
Άρθρο 34 

Καθήκοντα της αρχής ελέγχου 

1.   Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά την ομαλή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του επιχειρησιακού 
προγράμματος και σε κατάλληλο δείγμα πράξεων με βάση τις δαπάνες που 
δηλώνονται. 
Οι δηλωθείσες δαπάνες ελέγχονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα, ή κατά 
περίπτωση, με ελέγχους επαλήθευσης, και, κατά γενικό κανόνα, με στατιστικές 
μεθόδους δειγματοληψίας. 
Μη στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με 
την επαγγελματική κρίση της αρχής ελέγχου, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και σε κάθε 
περίπτωση όταν ο αριθμός των πράξεων για μια λογιστική χρήση δεν είναι 
επαρκής ώστε να επιτρέψει τη χρήση στατιστικής μεθόδου. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μέγεθος του δείγματος είναι επαρκές ώστε να είναι 
σε θέση η αρχή ελέγχου να συντάσσει έγκυρη έκθεση λογιστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. 
Η μέθοδος μη στατιστικού δείγματος καλύπτει τουλάχιστον το 5 % των 
πράξεων για τις οποίες έχουν δηλωθεί δαπάνες στην Επιτροπή κατά τη 
διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης και 10 % των δαπανών που έχουν δηλωθεί 
στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης. 
Στις περιπτώσεις που το συνολικό ποσό στήριξης από το Ταμείο σε ένα ΕΠ Ι 
δεν υπερβαίνει τα 35 000 000 EUR, μπορεί η αρχή ελέγχου να περιορίσει τις 
ελεγκτικές της δραστηριότητες σε ετήσιο σύστημα ελέγχου το οποίο 
περιλαμβάνει ελέγχους επαλήθευσης με συνδυασμό αιφνιδιαστικών ελέγχων 
και δοκιμών βάσει του κινδύνου. Το ελεγκτικό έργο διενεργείται σύμφωνα με 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου και αξιολογεί ποσοτικά ετησίως το επίπεδο 
σφάλματος που περιλαμβάνεται στις πιστοποιημένες δηλώσεις δαπανών προς 
την Επιτροπή. 
2.   Όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από άλλο φορέα διαφορετικό από την 
ελεγκτική αρχή, η ελεγκτική αρχή εγγυάται ότι ο εν λόγω φορέας διαθέτει την 
αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία. 
3.   Η ελεγκτική αρχή εγγυάται ότι κατά τον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα 
διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. 



4.   Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός οκτώ μηνών από την έγκριση ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη 
διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει 
τη μεθοδολογία ελέγχου, την μέθοδο δειγματοληψίας ή, κατά περίπτωση, τους 
ελέγχους επαλήθευσης για τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων και τον 
προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο 
επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2024. Όταν ένα 
κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου εφαρμόζεται σε δύο επιχειρησιακά 
προγράμματα, μπορεί να καθοριστεί μία ενιαία στρατηγική λογιστικού ελέγχου 
για τα εν λόγω επιχειρησιακά προγράμματα. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην 
Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
5.   Η αρχή ελέγχου συντάσσει: 
α) γνώμη λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 πρώτο 

εδάφιο στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού· 
β) ετήσια έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα κύρια συμπεράσματα των 

λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων σχετικά με ελλείψεις που 
διαπιστώθηκαν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, και των 
προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών καθώς και εκείνων που 
υλοποιήθηκαν. 

Όταν ένα κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου εφαρμόζεται σε δύο 
επιχειρησιακά προγράμματα, τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του στοιχείου 
β) του πρώτου εδαφίου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μία ενιαία έκθεση. 
6.   Η Επιτροπή εκδίδει, προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τα 
υποδείγματα για τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνώμη λογιστικού 
ελέγχου και την έκθεση ελέγχου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
63 παράγραφος 2. 
7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 62, προκειμένου να ορίζει το πεδίο και το 
περιεχόμενο των λογιστικών ελέγχων πράξεων και των λογιστικών ελέγχων 
των λογαριασμών και τη μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος των 
πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
8.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 62, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων όσον 
αφορά τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διενέργεια των εν 



λόγω λογιστικών ελέγχων από υπαλλήλους της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Επιτροπής. 


