
Σύµφωνα µε την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 65.794: 

1.1 Ορισµός  
Ως Αρχή Ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ, ορίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η Αρχή Ελέγχου έχει πλήρη λειτουργική 
ανεξαρτησία τόσο από τη ∆ιαχειριστική Αρχή όσο και από την Αρχή 
Πιστοποίησης.   

1.2 Καθήκοντα  
Η Αρχή Ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Κανονισµού  1083/2006 και το 
άρθρο  61 του Κανονισµού 1198/2006, είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:  

• Τη διασφάλιση της εκτέλεσης ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής 
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ  

• Τη διασφάλιση ότι οι έλεγχοι των έργων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο 
δείγµα για την επαλήθευση των δηλωνόµενων δαπανών  

• Την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στρατηγικής ελέγχου που καλύπτει 
τους φορείς οι οποίοι θα εκτελέσουν τους ελέγχους που αναφέρονται πιο 
πάνω, τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για 
ελέγχους των έργων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των ελέγχων 
προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων, καθώς 
και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ' όλη την περίοδο 
προγραµµατισµού. Επισηµαίνεται ότι θα εφαρµοσθεί ένα ενιαίο  σύστηµα 
διαχείρισης και ελέγχου και για τα δύο ΕΠ του ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια θα 
υποβληθεί µία µόνον στρατηγική λογιστικού ελέγχου  

• Έως τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015:  

 Την υποβολή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ετήσιας έκθεσης ελέγχου στην 
οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει 
στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε τη στρατηγική 
ελέγχου του επιχειρησιακού προγράµµατος, και αναφέρονται οι τυχόν 
ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου 
του προγράµµατος. Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 
∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες που 
αφορούν τους λογιστικούς ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η 
Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία 
υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίµατος του ΕΠ.  

 Γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη 
της, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 
λειτουργεί ουσιαστικά, ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι 
καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και 
κανονικές  



 Υποβολή, ανάλογα µε την περίπτωση και δυνάµει του άρθρου 86α του 
Γενικού Κανονισµού EΚ 1083/2006 και του άρθρου 85α του 
Κανονισµού 1198/2006, δήλωσης µερικού κλεισίµατος, η οποία 
αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών. 
∆εδοµένου ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου θα είναι κοινό και 
για τα δύο ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και για το ΕΠ της αλιείας, οι 
προαναφερθείσες εκθέσεις, γνωµοδοτήσεις και δηλώσεις θα είναι 
κοινές για όλα τα ΕΠ.   

• Την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 
2017, δήλωσης κλεισίµατος του ΕΠ, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα 
της αίτησης πληρωµής του τελικού υπολοίπου, καθώς και η νοµιµότητα και 
κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική 
κατάσταση δαπανών, η οποία υποστηρίζεται από έκθεση τελικού ελέγχου.  

• Την υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης των παρατυπιών που εντοπίζονται  

Η Αρχή Ελέγχου θα διασφαλίσει ότι το έργο του ελέγχου λαµβάνει υπόψη 
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.   

Η Αρχή Ελέγχου θα είναι αρµόδια για την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης 
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 71 παρ. 2 του Κανονισµού 1083/2006 και του Κανονισµού 1198/2006, 
όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 25 του Εφαρµοστικού Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1828/2006 και στο άρθρο 50 του Εφαρµοστικού Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
498/2007, και την πιστοποίηση του συστήµατος.  

  
 


