλεονεκτήματος ή ακούσια παράβαση),
πιθανή προθυμία συμμόρφωσης.

Επίπεδο συμμόρφωσης
που προκύπτει από το
φύλλο ελέγχου

Εκτίμηση επιχειρηματικών
παραγόντων

Προσδιορισμός ζητημάτων
συμμόρφωσης που δεν βασίζονται
στον κίνδυνο

Δ

Εικόνα 8: Εκτίμηση επιχειρηματικών παραγόντων

4.E. Τελικό συμπέρασμα επιβολής μέτρων συμμόρφωσης
Κατά τη λήψη της τελικής απόφασης για την επιβολή ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης, είναι
σημαντικό να εξεταστούν οι εξής παράμετροι:

•

Το μέτρο ή η ενέργεια συμμόρφωσης που επιλέγεται αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα τους
πιο σοβαρούς κινδύνους εντός χρονικών ορίων.

•
•
•

Η αιτία του κινδύνου έχει αντιμετωπιστεί.
Οι αστοχίες και ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
Τα κύρια προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί.
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Επίπεδο συμμόρφωσης
που προκύπτει από το
φύλλο ελέγχου

Προσδιορισμός ζητημάτων
συμμόρφωσης που δεν βασίζονται
στον κίνδυνο

Εκτίμηση επιχειρηματικών
παραγόντων

Τελικό συμπέρασμα
επιβολής μέτρων
συμμόρφωσης

E

Εικόνα 9: Τελικό συμπέρασμα επιβολής μέτρων συμμόρφωσης

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους στάδια του ΜΕΣ και το σύνολο των βημάτων της διαδικασίας
που ακολουθείται, ολόκληρο το ΜΕΣ απεικονίζεται ως εξής:
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78

τραυματισμός, επικίνδυνο προϊόν,
σοβαρός αντίκτυπος στο
περιβάλλον)

B

A

Εκτίμηση επιχειρηματικών
παραγόντων

Δ

Τελικό συμπέρασμα
επιβολής μέτρων
συμμόρφωσης

E

Άμεσος κίνδυνος

Ναι

Όχι

Λήψη άμεσων
μέτρων

Συνέχεια στο
υπόλοιπο ΜΕΣ

Συνέχεια στο
υπόλοιπο ΜΕΣ

Προσδιορισμός ζητημάτων
συμμόρφωσης που δεν βασίζονται
στον κίνδυνο

Γ

Εικόνα 10: Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος που
πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά
προτεραιότητα; (ατομικός

Επίπεδο συμμόρφωσης
που προκύπτει από το
φύλλο ελέγχου

5. Ανάπτυξη του ΜΕΣ βήμα-βήμα
Για την ανάπτυξη του ΜΕΣ, κάθε εποπτεύουσα αρχή πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει ορισμένα
βήματα.
Αυτά είναι:

•
•

Βήμα 1 – Καθορισμός των επιχειρηματικών παραγόντων,

Βήμα 2 – Εφαρμογή των επιχειρηματικών παραγόντων φορέα σε διάγραμμα
απόφασης, και

•

Βήμα 3 – Αντιστοίχιση ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης (όπως θα προβλέπονται
στα αναθεωρημένα κυρωτικά συστήματα με τα επίπεδα κινδύνου.

Βήμα 1 – Καθορισμός των επιχειρηματικών παραγόντων
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στη σχετική ενότητα 4.Δ, καθώς κάθε περίπτωση είναι μοναδική,
οι ελεγκτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους επιχειρηματικούς παράγοντες πριν βγάλουν το
τελικό συμπέρασμα επιβολής μέτρων συμμόρφωσης. Είναι σημαντικό αυτοί οι επιχειρηματικοί
παράγοντες να συμπεριληφθούν στο αναθεωρημένο σύστημα κυρώσεων.
Πριν από την εκτίμηση των επιχειρηματικών παραγόντων, η εποπτεύουσα αρχή πρέπει να
δημιουργήσει έναν πίνακα αυτών των παραγόντων και να εξετάσει τις συνέπειές τους.
Ο σχετικός πίνακας των αντίστοιχων επιχειρηματικών παραγόντων, που δημιουργήθηκε από τον
Health and Safety Executive (HSE), παρουσιάζεται ως παράδειγμα κατωτέρω.
Η εποπτεύουσα αρχή Health and Safety Executive (HSE) λαμβάνει υπόψη τους εξής παράγοντες:
Υπάρχει ιστορικό αντίστοιχων περιστατικών;
Ναι

Έχει σημειωθεί στην επιχείρηση ιστορικό αντίστοιχων περιστατικών, ή υπάρχουν στοιχεία
που να συνδέονται με περιστατικά, όπως ατυχήματα, περιπτώσεις ασθένειας και/ή επικίνδυνα
περιστατικά.

Όχι

Κανένα προηγούμενο ιστορικό ή στοιχείο σχετικών ατυχημάτων, ασθένειας και/ή επικίνδυνων
περιστατικών.

Υπάρχει ιστορικό επιβολής ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης στην επιχείρηση;
Ναι

Έχει επιβληθεί ενέργεια ή μέτρο συμμόρφωσης στην επιχείρηση μέσω προφορικής
προειδοποίησης, γραπτής σύστασης που απαιτεί ενέργεια, κοινοποίησης ή δίωξης.

Όχι

Δεν υπάρχει κανένα ιστορικό επιβολής ενέργειας συμμόρφωσης για τα ίδια ή παρόμοια ζητήματα.

Επιδιώκει η επιχείρηση σκοπίμως οικονομικό πλεονέκτημα;
Ναι

Η επιχείρηση αποφεύγει σκοπίμως την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων συμμόρφωσης, με
σκοπό την απόκτηση εμπορικού κέρδους.

Όχι

Η μη τήρηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης δεν προσβλέπει σε εμπορικό κίνητρο.

Ποιο είναι το επίπεδο του πραγματικού κινδύνου;
Σοβαρό

Ένας «σοβαρός ατομικός τραυματισμός» ή μια «σοβαρή επίπτωση στην υγεία» έχει σημειωθεί
ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης.

Μη
σοβαρό

Δεν έχει υπάρξει πραγματικός κίνδυνος ή η επερχόμενη βλάβη ήταν ήσσονος σημασίας και δεν
αφορούσε π.χ. έναν σημαντικό τραυματισμό ή σημαντική επίπτωση στην υγεία.
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Ποιο είναι το ιστορικό των αποτελεσμάτων ελέγχου της επιχείρησης;
Αρνητικό

Η επιχείρηση κατά τους προηγούμενους ελέγχους παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα,
έχει δεχθεί επανειλημμένως συστάσεις, καθοδήγηση και πληροφόρηση καθώς και χαμηλές
βαθμολογίες/αξιολόγηση ως προς την απόδοση της συμμόρφωσής της.

Μέτριο

Η επιχείρηση κατά τους προηγούμενους ελέγχους παρουσιάζει ήσσονος σημασίας προβλήματα
ή μεμονωμένες αστοχίες συμμόρφωσης οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με νέες
επιχειρηματικές λειτουργίες και εμπίπτει στο μέσο επίπεδο κατά την βαθμολόγηση/αξιολόγηση
της απόδοσης συμμόρφωσης.

Θετικό

Η επιχείρηση κατά τους προηγούμενους ελέγχους παρουσιάζει καλή συμμόρφωση,
αποτελεσματική ανταπόκριση στις συστάσεις και συμβουλές και εμπίπτει στο υψηλό επίπεδο
συμμόρφωσης κατά την βαθμολόγηση/αξιολόγηση της απόδοσης συμμόρφωσης.

Ποια είναι η γενική εικόνα της επιχείρησης;
Αρνητικό

Υπάρχει γενική αποτυχία συμμόρφωσης με μια σειρά απαιτήσεων που εξετάζονται και
αξιολογούνται μέσω του ΜΕΣ. Για παράδειγμα, η αποτυχία αντιμετώπισης κινδύνων που
προκύπτουν από επικίνδυνες ουσίες, μηχανήματα, μεταφορά, δόνηση, θόρυβο ή ανεπαρκείς
εγκαταστάσεις.

Μέτριο

Η πλειονότητα των απαιτήσεων συμμόρφωσης αντιμετωπίζονται επαρκώς μόνο με ασήμαντες
παραλείψεις.

Θετικό

Υπάρχει πλήρης τήρηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης, χωρίς αξιόλογες παραλείψεις.

Σε ποιο βαθμό η επιχείρηση καθίσταται μετά τον έλεγχο ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
συμμόρφωσης;
Σίγουρα

Είναι προφανές ότι η επιχείρηση είναι απολύτως ικανή και πλήρως αφοσιωμένη στην τήρηση
των απαιτήσεων συμμόρφωσης, μέσω της αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων και της
διαχείρισης θεμάτων που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας.

Ικανοποιητικά Η επιχείρηση επιδεικνύει ορισμένη ικανότητα και αφοσίωση στην τήρηση των απαιτήσεων
συμμόρφωσης μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης θεμάτων που άπτονται της υγείας και της
ασφάλειας.
Όχι Σίγουρα

Υπάρχει ανησυχία ότι η επιχείρηση δεν έχει την ικανότητα ή την αφοσίωση να διασφαλίσει την
αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Πηγή: www.hse.gov.uk
Πίνακας 3: Health and Safety Executive (HSE) – Επιχειρηματικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη

Βήμα 2 – Εφαρμογή των επιχειρηματικών παραγόντων με τη μορφή διαγράμματος
απόφασης
Μετά το πέρας του ελέγχου και τον καθορισμό του επιπέδου συμμόρφωσης που προκύπτει από
το φύλλο ελέγχου, ακολουθεί η εκτίμηση των επιχειρηματικών παραγόντων πριν τη λήψη του
τελικού συμπεράσματος και την επιβολή πιθανών μέτρων συμμόρφωσης. Σε πρακτικό επίπεδο,
οι επιχειρηματικοί παράγοντες αποτυπώνονται με τη μορφή δενδροειδούς διαγράμματος, το οποίο
σχεδιάζεται από την κάθε εποπτεύουσα αρχή. Στο διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται κάθε επίπεδο
συμμόρφωσης (χαμηλού/μεσαίου/υψηλού κινδύνου) και οι συνεκτιμώμενοι επιχειρηματικοί
παράγοντες (που έχουν αναλυθεί παραπάνω) προκειμένου οι ελεγκτές να λάβουν την τελική τους
απόφαση για τις ενέργειες ή τα μέτρα συμμόρφωσης που θα επιβληθούν.
Κάθε διάγραμμα απόφασης μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία καθώς οι προσδοκίες
συμμόρφωσης επηρεάζονται από διαφορετικούς επιχειρηματικούς παράγοντες. Κάθε
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εποπτεύουσα αρχή πρέπει να δημιουργεί ξεχωριστά διαγράμματα αποφάσεων, ένα για κάθε
κίνδυνο που αντιστοιχεί στο επίπεδο συμμόρφωσης.
Σημειώνεται πως σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει κατηγοριοποιηθεί από το φύλλο ελέγχου
ως χαμηλού κινδύνου (επίπεδο συμμόρφωσης), δεδομένου ότι ο κίνδυνος είναι σχετικά ασήμαντος
η κατηγοριοποίηση αυτή κρίνεται δύσκολο να μεταβληθεί. Ωστόσο, σε περίπτωση που αντίστοιχα
ζητήματα συμμόρφωσης (ακόμα και ήσσονος σημασίας παραβίασης της νομοθεσίας) έχουν
παρουσιαστεί και κατά το παρελθόν, η γραπτή σύσταση μπορεί να αποτελέσει μια πιο πρόσφορη
ενέργεια αντί της απλής παροχής συμβουλών.
Κάθε εποπτεύουσα αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό της δενδροειδές διάγραμμα απόφασης,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις παραμέτρους που τίθενται στο αρ. 149 του ν. 4512/2018.
Τα παραδείγματα που ακολουθούν, απεικονίζουν αντίστοιχα δενδροειδή διαγράμματα απόφασης.
Μετά τη χρήση του ΜΕΣ και τη λήψη του τελικού συμπεράσματος, η επιχείρηση ενημερώνεται
από τον ελεγκτή.

Υψηλός κίνδυνος
(Επίπεδο συμμόρφωσης)

Ιστορικό αντίστοιχων
περιστατικών

Ναι

Όχι

Ιστορικό συμμόρφωσης

Αρνητικό

Θετικό/
Μέτριο/
Δ/Υ

Οικονομικό πλεονέκτημα

Ναι

Ναι
Όχι

Μεσαία επιβολή
μέτρων

Υψηλή επιβολή
μέτρων

Εικόνα 11: Παράδειγμα διαγράμματος απόφασης επιπέδου συμμόρφωσης υψηλού κινδύνου, μετά την
εκτίμηση επιχειρηματικών παραγόντων (προσαρμοσμένο από το ΜΕΣ του HSE)
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Μεσαίος κίνδυνος
(Επίπεδο συμμόρφωσης)

Ιστορικό αντίστοιχων
περιστατικών

Ναι

Όχι

Θετικό
/ Δ/Υ

Ιστορικό συμμόρφωσης

Αρνητικό

Μέτριο
Οικονομικό πλεονέκτημα

Ναι

Όχι

Σίγουρα

Προθυμία συμμόρφωσης

Όχι
Σίγουρα

Ικανοποιητικά

Χαμηλή επιβολή
μέτρων

Μεσαία επιβολή
μέτρων

Υψηλή επιβολή
μέτρων

Εικόνα 12: Παράδειγμα διαγράμματος απόφασης επιπέδου συμμόρφωσης μεσαίου κινδύνου, μετά την
εκτίμηση επιχειρηματικών παραγόντων (προσαρμοσμένο από το ΜΕΣ του HSE)

Βήμα 3 – Αντιστοίχιση ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης (βάσει των
αναθεωρημένων κυρωτικών συστημάτων) με τα επίπεδα επικινδυνότητας
Το επίπεδο επικινδυνότητας μια επιχείρησης, όπως προκύπτει από το φύλλο ελέγχου που
χρησιμοποιεί ο ελεγκτής, αποτελεί το σημείο έναρξης για την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών
Συμμόρφωσης. Προκειμένου ο ελεγκτής να καταλήξει στην ορθότερη απόφαση για τις ενέργειες ή
τα μέτρα συμμόρφωσης που θα επιβληθούν, κρίνεται απαραίτητη η αντιστοίχιση των ενεργειών ή
μέτρων, όπως περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία, με το αντίστοιχο επίπεδο συμμόρφωσης. Η
καταγραφή της αντιστοίχισης αυτής με τη μορφή λίστας αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη πρακτική.
Στην ενότητα 3.3. παρουσιάζονται τα πιθανά κοινά μέτρα και κυρώσεις, όπως ορίζονται στο
άρθρο 151 του ν. 4512/2018 καθώς και η προτεινόμενη χρήση τους, ανάλογα με το επίπεδο
των παραβάσεων (π.χ. παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και γραπτών συστάσεων για ασήμαντες
παραβάσεις, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για μέτριες έως σοβαρές παραβάσεις, προσωρινή
ή μόνιμη διακοπή λειτουργίας καθώς και κατάσχεση προϊόντων για σημαντικές ή σοβαρές
παραβάσεις).
Αυτή η λίστα πιθανών ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης αντιστοιχίζεται με το επίπεδο
συμμόρφωσης.
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Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει ένα αντίστοιχο παράδειγμα.

6. Επανασχεδιασμός του ΜΕΣ

Πίνακας 4: Αντιστοίχιση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις διαθέσιμες ενέργειες συμμόρφωσης

Η πιλοτική χρήση του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης κρίνεται απαραίτητη για ένα εύλογο
διάστημα προκειμένου η κάθε εποπτεύουσα αρχή να προβεί σε κατάλληλες βελτιώσεις. Μέσα από
τη διαδικασία αυτή επανασχεδιασμού, θα οριστικοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, το οποίο
θα περιλαμβάνει την απαιτούμενη ευθυγράμμιση των πιθανών ενεργειών ή μέτρων συμμόρφωσης
με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4512/2018.

7. Διάδοση του ΜΕΣ
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 4512/2018 κάθε εποπτεύουσα αρχή θα υιοθετήσει
το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης με την έκδοση σχετικής απόφασης και την δημοσιοποίησή
της στην ιστοσελίδα της. Μέσω της δημοσιοποίησης του νέου αυτού εργαλείου αφενός ενισχύεται
η διαφάνεια και αφετέρου εξοικειώνονται οι επιχειρήσεις με την συστηματική αυτή προσέγγιση της
συμμόρφωσης.
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Παράρτημα
Σχήμα 1: Προσέγγιση συμμόρφωσης του Health Canada

Πηγή: Health Canada, https://www.canada.ca/en/

Σχήμα 2: Office of Nuclear Regulation – τύποι συμμόρφωσης

Πηγή: Office of Nuclear Regulation (UK), http://news.onr.org.uk
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Σχήμα 3: Μοντέλο συμμόρφωσης του Dairy Food Safety Victoria (DFSV)

Πηγή: Dairy Food Safety Victoria, Australia (DFSV), https://www.dairysafe.vic.gov.au/

Παράρτημα IV
Διαγράμματα ροής επιχειρηματικών παραγόντων σύμφωνα με την εποπτεύουσα αρχή
HSE
Διαγράμματα ροής για:

•
•
•
•

προειδοποίηση απαγόρευσης λειτουργίας (Σχήμα 4),
σύσταση βελτίωσης συμμόρφωσης (Σχήμα 5),
επιστολή (Σχήμα 6), και
προφορική προειδοποίηση (Σχήμα 7).

Στο μοντέλο του HSE, όταν εξετάζεται ποια ενέργεια ή μέτρο συμμόρφωσης ενδείκνυται,
εφαρμόζονται οι επιχειρηματικοί παράγοντες. Ο τρόπος εφαρμογής των επιχειρηματικών
παραγόντων παρουσιάζεται σε διαγράμματα ροής. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε
διάγραμμα ροής ποικίλουν, επειδή διαφορετικές εκτιμήσεις συμμόρφωσης επηρεάζονται από
διαφορετικούς επιχειρηματικούς παράγοντες .
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Το σχήμα 4 δείχνει το διάγραμμα ροής που χρησιμοποιείται όταν η αρχική προσδοκία
συμμόρφωσης είναι «Προειδοποίηση Απαγόρευσης Λειτουργίας». Πολλοί επιχειρηματικοί
παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν είναι αναγκαία η δίωξη.
Παρομοίως, τα σχήματα 5 και 6 κατωτέρω δείχνουν τους σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται
υπόψη είτε για την επιβολή υψηλότερης κύρωσης από αυτήν της αρχικής εκτίμησης ή για την
εξέταση επιβολής ενός πιο ήπιου μέτρου.
Το σχήμα 7 δείχνει τους παράγοντες που εξετάζονται σε περίπτωση που πρώτα εξετάζεται μια
προφορική προειδοποίηση. Το διάγραμμα ροής δείχνει πώς οι επιχειρηματικοί παράγοντες μπορεί
να επηρεάσουν αυτήν την αρχική εκτίμηση και να τη μετατρέψουν σε επιστολή.
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Σχήμα 4: Προειδοποίηση Απαγόρευσης Λειτουργίας
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Σχήμα 5: Σύσταση Βελτίωσης Συμμόρφωσης
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Σχήμα 6: Τύποι Επιστολών
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Σχήμα 7: Προφορική Προειδοποίηση
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ΟΔΗΓΟΣ 4

Ανάπτυξη
Συστήματος Διαχείρισης
Καταγγελιών
με βάση τον κίνδυνο

93

Περιεχόμενα
σελ. 95

1. Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού

σελ. 95

2. Τα οφέλη ενός συστήματος διαχείρισης
καταγγελιών βάσει κινδύνου

σελ. 96

3. Η στρατηγική σημασία των καταγγελιών
σε ένα σύστημα ελέγχων που βασίζεται
στον κίνδυνο

σελ. 96

4. Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης
καταγγελιών βάσει κινδύνου – θεσμικά
ζητήματα και ζητήματα πολιτικής

σελ. 99

5. Ανάπτυξη ενός συστήματος
διαχείρισης καταγγελιών βάσει κινδύνου
– επιχειρησιακά ζητήματα

σελ. 106 Παράρτημα

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών με βάση τον κίνδυνο

94

1. Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού
Με το άρθρο 140 του Ν. 4512/2018 εισάγονται οι κανόνες για τη διαχείριση των καταγγελιών, μετά
από αξιολόγησή τους με βάση τον πιθανό κίνδυνο.
Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να βοηθήσει τις ελεγκτικές αρχές να αναπτύξουν ένα
ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών.
Ο Οδηγός σχεδιάστηκε για πρακτική χρήση και θα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον
προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων κατά το σχεδιασμό των ελέγχων.
Αρχικά, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η δομή του Συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών.
Παρουσιάζεται στη συνέχεια η σταδιακή ενσωμάτωση των παρεχόμενων πληροφοριών, η
αξιοποίηση των οποίων οδηγεί όχι μόνο σε μια ενημερωμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση
της καταγγελίας αλλά και στη λήψη αποφάσεων για την ενδεδειγμένη ενέργεια που πρέπει να
ακολουθηθεί.
Στον Οδηγό προβλέπονται υποστηρικτικά διαγράμματα ροής για την καθοδήγηση του προσωπικού
διαχείρισης των καταγγελιών, ώστε να ταξινομηθεί η καταγγελία στην κατάλληλη κατηγορία
κινδύνου.

2. Τα οφέλη ενός συστήματος διαχείρισης καταγγελιών βάσει κινδύνου
Σε ένα σύστημα εποπτείας που βασίζεται στον κίνδυνο, οι έλεγχοι πρέπει να σχεδιάζονται
πρωταρχικά με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων. Οι καταγγελίες πρέπει να χρησιμοποιούνται
ως πηγή πληροφοριών για τη βελτίωση της στόχευσης των κινδύνων και του σχεδιασμού των
ελέγχων και, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, να οδηγούν σε ελέγχους επί τούτω. Ένα σύστημα
διαχείρισης καταγγελιών βάσει κινδύνου είναι επομένως απαραίτητο για τη διασφάλιση της
συνοχής μεταξύ προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται μετά από προσεκτικό σχεδιασμό
και ελέγχων που δεν είναι σχεδιασμένοι και συμβαίνουν ως αντίδραση σε μία καταγγελία. Η
διαχείριση καταγγελιών με βάση τον κίνδυνο:
i. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας κανονιστικής προσέγγισης που εστιάζει στο αποτέλεσμα με
βάση την επεξεργασία πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνου.
ii. Διασφαλίζει τη συνέπεια με την ευρύτερη στρατηγική για τον έλεγχο των οικονομικών
δραστηριοτήτων και προϊόντων.
iii. Διαχωρίζει τις καταγγελίες χαμηλού κινδύνου, οι οποίες μπορεί να είναι ασήμαντες και
δεν πρέπει να αποσπούν τους πόρους των ελεγκτικών αρχών από τις καταγγελίες υψηλού
κινδύνου.
iv. Προτεραιοποιεί περιπτώσεις υψηλού κινδύνου που διακινδυνεύουν τους στόχους του
νομοθέτη για τη προστασία του δημοσίου συμφέροντος συνεισφέροντας έτσι σε καλύτερα
κανονιστικά αποτελέσματα ανακατευθύνοντας πόρους στον έλεγχο δραστηριοτήτων που έχουν
μεγαλύτερη επίπτωση.
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v. Αναπτύσσει μια αναλογική και συνεπή ανταπόκριση στα ζητήματα που θέτει το κοινό.
vi. Αξιοποιεί καταγγελίες τρίτων9 αποτελεσματικά ως πηγή δεδομένων υψηλής ποιότητας για
την ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνων.

3. Η στρατηγική σημασία των καταγγελιών σε ένα σύστημα ελέγχων
που βασίζεται στον κίνδυνο
Οι καταγγελίες που λαμβάνονται από ελεγκτικές αρχές είναι σημαντική πηγή πληροφόρησης
που μπορεί να αξιοποιηθεί από κοινού με άλλες πηγές δεδομένων, με σκοπό την αξιολόγηση
των εκάστοτε κινδύνων. Η πρωταρχική χρήση των καταγγελιών σε ένα σύστημα ελέγχων βάσει
κινδύνου αποτελεί περισσότερο πηγή ανάλυσης των κινδύνων, παρά βασικό οδηγό για τον
σχεδιασμό των ελέγχων.
Όπως συζητήθηκε στον Οδηγό Αξιολόγησης Κινδύνων και Μεθοδολογίας Σχεδιασμού των Ελέγχων
με βάση τον Κίνδυνο, οι αξιολογήσεις των κινδύνων πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τους παράγοντες κινδύνου. Ομοίως, όταν λαμβάνονται καταγγελίες ή άλλες πληροφορίες,
κριτήρια όπως η αξιοπιστία ή η φερεγγυότητα των πληροφοριών, η σοβαρότητα του κινδύνου που
περιγράφεται στην καταγγελία, το προηγούμενο ιστορικό (προηγούμενες καταγγελίες), θα πρέπει
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποφασίζεται αν θα διεξάγονται έλεγχοι ως
αντίδραση στην καταγγελία.
Η συστηματική αντίδραση (ένας έλεγχος ως επακόλουθο μίας καταγγελίας) δεν πρέπει να
επιδιώκεται ως στρατηγική, και μέτρα αντίδρασης όπως η άμεση διερεύνηση της καταγγελίας10 ή
ο επιτόπιος έλεγχος πρέπει να αποτελούν μειοψηφία σε σχέση με τους προληπτικούς ελέγχους.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι μετά από καταγγελία θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όταν τεκμαίρεται η ύπαρξη επικείμενου κινδύνου. Αντίθετα, άλλοι τρόποι πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση των επιτόπιων ελέγχων για τη διαχείριση των καταγγελιών
με περισσότερο αναλογική αντιμετώπιση και διατήρηση της αξιοπιστίας των ελεγκτικών αρχών ως
εποπτευουσών αρχών επιβολής της συμμόρφωσης.

4. Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης καταγγελιών βάσει κινδύνου
– θεσμικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής
Τα ακόλουθα βήματα και δραστηριότητες συνιστώνται για την έναρξη και οργάνωση της διαδικασίας
ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης καταγγελιών βάσει κινδύνου.

4.1. Ορισμός του τι συνιστά καταγγελία
Είναι απαραίτητο να οριστεί τί συνιστά μια καταγγελία με περιγραφή του περιεχομένου, της
ουσίας και των πηγών της. Οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να στοχεύσουν στην καθιέρωση ενός

Ενώ τέτοιες καταγγελίες δεν πρέπει να θεωρούνται ποτέ οδηγία για τη διεξαγωγή των ελέγχων, είναι μια σημαντική, συμπληρωματική πηγή πληροφοριών.
Για παράδειγμα, επαναλαμβανόμενες, βάσιμες καταγγελίες για το ίδιο προϊόν ή την ίδια επιχείρηση πρέπει να είναι παράγοντας που αυξάνει αισθητά το
επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει σε πιο πιθανούς και/ή συχνούς ελέγχους.
9

Μια διερεύνηση δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως επιτόπιο έλεγχο. Αυτό είναι σύμφωνο με το ν. 4512/2018, που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ή μη
μιας επιτόπιας διερεύνησης στο Άρθρο 140, παράγραφος 3(γ).
10
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εναρμονισμένου ορισμού στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό θα βοηθήσει τον αρμόδιο για
τη διαχείριση των καταγγελιών να αποφασίσει αν μια ανησυχία που αναφέρεται από έναν
καταγγέλλοντα είναι ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ελεγκτικής αρχής ή αν πρέπει να
ανακατευθυνθεί σε μια πιο αρμόδια αρχή. Για παράδειγμα, κάθε αρμόδια αρχή θα μπορούσε να
υιοθετήσει έναν ορισμό καταγγελίας ως εξής:
«Καταγγελία είναι μια δήλωση ότι κάτι είναι λανθασμένο ή μη ικανοποιητικό σε
σχέση με μια οικονομική δραστηριότητα, η οποία είναι επαρκώς συγκεκριμένη για
να επιτρέψει τον προσδιορισμό του ζητήματος και αφορά κάτι που έχει προκαλέσει
ή έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει βλάβη στο δημόσιο συμφέρον και/ή φαίνεται να
συνιστά παραβίαση του νόμου για την οποία η συγκεκριμένη αρχή είναι αρμόδια να
επιβάλει τη συμμόρφωση».

4.2. Σχεδιασμός της πολιτικής για τη διερεύνηση των καταγγελιών
Στην αρχή, οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν μια πολιτική αντίδρασης με βάση τους
κινδύνους που ενέχουν οι καταγγελίες για τους στόχους της ελεγκτικής αρχής. Αυτή πρέπει
να αποτελείται από μια κανονιστική δήλωση πολιτικής, με αντικείμενο τη νέα συνολική αλλαγή
πολιτικής (από τυχαίο ή συστηματικό έλεγχο με βάση τις καταγγελίες σε έλεγχο και στρατηγική
διαχείρισης καταγγελιών βάσει κινδύνου), που θα καταστεί διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, ιδανικά μέσω
διαδικτυακής σελίδας. Η κανονιστική δήλωση πολιτικής πρέπει να καθιστά σαφές ότι η ελεγκτική
αρχή δεν θα διερευνά κάθε καταγγελία που υποβάλλεται από το κοινό, μέσω ενός σύντομου και
ευκόλως κατανοητού, μη τεχνικού μηνύματος για την αλλαγή στρατηγικής. Πρέπει να ξεκαθαρίζει
ότι οι αποφάσεις διερεύνησης ή μη της καταγγελίας θα βασίζονται:

•
•

στη συνάφεια της καταγγελίας με τους στόχους της ελεγκτικής αρχής

στο προφίλ του καταγγέλλοντος (π.χ. καταγγελίες που υποβάλλονται από ανώνυμους ή
επαναλαμβανόμενους καταγγέλλοντες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως λιγότερο αξιόπιστες και
έτσι να λαμβάνουν χαμηλότερη προτεραιότητα)

•
•
•

στην ουσία της καταγγελίας
στους εκλαμβανόμενους κινδύνους για τους κανονιστικούς στόχους της ελεγκτικής αρχής
στη διαθεσιμότητα των πόρων.

Αυτή η δήλωση μπορεί να συνοδεύεται από μια μονοσέλιδη έγχρωμη οδηγία για τον χρόνο και τον
τρόπο υποβολής μιας «καλής» καταγγελίας προς καθοδήγηση του κοινού.
Η κανονιστική δήλωση πρέπει επίσης να διασαφηνίζει τη δυνητική δευτερεύουσα χρήση των
καταγγελιών που μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση τους στην έρευνα, σε στατιστικά δεδομένα
και σε εκθέσεις.

4.3. Προσδιορισμός όλων των πιθανών πηγών καταγγελιών
Δεδομένου ότι οι καταγγελίες είναι πηγή πληροφοριών, οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να επιτρέπουν
στον καθένα να τις υποβάλει. Συνεπώς, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα
να υποβάλει καταγγελία στις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι καταναλωτής, νυν ή πρώην υπάλληλος,
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άλλη επιχείρηση ή οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού. Το δικαίωμα επεκτείνεται σε όλες
τις υπηρεσίες και αρχές της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανομένων κεντρικών και τοπικών
αρχών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Οι καταγγελίες μπορεί να είναι επώνυμες ή ανώνυμες και να υποβάλλονται σε διάφορες μορφές:
ηλεκτρονικώς (π.χ. με e-mail ή μέσω ειδικής πλατφόρμας καταγγελιών), ταχυδρομικώς, γραπτώς
με την υποβολή αναφοράς σε έντυπη μορφή, μέσω τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικώς μέσω ειδικού
τηλεφώνου εξυπηρέτησης, ή αυτοπροσώπως. Οι αρχές οφείλουν να ενθαρρύνουν την ηλεκτρονική
υποβολή των καταγγελιών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαχείρισή τους.
Τέλος, πληροφορίες για παραβάσεις που μπορεί να θέτουν κινδύνους για τους κανονιστικούς
στόχους των ελεγκτικών αρχών μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψη των ελεγκτικών αρχών
με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, πληροφορίες στα ΜΜΕ (έντυπα, διαδικτυακά και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης) ή πληροφορίες από άλλες αρχές και υπηρεσίες μπορεί να υποπέσουν
στην αντίληψη της ελεγκτικής αρχής χωρίς καν να υποβληθούν ως καταγγελίες. Μάλιστα, σε
ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην κοινοποιηθούν καν ως παράβαση
αυτή καθαυτή, ωστόσο ένας ικανός ελεγκτής θα μπορεί να αναγνωρίσει τους κινδύνους που
αυτές συνεπάγονται. Για αυτόν τον σκοπό, οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε
πληροφορία που υποπίπτει στην αντίληψή τους με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για τις
υπόλοιπες καταγγελίες. Εντούτοις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όλες οι πληροφορίες στα
ΜΜΕ ως καταγγελίες με την ίδια σπουδαιότητα και οι ελεγκτικές αρχές δεν πρέπει να αναμένεται να
παρακολουθούν προληπτικά κάθε κανάλι πληροφοριών. Ταυτόχρονα, οι ελεγκτικές αρχές πρέπει
να εντάξουν μια προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση καταγγελιών, σύμφωνα με την οποία
το προσωπικό τους θα αναμένεται να αναγνωρίζει και να ενεργεί βάσει δημοσίως διαθέσιμων
πληροφοριών που μπορεί να θέτουν κινδύνους για τους κανονιστικούς στόχους τους, ακόμη και
αν αυτές οι πληροφορίες δεν υποβάλλονται επισήμως ως καταγγελίες.

4.4. Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων
Ανάλογα με το πεδίο εποπτείας και την τοποθεσία της ελεγκτικής αρχής, ο χειρισμός καταγγελιών
μπορεί να είναι χρονοβόρο καθήκον που απαιτεί εντατική εργασία. Επιπλέον, η ανάθεση της
διαχείρισης καταγγελιών σε ειδικούς ελεγκτές της πρώτης γραμμής ενέχει κόστος, αφού αυτοί οι
ελεγκτές θα πρέπει να μετατοπιστούν από τις συνήθεις ελεγκτικές τους δραστηριότητες, αφήνοντας
έτσι εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου με ανεπαρκές επίπεδο ελέγχου. Επομένως, πρέπει να δοθεί
προσοχή για την καλύτερη διαχείριση αυτού του καθήκοντος όσον αφορά τους ανθρώπινους
πόρους. Για παράδειγμα, το HSE στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέθεσε αυτό το καθήκον σε ειδικούς
υπεύθυνους καταγγελιών που είναι υπάλληλοι πρώτης γραμμής με καθήκον καταγραφής των
καταγγελιών. Οι ελεγκτές εμπλέκονται μόνο όταν μια καταγγελία απαιτεί διερεύνηση.
Σε εναρμόνιση με τις καλές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, οι ελεγκτικές αρχές στην Ελλάδα
θα πρέπει να εξετάσουν την ανάθεση αυτού του καθήκοντος σε ειδικό υπαλληλικό προσωπικό
«Βαθμίδας 1» και «Βαθμίδας 2» που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι καταγγελιών. Οι ειδικοί
υπεύθυνοι καταγγελιών μπορούν να φιλτράρουν τις καταγγελίες και να παραπέμπουν σε ανώτερο
επίπεδο μόνο όσες θεωρούνται υψηλού κινδύνου και απαιτούν άμεση επακόλουθη δράση (άμεση
διερεύνηση). Αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί είτε μέσω σύστασης μιας ειδικής κεντρικής
μονάδας για τη λήψη όλων των καταγγελιών για κάθε πεδίο/τομέα ελέγχου (π.χ. δημόσια υγεία,
περιβαλλοντική προστασία, τεχνική ασφάλεια, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κλπ.), είτε μέσω
σύστασης της υπηρεσίας αυτής σε κάθε ελεγκτική αρχή.
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Επιπλέον, σαφή πρωτόκολλα πρέπει να καθιερωθούν για την ιεραρχία της λήψης αποφάσεων. Η
καταγραφή της καταγγελίας καθώς και λιγότερο περίπλοκες αποφάσεις που περιλαμβάνουν π.χ.
την αρχειοθέτηση της καταγγελίας, αν δεν τεκμηριώνεται, πρέπει να ανατεθούν σε μικρότερης
βαθμίδας προσωπικό (Βαθμίδα 1), ενώ πιο περίπλοκες αποφάσεις πρέπει να παραπεμφθούν
σε ανώτερης βαθμίδας προσωπικό (Βαθμίδα 2). Για παράδειγμα, προσωπικό της Βαθμίδας 2
θα αποφασίσει τελικά βάσει αντικειμενικών προκαθορισμένων κριτηρίων εάν μία καταγγελία
θα διερευνηθεί ή εάν είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα (θέτοντας συμπληρωματικό ερώτημα
στον καταγγέλλοντα ή προβαίνοντας σε συλλογή επιπλέον δεδομένων), πριν αποφασιστεί
αν θα διατεθούν πόροι για άμεση διερεύνηση της καταγγελίας με επιτόπιο έλεγχο. Επιπλέον,
κάποια ζητήματα μπορεί να μην εμπίπτουν σαφώς εντός του πεδίου μιας ελεγκτικής αρχής και
μπορεί να απαιτείται κοινή δράση μεταξύ περισσότερων ελεγκτικών αρχών. Η απόφαση αν θα
ανακατευθυνθεί η καταγγελία σε άλλο τμήμα εντός της ελεγκτικής αρχής ή σε άλλη ελεγκτική αρχή
πρέπει να ληφθεί από προσωπικό της Βαθμίδας 2.

5. Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης καταγγελιών βάσει κινδύνου
– επιχειρησιακά ζητήματα
5.1. Σχεδιασμός Πρότυπων Διαδικασιών Λειτουργίας SOP για τη διαχείριση των
καταγγελιών
Ένα εύρωστο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών απαιτεί εφαρμογή Πρότυπων Διαδικασιών
Λειτουργίας SOP για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης στον χειρισμό καταγγελιών.
Η εφαρμογή προτύπων μπορεί να υποστηριχθεί από την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής, για
την καθοδήγηση του προσωπικού στον τρόπο διαχείρισης καταγγελιών – ξεκινώντας από την
υποβολή, την καταγραφή και τον αρχικό έλεγχο από προσωπικό της Βαθμίδας 1, την απόφαση
από προσωπικό της Βαθμίδας 2, τη λήψη δράσης και την επιβολή απόφασης.
Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος καταγγελιών (Βαθμίδα 1) πρέπει να αποφασίσει αν ο ισχυρισμός
πληροί την περιγραφή / τον ορισμό μιας καταγγελίας όπως ορίζεται στο 4(i) και αν εμπίπτει στην
αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία της ελεγκτικής αρχής. Αν όχι, ο υπεύθυνος καταγγελιών πρέπει
να λάβει σαφή καθοδήγηση για τον τρόπο αντιμετώπισης. Οι υπεύθυνοι καταγγελιών πρέπει να
λαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία της καταγγελίας και αν είναι δυνατόν, τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.
(βλ. Παραρτήματα ΙΙΙ και IV για παραδείγματα πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας (SOP) για
καταγραφή καταγγελιών).
Επιπλέον, μετά τη λήψη της καταγγελίας, ο υπεύθυνος καταγγελιών θα πρέπει να απαιτείται να
παρέχει επιβεβαίωση λήψης της καταγγελίας και αριθμό της και να εξηγεί ότι η καταγγελία θα ληφθεί
υπόψη στον σχεδιασμό ελέγχων και ότι όλες οι λοιπές νομοθετικά προβλεπόμενες ενέργειες θα
ακολουθηθούν όπως ισχύουν. Προτείνεται οι αρχές να υιοθετήσουν ένα κοινό πρότυπο κείμενο
ως ενημέρωση στην υποβολή καταγγελιών.
Αν η δήλωση που πραγματοποιείται ικανοποιεί τον ορισμό της καταγγελίας, αλλά εμπίπτει στην
αρμοδιότητα άλλης διεύθυνσης / τμήματος εντός της ελεγκτικής αρχής ή στην αρμοδιότητα
διαφορετικής ελεγκτικής αρχής, οι υπεύθυνοι καταγγελιών θα μεταβιβάζουν την καταγγελία στην
αρμόδια αρχή και θα ενημερώνουν τον καταγγέλλοντα αναλόγως για αυτήν την απόφαση. Για
την απόφαση αυτή θα πρέπει να οριστεί ένα πρότυπο επιδόσεων ενεργειών των υπεύθυνων
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καταγγελιών. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων αναφέρει ένα πρόβλημα και υπάρχει κίνδυνος η
αδράνεια να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη, ο υπεύθυνος καταγγελιών θα πρέπει να απαιτείται να
αποφασίζει πάραυτα και να κατευθύνει την καταγγελία στην αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση.
Αν το αναφερόμενο ζήτημα δεν ενέχει σημαντικό κίνδυνο, ο υπεύθυνος καταγγελιών θα πρέπει να
αποφασίζει για την πορεία της καταγγελίας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5.2. Σύνταξη του εντύπου καταγραφής καταγγελιών
Αν ο ισχυρισμός πληροί τον ορισμό της καταγγελίας και εμπίπτει στο αντικείμενο της αρμοδιότητας
της ελεγκτικής αρχής, πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο της ορθής καταγραφής της.
Οι υπεύθυνοι καταγγελιών απαιτείται να συμπληρώνουν ένα τυποποιημένο έντυπο καταγραφής
καταγγελιών, ώστε να καταγράφουν όλες τις καταγγελίες. Το έντυπο θα πρέπει να αποτυπώνει
πληροφορίες σχετικά με:
α. τον καταγγέλλοντα (όπου είναι δυνατόν)
β. τον οικονομικό φορέα για τον οποίο υποβάλλεται η καταγγελία
γ. και την ουσία της καταγγελίας.
Το παρακάτω πλαίσιο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται κατ’ ελάχιστο
στο έντυπο καταγραφής καταγγελιών.

•
•
•

Αρ. αρχείου εγγραφής και όνομα αρμόδιου υπαλλήλου που καταγράφει την καταγγελία,
Ημερομηνία και ώρα υποβολής της καταγγελίας,

Τρόπος υποβολής της καταγγελίας (π.χ. τηλεφωνικώς, μέσω e-mail, ταχυδρομικώς, μέσω τηλεομοιοτυπίας, μέσω
ειδικής ιστοσελίδας, αυτοπροσώπως),

•

Πληροφορίες για τον καταγγέλοντα (όπου είναι δυνατόν),
o Ανώνυμος ή
o Ονοματεπώνυμο,
o Αριθμός ταυτοποίησης,
o Διεύθυνση,
o Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο(α), e-mail),
o Κατάσταση (δηλαδή τρέχων / πρώην υπάλληλος, πελάτης, μέλος του ευρύτερου κοινού, οικονομικός

•
•
•
•

φορέας, άλλη κυβερνητική υπηρεσία),
Πληροφορίες σχετικά με το ερώτημα αν είναι νέος ή επαναλαμβανόμενος καταγγέλλων,
Ημερομηνία και ώρα της φερόμενης παράβασης (π.χ. ημερομηνία και ώρα κατανάλωσης ενός προϊόντος),
Φύση/λόγος της καταγγελίας (συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων ασθένειας/τραυματισμών, αν είναι σχετικά),

Υποστηρικτικά στοιχεία, αν υπάρχουν (π.χ. φωτογραφίες της φερόμενης παράβασης, έγγραφα που αποδεικνύουν
νοσοκομειακή περίθαλψη εξαιτίας της φερόμενης παράβασης, υπόλοιπο δείγματος προϊόντος κλπ.),

•

Σχετικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου αν είναι εισαγόμενο ή
εγχώριο προϊόν και του σημείου πώλησης (π.χ. λιανοπωλητής, κατασκευαστής, εισαγωγέας, διανομέας, άλλο),

•

Σχετικές πληροφορίες για τον οικονομικό φορέα
o Εμπορική επωνυμία,
o Διεύθυνση,
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•

Σχετικές πληροφορίες για την επιχείρηση/εγκατάσταση, αν ισχύουν,
o Εταιρική επωνυμία,
o Διεύθυνση.

Πλαίσιο 1: Απαιτούμενες πληροφορίες του εντύπου καταγραφής καταγγελιώv

Το Παράρτημα I περιλαμβάνει ένα παράδειγμα εντύπου καταγραφής καταγγελιών για την
ασφάλεια τροφίμων. Παρόμοια έντυπα καταγραφής καταγγελιών πρέπει να αναπτυχθούν από
κάθε ελεγκτική αρχή με βάση τους σχετικούς παράγοντες που σχετίζονται με τους κινδύνους κάθε
πεδίου εποπτείας.
Μόλις συμπληρωθούν αυτές οι πληροφορίες, μέχρι τη πλήρη μετάβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα
καταγραφής των καταγγελιών, ο υπεύθυνος καταγγελιών πρέπει να καταχωρήσει το έντυπο
καταγραφής της καταγγελίας σε ένα βιβλίο καταγραφής καταγγελιών. Ο υπεύθυνος καταγγελιών
είναι πλέον σε θέση να αθροίσει τις απαντήσεις του εντύπου σε μια βαθμολογία κινδύνου. Η
συνολική βαθμολογία θα βοηθήσει στον καθορισμό της ταξινόμησης κινδύνου στον πίνακα
κινδύνων (βλ. επόμενη ενότητα).
Οι υπεύθυνοι καταγγελιών δεν απαιτείται να απαντούν μεμονωμένα σε κάθε καταγγέλλοντα, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία του συγκεκριμένου πεδίου εποπτείας.

5.3. Ανάπτυξη και ανάθεση βαθμολογιών κινδύνου στις υποβαλλόμενες
πληροφορίες – ταξινόμηση καταγγελιών με τη χρήση πίνακα κινδύνων
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον καταγγέλλοντα συνιστούν μια μη επεξεργασμένη
εκδοχή του συμβάντος/της φερόμενης παράβασης και ελέγχονται υπό το πρίσμα των κριτηρίων
που προβλέπονται στο Άρθρο 140, παράγραφος 2 του Ν. 4512/2018:
α) τη συμβατότητα με το πεδίο αρμοδιότητας της ελεγκτικής αρχής
β) το προφανώς αβάσιμο και αστήρικτο του περιεχομένου τους
γ) την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου
ή έρευνας
δ) την κατ΄ αρχήν εκτίμηση ότι η αναφορά στοιχειοθετεί παράβαση νομοθεσίας
ε) την επαναληψιμότητα του περιστατικού
στ) τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διαπίστωση του προβλήματος
ζ) την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας ως προς τις άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στο
κοινό ή σε άλλη πτυχή δημοσίου συμφέροντος
η) την ομάδα καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο και την τυχόν χρήση από ευαίσθητες
ομάδες
θ) τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων εξέτασης προσκομισθέντος δείγματος
ι) την αξιοπιστία τους όταν προέρχονται από επανειλημμένη υποβολή τους από τον ίδιο
καταγγέλλοντα χωρίς να αποδεικνύεται σε προγενέστερους ελέγχους η ακρίβειά τους.
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Η αξιολόγηση κινδύνων και η ταξινόμηση της καταγγελίας πραγματοποιείται ως εξής:
α. Ο υπεύθυνος καταγγελιών (Βαθμίδα 1) αρχικά κρίνει αν η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο
αρμοδιότητας της ελεγκτικής αρχής. Εάν δεν εμπίπτει, η καταγγελία παραπέμπεται στον
υπεύθυνο της Βαθμίδας 2 και ακολούθως ανακατευθύνεται στην αρμόδια ελεγκτική αρχή.
Εφόσον εμπίπτει, ο υπεύθυνος της Βαθμίδας 1 αποφασίζει αν θα παραπέμψει την καταγγελία σε
υπεύθυνο καταγγελιών της Βαθμίδας 2 ή αν θα αρχειοθετήσει την καταγγελία. Η αρχειοθέτηση
από υπεύθυνους της Βαθμίδας 1 μπορεί να πραγματοποιείται μόνο όταν:
i) Η δήλωση που πραγματοποιήθηκε δεν αποτελεί καταγγελία βάσει του ορισμού της.
ii) Η καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμη βάσει των ανωτέρω κριτηρίων.
β. Αν η καταγγελία παραπεμφθεί, ο υπεύθυνος καταγγελιών Βαθμίδας 2 αξιολογεί τη
σπουδαιότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών έναντι των παραπάνω κριτηρίων και ασκεί
τη διακριτική του ευχέρεια και επαγγελματική κρίση, για να ταξινομήσει την καταγγελία στην
κατάλληλη κατηγορία κινδύνου. Για να διευκολυνθεί η εργασία του υπεύθυνου καταγγελιών,
ανατίθεται σε συγκεκριμένα πεδία / απαντήσεις μια βαθμολογία. Μια χαμηλή βαθμολογία
(π.χ. 0, 1) μπορεί να ανατεθεί σε απαντήσεις που υποδεικνύουν χαμηλό κίνδυνο για τους
στόχους της ελεγκτικής αρχής. Μια υψηλότερη βαθμολογία (π.χ. 2 ή 3) μπορεί να ανατεθεί σε
απαντήσεις που υποδεικνύουν μεσαίο ή υψηλό κίνδυνο για τους στόχους της ελεγκτικής αρχής.
Δεδομένου ότι η αξιολόγηση κινδύνων που πραγματοποιείται αρχικά για τον σχεδιασμό των
ελέγχων έχει καταλήξει στους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου σε κάθε πεδίο εποπτείας,
η αξιολόγηση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και στην παρούσα φάση.
Στην περίπτωση που η ελεγκτική αρχή επιτρέπει στους καταγγέλλοντες να υποβάλουν τις
καταγγελίες τους διαδικτυακά μέσω ειδικής ιστοσελίδας, η βαθμολογία κινδύνου θα μπορούσε
να ενσωματωθεί στο διαδικτυακό έντυπο. Το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει ένα παράδειγμα
ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελιών καταναλωτών που χρησιμοποιείται από το Υπουργείο
Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (Υπηρεσία Ασφάλειας και Ελέγχου Τροφίμων).
Η καταγγελία θα ταξινομηθεί στην κατάλληλη κατηγορία κινδύνου με βάση τη συνολική βαθμολογία
της. Σύμφωνα με τους πίνακες κινδύνων που αναπτύσσονται για προληπτικό σχεδιασμό και
στοχοθεσία ελέγχων, ο πίνακας κινδύνων για την αρχική ταξινόμηση κινδύνων των καταγγελιών
πρέπει να αναφέρεται και στην πιθανότητα ανεπιθύμητου συμβάντος και στην αναμενόμενη
σοβαρότητα της βλάβης στην περίπτωση που υλοποιηθεί το συμβάν. Η διασταύρωση αυτών των
μεταβλητών θα ορίσει τη συνολική βαθμολογία κινδύνου για κάθε καταγεγραμμένη καταγγελία.
Κάθε κατηγορία του πίνακα κινδύνων μπορεί να αντιστοιχισθεί με μια αρχική απόφαση σχετικά με
την καταγγελία.

5.4. Αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριών της ελεγκτικής αρχής για την ενίσχυση
της διαδικασίας λήψης αρχικών αποφάσεων
Ο πίνακας κινδύνων για τη λήψη αρχικών αποφάσεων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να βοηθήσει
τον υπεύθυνο καταγγελιών να προβεί σε μια αρχική αξιολόγηση βάσει των πληροφοριών που
προσκομίστηκαν από τον καταγγέλλοντα. Οι πληροφορίες αυτές που προκύπτουν από την
καταγγελία πρέπει ακόμα να συνδυαστούν και με ήδη υφιστάμενες πληροφορίες που διαθέτει η
ελεγκτική αρχή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα π.χ. με πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό
συμμόρφωσης του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα / επιχείρησης ή προηγούμενες καταγγελίες
και, αν είναι δυνατόν, με πληροφορίες άλλων ελεγκτικών αρχών. Με την αξιοποίηση των
πληροφοριών των ίδιων των ελεγκτικών αρχών, οι υπεύθυνοι καταγγελιών μπορούν να προβούν
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σε μια πιο ενημερωμένη αξιολόγηση της καταγγελίας και να αποφασίσουν για την πιο κατάλληλη
επακόλουθη ενέργεια.
Εάν η καταγγελία θεωρείτο μεμονωμένη περίπτωση και η απόφαση για την επακόλουθη ενέργεια
λαμβανόταν αποκλειστικά βάσει του πίνακα κινδύνων για τη λήψη αρχικών αποφάσεων, ο
υπεύθυνος καταγγελιών θα έχανε μια σημαντική πτυχή. Επομένως, η πληροφόρηση της ίδιας
της ελεγκτικής αρχής είναι πολύτιμος πόρος για την ταξινόμηση μιας καταγγελίας. Το Παράρτημα
V περιλαμβάνει ένα παράδειγμα διαγράμματος ροής που χρησιμοποιεί το HSE στο Ηνωμένο
Βασίλειο για να συνδυάσει τις πληροφορίες που προκύπτουν από την καταγγελία με τις
υφιστάμενες πληροφορίες της ελεγκτικής αρχής ως τελευταίο βήμα πριν από τον καθορισμό της
πιο κατάλληλης επακόλουθης ενέργειας.

5.5. Ανάπτυξη Πρότυπων Διαδικασιών Λειτουργίας για τον ορισμό των επακόλουθων
ενεργειών βάσει των πινάκων κινδύνων και των φίλτρων αρχικών αποφάσεων
Η τελική ταξινόμηση της καταγγελίας σε επίπεδο κινδύνου με βάση τον πίνακα κινδύνων και την
εφαρμογή των σχετικών πληροφοριών θα καθορίσει την κατάλληλη επακόλουθη ενέργεια, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 140 παράγραφος 3 του Ν. 4512/2018. Οι επιλογές που προβλέπονται
από τον νόμο πρέπει να συνδέονται σαφώς με κάθε κατηγορία κινδύνου:

•

Σύμφωνα με το άρθρο 140(3)(α,β,δ), καταγγελίες χαμηλού κινδύνου (πράσινο χρώμα) πρέπει
να αρχειοθετούνται, να ανακατευθύνονται στην κατάλληλη ελεγκτική αρχή ή να καταγράφονται
και να ενσωματώνονται σε δραστηριότητες σχεδιασμού τακτικών ελέγχων μετά την επιβεβαίωση
από ένα στέλεχος της Βαθμίδας 2.

•

Σύμφωνα με το άρθρο 140(3)(β), καταγγελίες μεσαίου κινδύνου (πορτοκαλί χρώμα) πρέπει
να καταγράφονται και να ενσωματώνονται σε δραστηριότητες σχεδιασμού ελέγχων ή να
προκαλούν μια διερεύνηση με χαμηλή προτεραιότητα.

•

Σύμφωνα με το άρθρο 140(3)(γ), καταγγελίες υψηλού κινδύνου (κόκκινο χρώμα) πρέπει
να καταγράφονται και να ενσωματώνονται σε δραστηριότητες σχεδιασμού ελέγχων και να
ενεργοποιούν μία επείγουσα διερεύνηση που μπορεί να περιλαμβάνει επιτόπιο έλεγχο.
Συνιστάται να οριστεί ένα χρονικό όριο για επανέλεγχο, για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι
καταγγελίες θα υπαχθούν σε συνεπή διαχείριση εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Η
κατηγορία υψηλού κινδύνου μπορεί περαιτέρω να διαχωριστεί σε δύο ομάδες και αυτό θα
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας (SOP). Η πρώτη ομάδα θα
περιλαμβάνει καταγγελίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται με την υψηλότερη προτεραιότητα
και θα απαιτούν άμεση διερεύνηση εντός 24 ωρών από τη λήψη της καταγγελίας. Μια δεύτερη
ομάδα θα μπορούσε να οριστεί, οι καταγγελίες τις οποίας θα απαιτούν διερεύνηση, αλλά χωρίς
να δίνεται προτεραιότητα (π.χ. η διερεύνηση θα μπορεί να διενεργείται εντός 10 ημερών ή
ακόμη και παραπάνω).
Σε περιπτώσεις όπου διεξάγεται επιτόπιος έλεγχος ως αποτέλεσμα μιας καταγγελίας, η κατάλληλη
αντιμετώπιση θα επιλέγεται με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου (βλ. Οδηγό για το Μοντέλο
Ενεργειών Συμμόρφωσης).

5.6. Επανέλεγχος του Συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών
Η διαχείριση καταγγελιών μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της εισαγωγής μιας περιοδικής
και συστηματικής ανάλυσης των ληφθέντων καταγγελιών και δημοσιοποίησής τους. Αυτή μπορεί
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να αποτελείται από έναν ετήσιο επανέλεγχο όπου οι καταγγελίες θα διαιρούνται από έναν δείκτη
όπως τύπος καταγγελίας, κλάδος, προϊόν, πηγές/αξιοπιστία, θετικά/αρνητικά αποτελέσματα,
πραγματική βλάβη που σχετίζεται με μια καταγγελία, ημερομηνία και χρόνος των αναφερθεισών
παραβάσεων μεταξύ άλλων. Από την ανάλυση αυτή θα μπορούν να προκύπτουν συνοπτικά
στατιστικά στοιχεία επί των καταγγελιών ανά έτος, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια του συστήματος.
Η ανάλυση μπορεί επιπλέον να βοηθήσει την διοίκηση των ελεγκτικών αρχών και τα αρμόδια
υπουργεία να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για τη διαχείριση των καταγγελιών. Μια ετήσια
ανάλυση που θα αθροίζει βασικούς δείκτες θα μπορεί να αποκαλύπτει διατάξεις που απαιτούν
ρύθμιση στη στρατηγική της ελεγκτικής αρχής, είτε στον σχεδιασμό ελέγχων ή στη διαχείριση
καταγγελιών. Για παράδειγμα, η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει συστηματικό πρόβλημα σε έναν
υποτομέα ή προϊόν, που δεν θα ήταν εύκολο να εντοπιστεί βάσει του ελέγχου καταγγελιών ανά
περίπτωση. Τέλος, αυτή η ανάλυση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τοπικών αποκλίσεων
στις στρατηγικές και την διενέργεια των ελέγχων βελτιώνοντας την συνοχή μεταξύ περιφερειακών
ελεγκτικών αρχών.
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Παράρτημα
Παράρτημα I: Παράδειγμα εντύπου καταγγελιών στον τομέα ασφάλειας τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας κινδύνου για κάθε σημείο δεδομένων που
συλλέγεται
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Παράρτημα II: Το Ηλεκτρονικό Έντυπο Αναφοράς Καταγγελιών Καταναλωτών του
Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (Υπηρεσία Ασφάλειας και Ελέγχου
Τροφίμων)
Η ιστοσελίδα12 έχει χαρακτηριστικά λογικής παράλειψης (skip logic),13 για να φιλτράρει και να
απορρίπτει αιτήματα που δεν είναι σχετικά με την Υπηρεσία Ασφάλειας και Ελέγχου Τροφίμων.
Για παράδειγμα, οι καταγγέλλοντες παρακινούνται να απαντήσουν δύο προσδιοριστικές
ερωτήσεις πριν υποβάλουν την καταγγελία τους. Για παράδειγμα, αν η καταγγελία σχετίζεται
με ζήτημα ασφάλειας τροφίμων, που δεν συνδέεται με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, οι
καταγγέλλοντες δεν επιτρέπεται να υποβάλουν την καταγγελία τους. Αντί αυτού, παρακινούνται να
επικοινωνήσουν με την κατάλληλη υπηρεσία. Για παράδειγμα, αν η καταγγελία σχετίζεται με την
ασφάλεια τροφίμων σε επιχειρήσεις τροφίμων (π.χ. εστιατόριο), οι καταγγέλλοντες παρακινούνται
να καλέσουν το δημοτικό ή περιφερειακό Υγειονομικό Τμήμα.

Αν η καταγγελία υπάγεται στην αρμοδιότητα και δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Ελέγχου
Τροφίμων, απαιτείται από τον καταγγέλλοντα να συμπληρώσει τα εξής έξι έντυπα:

12

Διαθέσιμο στο: https://ccms.fsis.usda.gov/ECCF/Index.aspx

Λογική παράλειψης (skip logic) είναι μια λειτουργία που αλλάζει ποια ερώτηση ή σελίδα βλέπει ένας ερωτηθείς στη συνέχεια βάσει της απάντησής του
στην τρέχουσα ερώτηση. Επίσης γνωστή ως «διακλάδωση υπό συνθήκη» ή «λογική διακλάδωσης», η λογική παράλειψης δημιουργεί μια προσαρμοσμένη
διαδρομή, που ποικίλει βάσει των απαντήσεων του ερωτώμενου.
13
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Παράρτημα III: Παράδειγμα δενδροειδούς διαγράμματος αποφάσεων κατά τη λήψη
της καταγγελίας
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Παράρτημα IV: Παράδειγμα διαγράμματος ροής διαδικασίας καταγγελιών
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Παράρτημα V: Παράδειγμα διαγράμματος ροής, για το συνδυασμό υφιστάμενων
πληροφοριών της ελεγκτικής αρχής, που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τον
υπεύθυνο καταγγελιών να προσδιορίσει την πιο κατάλληλη επακόλουθη ενέργεια,
όταν λαμβάνει καταγγελία για ζητήματα προστασίας της εργασίας και κοινωνικής
πρόνοιας (δεν περιλαμβάνει την υγεία και ασφάλεια στην εργασία).
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Αν η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις είναι «ναι», εκτός από την πρώτη ερώτηση, η
βαθμολογία κινδύνου αυξάνεται, π.χ. από πράσινο σε πορτοκαλί ή από πορτοκαλί σε κόκκινο. Σε
αυτό το πλαίσιο, καταγγελίες που αφορούν την κοινωνική πρόνοια, οι οποίες δεν αξιολογούνται με
χρήση του πίνακα κινδύνων, θα πρέπει να εξετάζονται με το εν λόγω φίλτρο.
Στην περίπτωση καταγγελιών όπου μπορεί να υπάρχει πολιτική ευαισθησία, η υπόθεση πρέπει
να συζητείται με τον υπεύθυνο καταγγελιών της Βαθμίδας 2. Για παράδειγμα, ζητήματα υγείας και
ασφάλειας σε ραδιενεργές περιοχές, ή τα ζητήματα που τίθενται από εκλεγμένα μέλη της τοπικής
ή κεντρικής κυβέρνησης.
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1. Σκοπός του Οδηγού
Με τους Οδηγούς Πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις ολοκληρώνονται τα νέα εποπτικά εργαλεία
που συνθέτουν την έννοια της εποπτείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4512/2018 (αρ.
136). To νέο μοντέλο εποπτείας, μέσα από τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο αυτής
της έκδοσης: μεθοδολογία της ανάλυσης ρίσκου (risk assessment), φύλλα ελέγχου (check lists),
μοντέλο ενεργειών συμμόρφωσης (enforcement management model), σύστημα διαχείρισης
καταγγελιών (complaint management system), πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις (guidance to
businesses) ακολουθεί πλέον καινοτόμες αρχές με στόχο την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους για τις
εποπτεύουσες αρχές και τις επιχειρήσεις.
Η επιχειρούμενη αλλαγή στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των ελεγκτικών μηχανισμών επιτάσσει
την ομαλή μετάβαση και την αμοιβαία προσαρμογή των εμπλεκομένων μερών (εποπτεύουσες
αρχές και επιχειρήσεις) στα νέα δεδομένα. Η βασική αλλαγή που εισάγεται, εστιάζεται σε νέες
αρχές και ένα σύνολο ενεργειών που συνιστούν πλέον την έννοια της εποπτείας (πιν. 1) και στην
ενίσχυση της συμμόρφωσης.
Οι εποπτεύουσες αρχές (αρ. 142) αποκτούν ένα νέο ρόλο που τους επιτρέπει να παρέχουν την
απαραίτητη πληροφόρηση ή συμβουλευτική στις επιχειρήσεις για διάφορα ζητήματα όπως:

Πλαίσιο 1: Πεδία Πληροφόρησης από τις Εποπτεύουσες Αρχές

Ο κύριος σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι:

•

να μεταδώσει στις εποπτεύουσες αρχές τις βασικές αρχές, που πρέπει να ακολουθούν όταν
παράσχουν συμβουλευτική καθοδήγηση στις επιχειρήσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της συμμόρφωσης τους στο νέο πλαίσιο εποπτείας

•

vα διαμορφώσει μια ενιαία και προτυποποιημένη διαδικασία ανάπτυξης της συμβουλευτικής
καθοδήγησης εκ μέρους των εποπτευουσών αρχών βάσει συγκεκριμένων αρχών και
μεθοδολογίας
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•

να δημιουργήσει βάσεις συναντίληψης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για την έννοια της
καθοδήγησης (guidance) και την αναγκαιότητα αυτής

•

να συμβάλλει στην διάδοση και διάχυση των καλών πρακτικών συμβουλευτικής καθοδήγησης
των επιχειρήσεων

•

να καταστεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εποπτευουσών αρχών και των επιχειρήσεων
και να αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων και στην ενίσχυση
της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.
Ο Οδηγός παρέχει με σαφήνεια τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες συμμόρφωσης με διττό
στόχο: α) την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στις ενέργειες
εποπτείας και β) τη διαμεσολάβηση μεταξύ εποπτευουσών αρχών και επιχειρήσεων εισάγοντας/
εγκαθιδρύοντας μια μαθησιακή διαδικασία (learning process) κατά την οποία οι επιχειρήσεις
αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συμμόρφωσης
στην καθημερινή πρακτική τους.
Για να χτιστεί ο δίαυλος αυτός επικοινωνίας μεταξύ εποπτευουσών αρχών και επιχειρήσεων
κρίνεται σκόπιμη η κατανόηση των βασικών τύπων μη συμμόρφωσης. Οι τρείς διαφορετικοί
τύποι μη συμμόρφωσης συνήθως είναι: η ακούσια μη συμμόρφωση, η κλιμακούμενη λόγω
πολυπλοκότητας μη συμμόρφωση (burdened) και η σκόπιμη μη συμμόρφωση.

Διάγραμμα 1: Διττός Ρόλος Οδηγού και Τρείς Τύποι μη συμμόρφωσης

Οι εποπτεύουσες αρχές μέσω της ορθής καθοδήγησης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων
θα αποτελέσουν τον βασικό πόλο εμπέδωσης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων
και κράτους. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, οι δύο πλευρές με σαφώς προσδιορισμένα δικαιώματα και
υποχρεώσεις θα μπορέσουν να χτίσουν από κοινού ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης το
οποίο θα αποτελέσει το κλειδί για την απαιτούμενη συνέπεια, νομιμότητα, συμμόρφωση και εν
τέλει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
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2. Πώς να αποφασίσετε το περιεχόμενο του Οδηγού
Μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις πριν από την έναρξη της ανάπτυξης του Οδηγού είναι
πώς θα αποφασιστεί το περιεχόμενο και το αντικείμενο πληροφόρησης που θα καλυφθεί από
τον Οδηγό. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με τον τύπο οικονομικής δραστηριότητας που ασκούν και
τον κλάδο στον οποίο ανήκουν έχουν διαφορετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και χρειάζονται
διαφορετική καθοδήγηση.
Καθώς οι εποπτεύουσες αρχές ελέγχουν πάνω από ένα αντικείμενα ή διαφορετικά πεδία εποπτείας,
είναι πολύ σημαντικό να είναι σε θέση να προτεραιοποιούν την πληροφόρηση λαμβάνοντας
υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους.

Διάγραμμα 2: Ενδεικτικά Κριτήρια απόφασης περιεχομένου του Οδηγού

Αρχικώς, για να καθορισθεί το περιεχόμενο του Οδηγού, θα πρέπει η εποπτεύουσα αρχή να
αποφασίσει ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιμέρους στόχοι συμμόρφωσης που πρέπει να
ενισχυθούν. Αφετηρία για τη διαδικασία προσδιορισμού του περιεχομένου του Οδηγού αποτελεί
η ομάδα-στόχος στην οποία απευθύνεται ο Οδηγός (Μεγάλες Επιχειρήσεις, Μικρές Επιχειρήσεις,
Καταναλωτές κλπ). Βασικά κριτήρια που μπορούν να καθοδηγήσουν τις εποπτεύουσες αρχές
ως προς την καλύτερη στόχευση του αντικειμένου για το οποίο θα παρασχεθεί η κατάλληλη
πληροφόρηση στις επιχειρήσεις συνοψίζονται ως εξής:
α) Υψηλός κίνδυνος: δραστηριότητες που συνδέονται με υψηλή επικινδυνότητα για σημαντικές
πτυχές του δημοσίου συμφέροντος όπως η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον και δυνητικά
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο σημαντικές ομάδες του πληθυσμού (ασφάλεια τροφίμου,
ασφάλεια & υγεία εργαζομένων).
β) Κλαδική προσέγγιση επιχειρήσεων: συγκεκριμένοι κλάδοι επιχειρήσεων καλούνται να
συμμορφωθούν με κοινές απαιτήσεις συμμόρφωσης και συνήθως συνδέονται με υψηλούς
κινδύνους (π.χ. χημική βιομηχανία).
γ) Παραγωγική διαδικασία: η παραγωγική διαδικασία που ακολουθούν συγκεκριμένες
κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. επιχειρήσεις τροφίμων) συνιστάται από επιμέρους στάδια
για κάθε ένα από τα οποία υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης (παραλαβή –
αποθήκευση πρώτων υλών, παραγωγή, συσκευασία/επανασυσκεύασα αποθήκευση).
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δ) Νομοθεσία: συχνά τα νομοθετικά κείμενα που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης
είτε χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και βρίσκονται διάσπαρτα είτε χρήζουν περισσότερων
διευκρινίσεων ή ερμηνευτικών προσεγγίσεων.
ε) Μέγεθος επιχείρησης: το μέγεθος της επιχείρησης συνδέεται αναπόφευκτα με το εύρος
του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνεται η εκάστοτε επιχείρηση αλλά και με την
υλικοτεχνική υποδομή /πόρους, που διαθέτει και της επιτρέπει να τηρήσει τις απαιτούμενες
απαιτήσεις συμμόρφωσης.
ζ) Υψηλή συχνότητα συγκεκριμένων παραβάσεων: η εποπτεύουσα αρχή μέσα από
το ελεγκτικό της έργο διαπιστώνει τις πιο συχνές παραβάσεις στις οποίες προβαίνουν οι
επιχειρήσεις και τίθενται κατά προτεραιότητα για την αποτροπή τους και την ενίσχυση της
συμμόρφωσης.
Συνδυαστικά με τα παραπάνω, η εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το
γνωστικό επίπεδο του αναγνώστη του οδηγού αλλά και του επαγγελματικού του status (π.χ.
διευθυντής ασφαλείας εργοστασίου, απλός εργαζόμενος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης κλπ).

Δείγμα Δομής Περιεχομένου Οδηγού
Το παράδειγμα που ακολουθεί από την εποπτεύουσα αρχή του Ohio Environmental Protection Agency,
αποτυπώνει τη δομή του περιεχομένου σχετικού οδηγού για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να κατανοήσουν
και να συμμορφωθούν με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Πηγή: Office of Compliance Assistance and Pollution Prevention, (2017). Small Business Environmental
Compliance Self-Assessment Guide for Division of Environmental and Financial Assistance. Ohio, USA
Πλαίσιο 2: Δείγμα Δομής Περιεχομένου Οδηγού του Ohio Environmental Protection Agency
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Δείγμα 2 Φύλλο Ελέγχου Αυτοσυμμόρφωσης
Όπως φαίνεται παρακάτω, η εποπτεύουσα Αρχή, εκτός από την παροχή γενικότερων πληροφοριών και
κατευθύνσεων για την περιβαλλοντική συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων, έχει επιλέξει να συμπεριλάβει
στον οδηγό φύλλα ελέγχου αυτοσυμμόρφωσης ανά σημαντικό περιβαλλοντικό πεδίο. (π.χ. Air pollution control,
drinking water, κλπ)
Μέσα από τα φύλλα ελέγχου αυτοσυμμόρφωσης αναδεικνύονται τα κρίσιμα σημεία και οι σημαντικότερες
απαιτήσεις συμμόρφωσης που πρέπει να τηρούν οι μικρές επιχειρήσεις.

Πηγή: Office of Compliance Assistance and Pollution Prevention, (2017). Small Business Environmental
Compliance Self-Assessment Guide for Division of Environmental and Financial Assistance. Ohio, USA
Πλαίσιο 3: Δείγμα Φύλλου ελέγχου αυτοσυμμόρφωσης του Οδηγού του Ohio Environmental Protection
Agency

3. Βασικές αρχές που διέπουν το περιεχόμενο του Οδηγού
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όλες οι επιχειρήσεις ωφελούνται όταν εφαρμόζουν και διατηρούν
αποτελεσματικά προγράμματα συμμόρφωσης. Ειδικότερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο
εύκολο να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και να προσαρμόζονται ταχύτερα σε αλλαγές
του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η συμβουλευτική καθοδήγηση
στοχεύει κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν
να ανταποκριθούν επιτυχώς.
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Αυτές, λόγω δομικών χαρακτηριστικών, μειωμένων πόρων, επιχειρηματικού ερασιτεχνισμού και
ελλείμματος πληροφόρησης παρουσιάζουν μεγαλύτερη αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις
της νομοθεσίας. Συχνά, η συμμόρφωση αποτελεί για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις έναν ακόμη
κοστοβόρο παράγοντα (χρόνος και χρήμα) καθώς αναγκάζονται να απευθυνθούν σε εξωτερικούς
ειδικούς (συμβούλους, μηχανικούς, λογιστές).

Διάγραμμα 3: Βασικές Αρχές Οδηγού Καθοδήγησης

Ο Οδηγός καθοδήγησης μέσω του κατάλληλου μηνύματος καλείται να πείσει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις ότι η συμμόρφωση είναι προς το συμφέρον της επιχειρηματικής δράσης και
μπορεί να αποτελέσει επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Συνοψίζοντας τα οφέλη γίνεται σαφές ότι
οι συμμορφούμενες επιχειρήσεις αποφεύγουν προβλήματα με το νόμο και χρόνιες δικαστικές
περιπέτειες, διατηρούν τη φήμη τους και μειώνουν κατά πολύ τους πιθανούς κινδύνους (ρίσκα) και
τις επιβαλλόμενες οικονομικές κυρώσεις. Το προφίλ υψηλής συμμόρφωσης μια επιχείρησης, την
καθιστά πιο ελκυστική σε συνεργασίες και ευκαιρίες οικονομικών συνεργασιών.
Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συνέπεια και η συνεκτικότητα της πληροφόρησης που επιλέγει να
παρέχει η εποπτεύουσα αρχή και με τη φιλοσοφία και στοχοθεσία των υπολοίπων εποπτικών
εργαλείων (π.χ. Φύλλα Ελέγχου ή Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης). Υπό την έννοια αυτή, η
συμβουλευτική καθοδήγηση για τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης εστιάζει στη διασφάλιση
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Οι κατευθύνσεις που παρέχει ο Οδηγός στις επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στους
πραγματικούς κινδύνουςτους οποίους η συγκεκριμένη εποπτεύουσα αρχή προσπαθεί ναπεριορίσει.
Έτσι, προωθείται η επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις – για τις
οποίες η αποτυχία συμμόρφωσης θα μπορούσε να έχει συνέπειες στην αύξηση του κινδύνου ή
να ευνοεί τις συνθήκες για τέτοιες συνέπειες. Οι ελεγκτές, ως ειδικότεροι στο πεδίο εποπτείας που
εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, μπορούν να εστιάσουν την παρεχόμενη πληροφόρηση στους
κύριους και σημαντικότερους κινδύνους και να προτεραιοποιήσουν τα κρίσιμα σημεία έναντι του
συνόλου των νομικών απαιτήσεων που υφίστανται.
Τα θεματικά πεδία στα οποία εστιάζει η παρεχόμενη πληροφόρηση θα πρέπει να έχουν επιλεγεί
με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει εμφανώς μια κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας των
απαιτήσεων συμμόρφωσης. Μέσα από αυτή την κατηγοριοποίηση, οι επιχειρήσεις θα μπορούν
να γνωρίζουν και να αξιολογούν και τη βαρύτητα αντίστοιχων παραβάσεων προκειμένου να τις
αποτρέπουν.
Η αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής καθοδήγησης κρίνεται από το κατά πόσο βοηθάει τις
επιχειρήσεις να καταλάβουν τους τρόπους συμμόρφωσης με τις τιθέμενες απαιτήσεις. Θα πρέπει
η καθοδήγηση να δημιουργήσει στις επιχειρήσεις την πεποίθηση ότι οι συμβουλές/οδηγίες που
ακολουθούν είναι πλήρεις, ακριβείς και εναρμονισμένες με τις τρέχουσες απαιτήσεις και ότι μέσω
αυτών εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους.
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Διάγραμμα 4: Δείκτες Συμμόρφωσης

4. Πώς να οργανώσετε τις εργασίες για την ανάπτυξη του Οδηγού
Βήμα 1: Ορίστε μια ομάδα εργασίας
Θα πρέπει πρώτα να ορίσετε μια μικρή ομάδα εργασίας 3 έως 6 ατόμων, με κύριο έργο την
ανάπτυξη του περιεχομένου του Οδηγού σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύθηκαν στο Κεφ. 2.
Είναι σημαντικό στην ομάδα να συμμετέχουν έμπειροι ελεγκτές στο συγκεκριμένο πεδίο εποπτείας
ώστε να γνωρίζουν σε βάθος το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της ελεγκτικής διαδικασίας
αλλά και των αστοχιών συμμόρφωσης εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Βήμα 2: Προετοιμάστε το χρονοδιάγραμμα της ομάδας εργασίας για την συγγραφή
του περιεχομένου του Οδηγού
Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να προετοιμάσει ένα χρονοδιάγραμμα που θα αντικατοπτρίζει τα
βασικά σημεία και τις προθεσμίες που σχετίζονται με την προετοιμασία των κεφαλαίων/ενοτήτων
του Οδηγού.

Βήμα 3: Συλλογή και σύνθεση υλικού. Διαμόρφωση μορφής υλικού
Η Ομάδα θα προχωρήσει στη σύνθεση του υλικού που έχει συγκεντρώσει και θα προσδιορίσει
τη μορφή και το μέγεθος του Οδηγού ανάλογα με την ομάδα – στόχο στην οποία απευθύνεται και
τους επιμέρους στόχους πληροφόρησης που έχει θέσει.

Βήμα 4 : Διαβούλευση με ιδιωτικό τομέα και ενώσεις επιχειρήσεων
Απαραίτητη κρίνεται η διαβούλευση με τον ιδιωτικό τομέα ως βασικό αποδέκτη της παρεχόμενης
πληροφόρησης. Η ανατροφοδότηση κρίνεται απαραίτητη για πιθανές τροποποιήσεις και βελτιώσεις
του περιεχομένου.
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Βήμα 5: Τακτική αναθεώρηση του περιεχομένου του Οδηγού
Η Ομάδα Εργασίας ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση
και επικαιροποίηση του περιεχομένου του Οδηγού.

5. Τα «μυστικά» του καλού οδηγού
Η συγγραφή ενός ποιοτικού οδηγού ακολουθεί κάποιους κανόνες που τον καθιστούν πιο ελκυστικό
στο κοινό- αποδέκτη.

Διάγραμμα 5: Κανόνες Ποιοτικού οδηγού

5.1. Ερευνώ, Μελετώ & Σχεδιάζω
Η έρευνα στοχεύει στην συγκέντρωση και αξιολόγηση εισερχομένων στοιχείων (input) από
διαφορετικές πηγές (ελεγκτές, επιχειρήσεις, ΜΜΕ, ανάλυση τάσεων, εμπειρία). Από την
έρευνα συγκεκριμενοποιείται ο στόχος προς επίτευξη ο οποίος εν προκειμένω είναι η ενίσχυση
της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Η αντικειμενική και συστηματική συγκέντρωση των
πληροφοριών βοηθάει στην εστίαση στο σωστό κοινό, στην επιλογή του σωστού μηνύματος και
στην επικέντρωση σε σωστές συμπεριφορές.
Η μελέτη που θα προκύψει από την έρευνα πρέπει να γίνει κατανοητή, να επηρεάσει το κοινό
-επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται, να αλλάξει απόψεις, στάσεις και στερεότυπα και να έχει
ανατροφοδότηση.
Μόνο μέσω κατάλληλου σχεδιασμού θα απαντηθούν συγκεκριμένες απορίες των επιχειρήσεων, θα
επιλυθούν προβλήματα ανταποκρισιμότητας και θα βελτιωθούν οι δυνατότητες των επιχειρήσεων
να ανταποκριθούν σε καθημερινές δυσκολίες συμμόρφωσης.

5.2. Προωθώ το σωστό μήνυμα
Ο τρόπος που θα παρουσιαστεί η επιλεγμένη πληροφορία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του κοινού που απευθύνεται (επιχειρηματική κοινότητα) αλλά κυρίως να αναδεικνύει με
ελκυστικό τρόπο το ενδιαφέρον του ρυθμιστή για το «συμφέρον» της επιχείρησης. Το μήνυμα
είναι εύστοχο όταν είναι θετικό, απλό, σαφές, αναγνωρίσιμο, μοναδικό και αξιομνημόνευτο. Η
υπερβολική χρήση τεχνικών όρων και γραφειοκρατικής γλώσσας δημιουργεί θόρυβο στην
επικοινωνία και εμποδίζει την καλή κατανόηση των αποδεκτών.
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5.3. Κατανοώ & Επικοινωνώ Αμφίδρομα
Η κατανόηση των αξιών, των στόχων και της επιχειρηματικής κουλτούρας είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την παροχή της σωστής καθοδήγησης και των εύστοχων συμβουλών για την
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση.

5.4. Μιλάω την ίδια γλώσσα
Ο κώδικας επικοινωνίας που θα επιλεγεί δημιουργεί το κοινό πλαίσιο το οποίο πρέπει να
καλύπτει όλα τα επίπεδα των εργαζομένων μιας επιχείρησης που καλείται να συμμορφωθεί (από
το υψηλό και μεσαίο επίπεδο διοίκησης μέχρι τους απλούς εργαζόμενους). Σε περίπτωση που
έχει εντοπιστεί ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού είναι αλλοδαποί, θα πρέπει να ληφθεί σχετική
μέριμνα για το γλωσσικό κενό. Η πειστική επικοινωνία θα αναδείξει τα ωφελήματα (benefits) της
συμμόρφωσης στοχεύοντας διττά στη δημιουργία σύμφωνης και θετικής συμπεριφοράς εκ μέρους
των επιχειρήσεων και στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ρυθμιστών και επιχειρήσεων.

5.5. Καταρρίπτω τους μύθους
Η συμμόρφωση δεν είναι υπόθεση των «ειδικών» αλλά η καθημερινή πρακτική της επιχείρησης
με εμπλοκή όλου του προσωπικού από τις κατώτερες στις ανώτερες βαθμίδες.

6. Ο καλός Οδηγός στην πράξη
Η πρακτική εφαρμογή του οδηγού με αυξημένη χρηστικότητα για τον αποδέκτη εξασφαλίζεται με
την τήρηση σαφών προϋποθέσεων.

Πλαίσιο 4: Τρείς Κατηγορίες Πρακτικής Εφαρμογή Οδηγού

6.1. Καλή κατανόηση του κοινού – αποδέκτη
Η αποτελεσματική καθοδήγηση απαιτεί τη σε βάθος κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
και αναγκών της ομάδας των επιχειρήσεων που θα λάβουν τον Οδηγό.

6.2. Σχεδιασμός βάσει στοιχείων /δεδομένων από τις επιχειρήσεις
Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοηθούν οι ανάγκες των αποδεκτών – επιχειρήσεων είναι η
αναζήτηση στοιχείων στην πρωτογενή πηγή, στις ίδιες δηλαδή τις επιχειρήσεις και τους επίσημους
φορείς εκπροσώπησής τους (π.χ. Επιμελητήρια, Ενώσεις). Παράλληλα, η ελεγκτική εμπειρία των
εποπτευουσών αρχών και οι διαπιστώσεις/ευρήματα για τα προβλήματα συμμόρφωσης, λειτουργεί
ως ανατροφοδότης για την επικέντρωση της καθοδήγησης στα πιο απαιτητικά ζητήματα.
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6.3. Συμβατότητα οδηγού με τον “τρόπο σκέψης” των επιχειρήσεων
Στην συμβουλευτική καθοδήγηση των επιχειρήσεων για θέματα συμμόρφωσης αντενδείκνυται
η στείρα αναπαραγωγή των νομοθετικών ρυθμίσεων και απαιτήσεων. Η πολυπλοκότητα του
σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι αυξανόμενες οικονομικές απαιτήσεις έχουν
καταστήσει τη λειτουργία και τη στόχευση των επιχειρήσεων αρκετά πολύπλοκη. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να εστιάζουν περισσότερο στην τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών
που εφαρμόζουν και όχι στην τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων.
Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει αδυναμία εκ μέρους των επιχειρήσεων να συνδέσουν τις
επιχειρησιακές διαδικασίες τους με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Επίσης, δημιουργείται σύγχυση
όταν υπάρχουν απαιτήσεις συμμόρφωσης από διαφορετικές πηγές που πρέπει να τηρηθούν
ταυτόχρονα. Η συμβουλευτική καθοδήγηση σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε με βάση τις
επιχειρησιακές διαδικασίες να περιγράφονται ανά στάδιο οι απαιτήσεις συμμόρφωσης.

6.4. Εύληπτο περιεχόμενο για τον χρήστη
Ο Οδηγός γράφεται σε περιεκτική και πιο ελεύθερης φρασεολογίας γλώσσα κατάλληλα
προσαρμοσμένη στο κοινό –επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται. Η συμβουλευτική καθοδήγηση
ενδείκνυται να είναι σύντομη, ώστε να καθιστά εύκολη την γρήγορη/ άμεση εκκίνηση της εφαρμογής.
Όσιο πιο εύληπτος και κατανοητός είναι ο Οδηγός τόσο πιο εύκολα θα ακολουθηθεί. Η
χρησιμοποιούμενη γλώσσα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη. Προτείνεται η αποφυγή
χρήσης ειδικότερης φρασεολογίας και ακρωνυμίων, με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένος ο τελικός
χρήστης π.χ. εργαζόμενος της επιχείρησης. Καθώς η σαφής επικοινωνία δεν περιορίζεται στο
κείμενο, η χρήση κατάλληλων γραφικών διαγραμμάτων ροής και άλλων απεικονίσεων θα βοηθήσει
στην κατανόηση.
Η καθοδήγηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, έτσι ώστε οι χρήστες να μην
χρειάζεται να ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο στην ανάγνωση. Ο χρήστης θα μπορεί να αναγνωρίσει
ποια απαίτηση συμμόρφωσης συνάδει με τις διαδικασίες τις επιχείρησης ώστε να έχει κίνητρο να
συνεχίσει να διαβάζει τον Οδηγό.
6.4.1. Οδηγία γρήγορης εκκίνησης (quick start)
Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εισαχθούν τα μέτρα συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις είναι
μέσω της χρήσης ενός οδηγού γρήγορης εκκίνησης (quick start). Στόχος είναι οι Οδηγίες αυτές να
λειτουργήσουν ως σημείο εισόδου στα ζητήματα συμμόρφωσης ειδικότερα για τους χρήστες με
περιορισμένη κατανόηση του θέματος ή για πιο περίπλοκα ζητήματα.
Η μορφή και οι λεπτομέρειες του οδηγού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις
των χρηστών. Οι Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης θα περιλαμβάνουν μια σύντομη περίληψη της
καθοδήγησης και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν βήματα - κλειδιά ή ένα φύλλο ελέγχου με τις
βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης μπορεί να αποτελεί τμήμα του
συνολικού οδηγού και να μην καταλαμβάνει πάνω από το 10% της έκτασής του.
6.4.2. Ενίσχυση εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων στον τρόπο που συμμορφώνονται
Η εγκυρότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη, ώστε να
ενισχύεται περισσότερο η πεποίθηση των επιχειρήσεων για «ορθή συμμόρφωση». Η συμβουλευτική
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καθοδήγηση βασίζεται κυρίως σε θετικές δηλώσεις για τις προσδοκίες των χρηστών από αυτήν, το
πεδίο εφαρμογής και των πιθανών περιορισμών.
Σε περίπτωση που οι χρήστες – επιχειρήσεις επιθυμούν περαιτέρω συμβουλές ή διευκρινίσεις θα
πρέπει να υπάρχει σχετική μέριμνα και κατάλληλη ενημέρωση για το που μπορούν να απευθυνθούν
(π.χ. στα γραφεία της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής).
6.4.3. Έγκαιρη έκδοση του Οδηγού
Η έγκαιρη έκδοση του οδηγού καθοδήγησης είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί να μειώσει τα
κόστη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερωθούν στον κατάλληλο
χρόνο για τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο εποπτείας, ώστε να προετοιμάσουν κατάλληλα τα
συστήματα και τις διαδικασίες τους. Διαφορετικά, μια ετεροχρονισμένη καθοδήγηση μπορεί να
προκαλέσει υπερβολική συμμόρφωση με αυξημένο κόστος, λόγω του αισθήματος ανασφάλειας
και αβεβαιότητας σε σχέση με το ρυθμιστικό περιβάλλον.
6.4.4. Εύκολη πρόσβαση
Ο Οδηγός θα είναι εύκολα διαθέσιμος στο χρήστη. Η πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο (ιστοσελίδα
εποπτεύουσας αρχής ή μέσω σχετικών συνδέσμων) κρίνεται απαραίτητος. Άλλες μορφές
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής του Οδηγού απευθείας στις επιχειρήσεις ή
μέσω άλλων δομών πληροφόρησης των επιχειρήσεων (επιμελητήρια, σύνδεσμοι βιομηχανιών),
θα χρησιμοποιηθούν επίσης.
Ο βασικός στόχος είναι ο Οδηγός να διαβαστεί και να γίνει κτήμα των επιχειρήσεων. Για τον
καλύτερο τρόπο διάθεσής του μπορούμε να πληροφορηθούμε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις κατά
το στάδιο του σχεδιασμού όπου αντλούμε τη σχετική πληροφόρηση από την επιχειρηματική
κοινότητα. Η εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να βεβαιωθεί και να ελέγξει ότι ο Οδηγός διατίθεται με
τον πλέον κατάλληλο τρόπο.
Για την εξασφάλιση της ευρείας διάδοσης του οδηγού στις επιχειρήσεις υπάρχει πλήθος
συμπληρωματικών δράσεων που μπορούν παράλληλα να αξιοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρεται
η διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων με την επιχειρηματική κοινότητα, η έκδοση δελτίων τύπου,
η δημιουργία διαφανειών (slides), η παραγωγή σύντομων βίντεο με προσομοίωση των ενεργειών
συμμόρφωσης στην πραγματική εγκατάσταση μιας επιχείρησης, αφίσες με συνοπτική περιγραφή
των οδηγιών συμμόρφωσης για τους εργαζόμενους (compliance posters).
Mια καλή πρακτική προώθησης του οδηγού αποτελεί και η αξιοποίηση ως καθοδηγητών (opinion
leaders) επιχειρηματιών και εργαζομένων που παρουσιάζουν τη θετική τους εμπειρία και τα οφέλη
που αποκόμισαν στην καθημερινότητα της εργασίας τους από την χρήση του Οδηγού.
6.4.5. Αξιολόγηση & Βελτίωση
Η διαδικασία της αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του οδηγού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
ποιοτικής πληροφόρησης που διαθέτει. Οι χρήστες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην παραπάνω
διαδικασία, καθώς η συμμετοχή τους μέσω σχολίων και παρατηρήσεων θα πρέπει να καταστεί
ενεργή μέσω συγκεκριμένων διαύλων επικοινωνίας με την εποπτεύουσα αρχή.
Ακόμη και αν ο Οδηγός έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί επαρκώς πριν τη δημοσίευσή του,
ενδέχεται στην πράξη να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι βελτιωτικές ενέργειες τίθενται

Πληροφόρηση προς τις Επιχειρήσεις

129

ως προτεραιότητα, ιδιαίτερα όταν μέσω των χρηστών αναδεικνύονται παρανοήσεις ή πρακτικά
προβλήματα προς αξιολόγηση και βελτίωση. Θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στο κείμενο του
οδηγού η διαδικασία επίσημης αναθεώρησής του εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Με
αυτόν τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιούν την πιο ενημερωμένη
έκδοση. Ο Οδηγός θα αποσύρεται ή θα αρχειοθετείται όταν παύει η ισχύς του.
Η εποπτεύουσα αρχή δημιουργώντας τον κατάλληλο μηχανισμό ( π.χ. ηλεκτρονική φόρμα
επικοινωνίας ή έναν σύνδεσμο), θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν στην
αναθεώρηση του οδηγού και να καταθέτουν τα προβληματικά σημεία που θεωρούν ότι χρήζουν
διόρθωσης.

7. Συμπεράσματα
Βάσει των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, ο Οδηγός πληροφόρησης και συμβουλευτικής των
επιχειρήσεων αποτελεί ενδεδειγμένο μέσο πληροφόρησης των επιχειρήσεων για θέματα που
σχετίζονται με την ενίσχυση της συμμόρφωσης. Αυτός ο τρόπος πληροφόρησης ωστόσο δεν είναι
σε καμία περίπτωση περιοριστικός και δεσμευτικός για τις εποπτεύουσες αρχές.
Οι εποπτεύουσες αρχές οφείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο να διασφαλίζουν την έγκαιρη και
έγκυρη πληροφόρηση των επιχειρήσεων για ζητήματα που αφορούν την τήρηση των νομικών
απαιτήσεων και τη συμμόρφωσή τους με αυτές. Τέτοια μέσα είναι:

•

Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) είτε μεμονωμένα σε επιχειρήσεις ή σε ενώσεις
επιχειρήσεων

•

Απαντήσεις μέσω εφαρμογών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον συμμετέχουν οι
εποπτεύουσες αρχές

•

Δελτία τύπου ή έκδοση εγκυκλίων για συγκεκριμένα ζητήματα, που χρειάζεται περισσότερο
καθοδήγηση

•

Οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων (σεμιναρίων, ημερίδων, εργαστηρίων/workshop)

Tέλος, οι εποπτεύουσες αρχές μέσω της ορθής καθοδήγησης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων
θα αποτελέσουν τον βασικό πόλο εμπέδωσης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και
κράτους. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι δύο πλευρές με σαφώς προσδιορισμένα δικαιώματα και
υποχρεώσεις θα μπορέσουν να χτίσουν από κοινού ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης, το
οποίο θα αποτελέσει το κλειδί για την απαιτούμενη συνέπεια, νομιμότητα, συμμόρφωση και εν
τέλει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
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