
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Άρθρο 12 

Καθεστώς της ελεγκτικής αρχής 

1.   Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρο 59 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, η ελεγκτική αρχή λειτουργεί 
ανεξάρτητα από την υπεύθυνη αρχή. Θεωρείται ότι υφίσταται λειτουργική 
ανεξαρτησία όταν δεν υπάρχει άμεση ιεραρχική σχέση μεταξύ της ελεγκτικής 
αρχής και της υπεύθυνης αρχής, και η ελεγκτική αρχή διαθέτει πλήρη 
αυτονομία στις γνώμες και τις δηλώσεις της. 
2.   Όλες οι ελεγκτικές εργασίες πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. 

Άρθρο 13 

Εξωτερική ανάθεση ελεγκτικών εργασιών 

Η ελεγκτική αρχή μπορεί να αναθέσει μέρος των ελεγκτικών της εργασιών σε 
άλλο φορέα λογιστικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από την υπεύθυνη αρχή. Η ελεγκτική αρχή 
παραμένει υπεύθυνη για τις εργασίες που αναθέτει σε εξωτερικούς φορείς. 
Οι εξωτερικά ανατιθέμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου και υπό τη στενή παρακολούθηση και 
την εποπτεία της ελεγκτικής αρχής. 

Άρθρο 14 

Έλεγχοι 
1.   Για τη διατύπωση της γνώμης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του 
άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η 
ελεγκτική αρχή διενεργεί ελέγχους συστημάτων και δημοσιονομικούς 
ελέγχους. 
2.   Οι έλεγχοι συστημάτων επαληθεύουν εάν τα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου της υπεύθυνης αρχής λειτούργησαν αποτελεσματικά ώστε να 
παράσχουν εύλογη βεβαιότητα ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους 



ετήσιους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές. Βάσει των ελέγχων 
αυτών, η ελεγκτική αρχή καθορίζει εάν η υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού που παρατίθενται στο παράρτημα. 
3.   Διενεργούνται δημοσιονομικοί έλεγχοι προκειμένου να παρασχεθεί εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν αληθή και ακριβή εικόνα των 
δαπανών που δηλώθηκαν από την υπεύθυνη αρχή. 
Προκειμένου να συμπεράνει κατά πόσον οι λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και 
ακριβή εικόνα, η ελεγκτική αρχή επαληθεύει ότι όλα τα στοιχεία των δαπανών 
που καταβλήθηκαν και των δημόσιων συνεισφορών που εισπράχθηκαν και 
εγγράφηκαν στους λογαριασμούς της υπεύθυνης αρχής κατά το οικονομικό 
έτος έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα ορθά και αντιστοιχούν στα 
σχετικά λογιστικά αρχεία που τηρούνται από την υπεύθυνη αρχή. Ειδικότερα, 
η ελεγκτική αρχή με βάση τους εν λόγω λογαριασμούς: 
α) επαληθεύει ότι το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώθηκαν 

στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή είναι σύμφωνο με τις δαπάνες στους λογαριασμούς της υπεύθυνης 
αρχής και, εάν υπάρχουν διαφορές, ότι παρέχονται στους λογαριασμούς 
επαρκείς εξηγήσεις για τα σχετικά ποσά· 

β) επαληθεύει ότι τα αποσυρθέντα και τα ανακτηθέντα ποσά, τα ποσά που 
πρόκειται να ανακτηθούν και τα ποσά που είναι αδύνατον να ανακτηθούν 
μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους αντιστοιχούν στα ποσά που 
εγγράφονται στο λογιστικό σύστημα της υπεύθυνης αρχής και 
υποστηρίζονται από τεκμηριωμένες αποφάσεις της υπεύθυνης αρχής· 

γ) εξακριβώνει ότι η υπεύθυνη αρχή έχει διενεργήσει τους διοικητικούς και 
επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
514/2014. 

Οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) β) και γ) μπορούν να 
διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση. 
4.   Ως μέρος του συστήματός της και των δημοσιονομικών ελέγχων, η 
ελεγκτική αρχή πραγματοποιεί εκ νέου μέρος των διοικητικών ή επιτόπιων 

ελέγχων που διενεργήθηκαν από την υπεύθυνη αρχή. Η ελεγκτική αρχή 
καθορίζει την έκταση των ελέγχων που διενεργούνται εκ νέου με βάση την ιδία 
αξιολόγηση κινδύνου. 
5.   Εάν το σύστημα της ελεγκτικής αρχής ή οι δημοσιονομικοί έλεγχοι 
εντοπίσουν ουσιώδεις αδυναμίες όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής, η ελεγκτική 
αρχή: 
α) αξιολογεί τον δημοσιονομικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο αυτών των 



αδυναμιών· 
β) διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την υπεύθυνη αρχή για διορθωτικά 

και προληπτικά μέτρα· 
γ) παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των μέτρων από την υπεύθυνη αρχή και 

αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. 

6.   Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, η ελεγκτική αρχή ανακοινώνει τα πορίσματά της 
στην ορίζουσα αρχή, μεταξύ άλλων και κατά πόσον, κατά τη γνώμη της, η 
υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού. 
7.   Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις 
ελεγκτικές της δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
ανακοινώνονται δεόντως από την υπεύθυνη αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 


