
Σύμφωνα με την απόφαση  του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 68009 
ημερομηνίας 26/11/2008:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Αρχή Ελέγχου (εισήγηση να οριστεί η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου) έχει την ευθύνη 
να ελέγχει την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, 
πραγματοποιώντας λογιστικούς ελέγχους των δράσεων που θα συγχρηματοδοτούνται 
από τα Ταμεία Αλληλεγγύης.

Η Αρχή Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με την πιο πάνω 
Απόφαση και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων Αλληλεγγύης,

β) Πραγματοποίηση επιτόπιων λογιστικών ελέγχων των δράσεων με βάση το 
κατάλληλο δείγμα, το οποίο θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών για κάθε ετήσιο πρόγραμμα, για την επαλήθευση 
των δαπανών που δηλώθηκαν.  Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τα 
Ταμεία Αλληλεγγύης οι έλεγχοι αυτοί θα διασφαλίζουν ότι:

i) Η δράση ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής για το ετήσιο πρόγραμμα, έχει 
εφαρμοσθεί σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης και πληροί όλους τους 
ισχύοντες όρους όσον αφορά τη λειτουργικότητα και τη χρήση του ή τους 
επιδιωκόμενους στόχους,

ii) Οι δηλωθείσες δαπάνες ανταποκρίνονται στα λογιστικά βιβλία και στα 
υποστηρικτικά έγγραφα που τηρούν οι Τελικοί Δικαιούχοι και/ή εταίροι στη 
δράση και τα εν λόγω βιβλία ανταποκρίνονται στα υποστηρικτικά έγγραφα που 
τηρεί η Υπεύθυνη Αρχή ή η Εξουσιοδοτημένη Αρχή,

iii) Oι δαπάνες που πραγματοποιούνται ανταποκρίνονται στους κανόνες 
επιλεξιμότητας, στις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στη διάρκεια της εθνικής 
διαδικασίας επιλογής, στους όρους της συμφωνίας επιδότησης και στα έργα 
που πραγματικά εκτελέστηκαν και, ανάλογα με την περίπτωση, σε άλλους 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,

iv) Η δράση ή η προβλεπόμενη δράση είναι σύμφωνη με τους στόχους, τη δράση ή 
τα μέτρα όπως παρατίθενται στα άρθρα «Γενικός Στόχος του Ταμείου», «Ειδικοί 
Στόχοι», «Επιλέξιμες Δράσεις στα Κράτη Μέλη», «Τεχνική Βοήθεια κατόπιν 
Πρωτοβουλίας των Κρατών Μελών» της Απόφασης, και, ανάλογα με την 
περίπτωση, με άλλους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,

v) Η δημόσια ή ιδιωτική συνεισφορά έχει καταβληθεί στον Τελικό Δικαιούχο 
σύμφωνα με το άρθρο «Διάρθρωση της Χρηματοδότησης» παράγραφος 2 
της Απόφασης,



vi) Έχει καταρτιστεί η δέουσα διαδρομή λογιστικού ελέγχου,

vii) Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και έχει επιτευχθεί καλή 
οικονομική απόδοση, ιδίως σε περιπτώσεις που η υπεύθυνη αρχή ενεργεί 
ως εκτελεστικός φορέας της δράσης.

γ) Μεριμνά έτσι ώστε εντοπισθέντα προβλήματα που φαίνεται να είναι συστηματικού 
χαρακτήρα και ως εκ τούτου ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο άλλες δράσεις να 
υποβάλλονται σε περαιτέρω εξέταση, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων 
λογιστικών ελέγχων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, για να διαπιστωθεί η κλίμακα 
των εν λόγω προβλημάτων. Οι σχετικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα 
προληπτικά και διορθωτικά μέτρα.

δ) Υποβολή στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την έγκριση του πολυετούς 
προγράμματος, στρατηγικής ελέγχου που καλύπτει τους οργανισμούς που
πραγματοποιούν τους λογιστικούς ελέγχους που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), 
μεριμνώντας ώστε να ελέγχονται λογιστικά οι κύριοι δικαιούχοι της 
συγχρηματοδότησης από το Ταμείο και να κατανέμονται οι έλεγχοι ομοιόμορφα σε 
ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος,

ε) Σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή έκθεσης για κάθε ετήσιο πρόγραμμα, η οποία 
περιλαμβάνει:

(i) Ετήσια έκθεση λογιστικού ελέγχου που εκθέτει τα συμπεράσματα των 
λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη στρατηγική 
λογιστικού ελέγχου όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα και οποιοδήποτε κενό 
διαπιστώθηκε στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος.  Σε 
ετήσια προγράμματα για τα οποία το ποσοστό σφάλματος υπερβαίνει το 
επίπεδο σημαντικότητας του 2% της κοινοτικής συνεισφοράς, η ελεγκτική 
αρχή αναλύει την σημαντικότητα του εν λόγω σφάλματος και λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής κατάλληλων 
συστάσεων, που ανακοινώνονται τουλάχιστον στην ετήσια έκθεση λογιστικού 
ελέγχου.

(ii) Γνωμοδότηση, με βάση τους λογιστικούς και άλλους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της ελεγκτικής αρχής, για το κατά πόσον η 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου παρέχει εύλογη 
διαβεβαίωση αξιοπιστίας για την ορθότητα των δηλώσεων δαπανών που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή και τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών συναλλαγών,

(iii) Δήλωση που αξιολογεί το κύρος της αίτησης πληρωμής ή της δήλωσης 
επιστροφής του τελικού υπολοίπου, καθώς και τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των σχετικών δαπανών,

στ) Μέριμνα ώστε κατά την εργασία λογιστικού ελέγχου να λαμβάνονται υπόψη τα 
διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα.


