
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Άρθρο 138  Υποχρεώςεισ των Ελεγκτικών Υπηρεςιών του άρθρου 17 του 
ν. 4177/2013, όπωσ ιςχύει 

1.  Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςυγκροτοφν κλιμάκια ελζγχου αποτελοφμενα 
τουλάχιςτον από δφο υπαλλιλουσ. 

2.   Σα κλιμάκια ελζγχου είναι εφοδιαςμζνα με τα ακόλουκα ζντυπα: 
Α. «ΕΝΣΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΤ»  
Β. «ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ»  
Γ. «ΕΚΘΕΗ ΔΕΜΕΤΗ» 
Δ. «ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ» 
Ε. «ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ (ΣΑΞΙΜΕΣΡΑ)» 

 τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ και περιλαμβάνονται 

ςτο Παράρτθμα IV.3. Σα παραπάνω ζντυπα ζχουν ςυνεχόμενθ αρίκμθςθ με 

ευκφνθ τθσ αρμόδιασ ελεγκτικισ υπθρεςίασ . 

Άρθρο 139  Υποχρεώςεισ ελεγκτών – ελεγχομένων 

1.  Οι εντεταλμζνοι υπάλλθλοι υποχρεοφνται να επιδεικνφουν ςτον ελεγχόμενο τθν 

«ΕΝΣΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΤ», θ οποία φζρει ιδίωσ τθ ςφραγίδα τθσ Τπθρεςίασ, τον 

αρικμό πρωτοκόλλου με θμερομθνία ζκδοςθσ, τα ονοματεπϊνυμα των 

ελεγκτϊν και τθν υπογραφι του προϊςταμζνου τθσ Τπθρεςίασ. 

ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ ςυντάςςουν και ςυμπλθρϊνουν εισ 

διπλοφν κατά περίπτωςθ τα πεδία των εντφπων τθσ παρ. 2(Β, Γ, Δ) του άρκρου 

138. 

2.  Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, το κατά περίπτωςθ ζντυπο τθσ ανωτζρω παρ. 

2 (Β, Γ, Δ), υπογράφεται από τουσ υπαλλιλουσ ελεγκτζσ και τον ελεγχόμενο ι 

τον υπεφκυνο τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ ο ελεγχόμενοσ ι ο υπεφκυνοσ τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ 

δικαιοφται να κατακζςει τισ απόψεισ του ςτο προβλεπόμενο κατά περίπτωςθ 

πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΤ». 

ε περίπτωςθ άρνθςθσ υπογραφισ, οι υπάλλθλοι ελεγκτζσ ςυμπλθρϊνουν το 

πεδίο με τθν ζνδειξθ «ΑΡΝΗΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ», υπογράφουν για τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ άρνθςθσ και ςθμειϊνουν τυχόν προφορικζσ απόψεισ του 

ελεγχομζνου ι του υπευκφνου τθσ επιχείρθςθσ. Εφόςον ο ελεγχόμενοσ 

αρνείται να δϊςει εξθγιςεισ, τοφτο ςθμειϊνεται ςτο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΤ». 

3. Σο κατά περίπτωςθ ζντυπο κατά τον ζλεγχο, ςυντάςςεται με ευδιάκριτουσ και 

ευανάγνωςτουσ χαρακτιρεσ από τουσ εντεταλμζνουσ υπαλλιλουσ, κατά τρόπον 

ϊςτε, όλα τα πεδία να είναι ορκά ςυμπλθρωμζνα και να τεκμθριϊνεται θ 

παράβαςθ. 

Ακυρϊςεισ – διαγραφζσ – διορκϊςεισ και ςυμπλθρϊςεισ δεν επιτρζπονται. 

4. Σο κατά περίπτωςθ ζντυπο ςυντάςςεται ςε δφο αντίτυπα εκ των οποίων 



το/τα πρωτότυπο με ευκφνθ των υπαλλιλων ελεγκτϊν πρωτοκολλείται ςτθν 
Τπθρεςία τουσ το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα του ελζγχου, το δε 
άλλο παραδίδεται αμελλθτί ςτον ελεγχόμενο με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου. 

5. Κατά τθ διενζργεια του ελζγχου ωσ ανωτζρω ι γενικότερθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ ο ελεγχόμενοσ οφείλει να 
ςυνεργάηεται και μθν παρεμποδίηει ι παρακωλφει τον  ζλεγχο. Επίςθσ ο 
ελεγχόμενοσ υποχρεοφται:  
Α. Να παραδϊςει κάκε απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ διεξαγωγι και ολοκλιρωςθ 

του ελζγχου, όπωσ παραςτατικά αγοραπωλθςίασ, πιςτοποιθτικά ι άλλα 

ζγγραφα.  

Β. Να μθν παραποιεί ι να αποκρφπτει ι να παρακζτει ψευδι ςτοιχεία. 

Γ. Να μθν προβαίνει ςε βίαιεσ ενζργειεσ εναντίον των ελεγκτϊν.  

6. τουσ παραβάτεσ τθσ παρ. 5 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 
Α. Για παρεμπόδιςθ – παρακϊλυςθ ελζγχου, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά 

παράβαςθ. 

Β. Για υποβολι παραποιθμζνων ι ψευδϊν ςτοιχείων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ 

(3.000€) ανά παράβαςθ. 

 


