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Ταχ. Δ/νση  : Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ.115 28    

Πληροφορίες  :   Οικονομική Διεύθυνση / Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνση Στρατηγικής/ Τμήμα Στρατηγικής και Συνεργασιών 

Τηλέφωνο :  210 7450400 

FAX  :  210 7450500 

ΗΛ. Δ/ΝΣΗ : www.hdb.gr  

Αριθμός Πρόσκλησης: ΑΠ  245039/02-03-2022 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Αξιολόγηση κατά Πυλώνες («Pillar 
Assessment») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.», ανώτατου προϋπολογισμού  
100.000,00€  (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% πλέον Φ.Π.Α. του αρχικού 
ποσού της σύμβασης  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το ν. 3912/2011 «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Α’17), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, από τον. 4608/2019 (Α’ 66), τον 4684/2020 (Α’86) και τον 

ν. 4782/2021 (Α’ 36) 

2) Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΑΤ) Α.Ε. όπως 

αυτός έχει εγκριθεί και ισχύει με την από 24.04.2020 απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 

Τράπεζας, και ήδη σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4782/2021 δυνάμει της από 8/4/2021 

έγκρισης από το ΔΣ (ΔΣ 225/8-4-2021) 

3) Τη σχετική με τον παρόντα Διαγωνισμό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ (εφεξής ΕΑΤ ΑΕ) στη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  24/02/2022 

4) Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 17ης  Απριλίου 2019 για την θέσπιση νέων όρων εντολής σχετικά με την 

μεθοδολογία αξιολόγησης κατά πυλώνες που πρέπει να  χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον  

Κανονισμό (EU, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(2019/C 191/02). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ανοικτό Διαγωνισμό με υποβολή  έντυπης προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, 

για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα, όπως κατωτέρω αναφέρεται, του έργου «Αξιολόγηση 

κατά Πυλώνες (Pillar Assessment) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.». 

 

1. Η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των   

εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) πλέον Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% πλέον 
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Φ.Π.Α. του αρχικού ποσού της σύμβασης, και θα καταβληθεί άπαξ σύμφωνα με τα ειδικώς 

οριζόμενα στο αρ.9 του Παραρτήματος Γ  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΑΤ ΑΕ.  

 

2. Οι προσφορές των Υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν με συνημμένα τα αιτούμενα 

αποδεικτικά έγγραφα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την ημέρα 

Τετάρτη 06/04/2022 και ώρα 14:00 (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στα γραφεία 

της ΕΑΤ ΑΕ (Μιχαλακοπούλου 80,115 28 Αθήνα) από τους Υποψήφιους Αναδόχους ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, είτε με 

αυτοπρόσωπη υποβολή είτε μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Οι 

προσφορές δύναται να συντάσσονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. 

Προσφορές που περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Α.Ε. (ΕΑΤ) ΑΕ μετά την άνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, θεωρούμενες ως 

ουδέποτε υποβληθείσες και οι φάκελοι θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους Αναδόχους.   

 

3. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

της ΕΑΤ ΑΕ, ως εξής: Την Τετάρτη 06/04/2022 και ώρα 14:00  θα λάβει χώρα η αποσφράγιση 

του κυρίου φακέλου και των (υπό) φακέλων αυτού Α) υπο-φάκελος «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής», Β) υπο-φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς», Γ) υπο-φάκελος «Οικονομικής 

Προσφοράς» που περιέχουν τα επιμέρους απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά 

των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί από τους Υποψηφίους Αναδόχους στην ΕΑΤ ΑΕ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης. Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 

θα μονογράψουν και θα σφραγίσουν τον κύριο φάκελο και στους υπο-φακέλους Α), Β) και 

Γ) ως άνω και στη συνέχεια θα μονογράψουν και θα σφραγίσουν ανά φύλλο το σύνολο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία αυτή δύνανται να παρίστανται οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι των Υποψηφίων Αναδόχων,  ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν 

δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 

4. Στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Φυσικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν έδρα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 
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• Νομικά Πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κράτους-μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος αυτής, 

• Κοινοπραξίες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά.   

Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται από την Κοινοπραξία υπογράφεται υποχρεωτικά από 

κάθε μέλος της που αποτελεί την Κοινοπραξία είτε δια των κατά νόμο εκπροσώπων τους είτε 

από εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά 

οφείλει να αναγράφεται σαφώς το μέρος του έργου, από το σύνολο της προσφοράς, που 

αντιστοιχεί χωριστά σε κάθε μέλος της Κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε 

μέλος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο της προσφοράς και όχι για 

το μέρος της εκτέλεσης του έργου που του αναλογεί. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού/ανάθεσης του έργου, η ως άνω ευθύνη αφορά την πλήρη εκτέλεση της 

σύμβασης. Επίσης, πρέπει να υποβληθεί και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης της 

Κοινοπραξίας. 

 

5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία  (Διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

5.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και άπαντες όσους ασκούν αποφασιστικό 

έλεγχο στην εταιρεία. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά  στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και όσους ασκούν αποφασιστικό έλεγχο στην εταιρεία.  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ ελάχιστον.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους και άπαντες όσους ασκούν αποφασιστικό 

έλεγχο στο νομικό πρόσωπο. 

 

 

5.2. Και στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους .  

γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση αριθμ. 29164/755/2019 (Β’ 2686/2.7.2019) , όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» 
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ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

δ) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

ε) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 ν. 3959/2011, η αναθέτουσα 

αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,   

η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 

 

6. Η παρούσα Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού καθώς και άπαντα τα Παραρτήματα αυτής  

καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ ΑΕ, στη διεύθυνση (URL) :   www.hdb.gr   με 

ημερομηνία ανάρτησης την 02/03/2022. Η παρούσα Προκήρυξη και άπαντα τα 

http://www.hdb.gr/
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Παραρτήματα αυτής θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ για διάστημα 

τριάντα πέντε ημερολογιακών (35) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης και θα υπάρξει 

έκδοση περίληψης της παρούσης και στην Εφημερίδα Καθημερινή, Οικονομικό Φύλλο, 

καθώς και έκδοση περίληψης στην Εφημερίδα της ΕΕ. 

 

7. O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Προκήρυξης: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΥΛΩΝΕΣ (Pillar Assessment) - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

i) ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (ToR) 

ii) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

iii) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

iv) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2Α) 

v) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

vi) ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΥΛΩΝΕΣ 

 

8. Για τους σκοπούς της παρούσης Προκήρυξης διαγωνισμού, η Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα Α.Ε. θα ονομάζεται εφεξής «ΕΑΤ».   

 

9. Για τους σκοπούς της παρούσης Προκήρυξης διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας στον 

οποίο θα κατακυρωθεί το έργο θα ονομάζεται εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και οι υποψήφιοι 
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κατακυρωτές «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ»  Όπου στο κείμενο αναφέρεται ο όρος «Ελεγκτής», 

αυτός θα θεωρείται εφεξής ότι αφορά στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».  

 

10. Για τους σκοπούς της παρούσης Προκήρυξης, το έργο «Αξιολόγηση κατά Πυλώνες 

(«Pillar Assessment») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.», εφεξής ονομάζεται 

Έργο.  

 

11. Τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού δίδονται και από τη Γραμματεία της Εταιρείας, με 

τηλέφωνο στο 2107450400-4 και fax στο2107450500. 

 

12. Διευκρινίσεις αναφορικά με το διαγωνισμό δίδονται από τη Οικονομική Διεύθυνση / 

Τμήμα Προμηθειών και την Διεύθυνση Στρατηγικής/ Τμήμα Στρατηγικής και Συνεργασιών 

της εταιρείας,  με τηλέφωνο στο 2107450400-4 και fax στο 2107450500. 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Αξιολόγηση κατά 

Πυλώνες (Pillar Assessment) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.»  συνολικού 

προϋπολογισμού κατ’ ανώτατο 100.000,00€ ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με 

δικαίωμα προαίρεσης έως 20% του αρχικού ποσού της σύμβασης.  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

1.1. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ), είναι χρηματοδοτικός οργανισμός ο οποίος  

παρέχει εγγυήσεις, πιστώσεις και άλλα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα σε ελληνικές 

επιχειρήσεις μέσω του δικτύου των ελληνικών εμπορικών τραπεζών. Προκειμένου να 

επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος θεσμικός της στόχος και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της, 

η ΕΑΤ προσβλέπει στο να εργαστεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπό έμμεση 

διαχείριση με στόχο την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού, πρέπει να υποβληθεί σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση κατά πυλώνες, όπως 

ορίζεται στους νέους όρους εντολής (Term of Reference) σχετικά με την μεθοδολογία 

αξιολόγησης πυλώνων της ΕΕ που θα εφαρμοστεί βάσει του Kανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018.  Προς 

υλοποίηση των ανωτέρω, η  ΕΑΤ ζητά την υποβολή προσφορών από ειδικευμένες και 

έμπειρες ελεγκτικές εταιρείες, που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέντε (5) 

αξιολογήσεις Πυλώνων, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Η’- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ 

ΠΥΛΩΝΕΣ (Pillar Assessment) - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

 

1.2.Οι απαιτούμενες υπηρεσίες και παραδοτέα για την υλοποίηση του ως άνω σκοπού που 

θα παραδοθούν στην ΕΑΤ, από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα, σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνοντας υπόψη, τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα Η, Ενότητα v «Διαδικασία Αξιολόγησης» και το ακόλουθο ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα Παραδοτέου που περιλαμβάνει: 
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  Παραδοτέο Χρονικό πλαίσιο Ολοκλήρωσης 

Α 
Φάση 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας 
Αξιολόγησης των Πυλώνων (Pillar 
Assessment):    

1)      Ανάλυση κενών (Gap analysis) και 
Προτάσεις Βελτίωσης (Post gap analysis 
recommendations) 

30 ημέρες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της Σύμβασης 

Β 
Φάση 

Κατά την διαδικασία Αξιολόγησης των 
Πυλώνων (Pillar Assessment):  

  

1) Καταληκτική Σύσκεψη  (τέλος 
επιτόπιων εργασιών) 

90 ημέρες από την ολοκλήρωση της 
Α Φάσης 

2)      Σχέδιο Έκθεσης (Draft Report)  
20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 
1ου Παραδοτέου της Β Φάσης 

3)      Αναθεωρημένο σχέδιο έκθεσης 
(Revised Draft Report)* 

30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 
2ου Παραδοτέου της Β Φάσης 

4)      Προ-τελική Έκθεση 
10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 
3ου Παραδοτέου της Β Φάσης 

5)      Τελική Έκθεση 
20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 
3ου Παραδοτέου της Β Φάσης 

  Σύνολο  200 ημέρες 

 

*: Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση του 3ου Παραδοτέου της Β Φάσης θα ληφθούν υπόψη 

σχόλια και παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας το χρονικό διάστημα 

απόκρισης μεταξύ της Καταληκτικής Σύσκεψης της Β Φάσης και της υποβολής της Τελικής 

Έκθεσης, δεν υπερβαίνει τις 105 ημερολογιακές ημέρες, διάστημα ενδεικτικό αλλά όχι 

περιοριστικά αναφερόμενο.   

Η ΕΑΤ διατηρεί το δικαίωμα ως προς τα ως άνω Παραδοτέα του Έργου, να ζητήσει 

αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση μη προσήκουσας παράδοσης τους, ως προς τα ποιοτικά 

και τεχνικά τους χαρακτηριστικά χωρίς επιπλέον κόστος.  

Η περίοδος που υπόκειται σε εξέταση (δηλαδή αξιολόγηση των πυλώνων της ΕΕ) θα είναι 

έως και 12 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης των επιτόπιων εργασιών, δηλαδή την 

ημέρα κατά την οποία ο Ανάδοχος ξεκινά ουσιαστικά τις επιτόπιες (δηλαδή στον τόπο που 

είναι εγκατεστημένη η ΕΑΤ) διαδικασίες. 

Επισημαίνεται ότι για την ορθή και προσήκουσα κατάρτιση των παραδοτέων αλλά και την 

αποδοχή παραλαβής αυτών από αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΤ θα πρέπει να ληφθεί αυστηρά 

υπόψη από τον Ανάδοχο το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών, επεξηγήσεων, 
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διαδικασιών και προτύπων, αναφορικά με την αξιολόγηση Πυλώνων του Παραρτήματος Η’ 

της παρούσης, όπως αυτό αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω.  

 

1.3.ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ έως 20% του αρχικού ποσού της σύμβασης πλέον Φ.Π.Α.: 

Συμπληρωματικά με τα ως άνω παραδοτέα, σε περίπτωση επαναξιολόγησης λόγω, α) 

προσθήκης νέου Πυλώνα, β) αλλαγής χαρακτηριστικών υφιστάμενου Πυλώνα, το κόστος που 

θα βαρύνει την ΕΑΤ θα εντάσσεται στο ποσό της προαίρεσης ποσού έως 20% του αρχικού 

ποσού της σύμβασης πλέον Φ.Π.Α.: 

Η ανάλωση του ποσού προαίρεσης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την διαδικασία που 

περιγράφεται παρακάτω. Ειδικότερα, η ΕΑΤ δύναται να αναλώσει ποσό προαίρεσης έως 20% 

του αρχικού ποσού της σύμβασης πλέον Φ.Π.Α.: 

1) Για την Επαναξιολόγηση από τον Ανάδοχο σε περίπτωση προσθήκης νέου 

Πυλώνα, αναφορικά με τα στοιχεία αυτού του Πυλώνα, 

2) Για την Επαναξιολόγηση από τον Ανάδοχο σε περίπτωση αλλαγής 

χαρακτηριστικών υφιστάμενου Πυλώνα  

 

Στο εν λόγω Παράρτημα αλλά όπως ορίζεται αναλυτικά και στο Παράρτημα Η’ της παρούσης 

στους Όρους Εντολής (Terms of Reference) κεφάλαιο 1 και 2 οι Πυλώνες αυτοί αφορούν στις 

παρακάτω εσωτερικές λειτουργίες της ΕΑΤ :  

1) το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

2) το λογιστικό σύστημα 

3) ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο 

καθώς και κανόνες και διαδικασίες για:  

4) παροχή χρηματοδότησης από κονδύλια της Ένωσης μέσω επιχορηγήσεων 

5) προμήθειες 

6) χρηματοδοτικά μέσα 

και επίσης:  

7) αποκλεισμό από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

8) δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες 

9) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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2. Αξιολόγηση Πυλώνων  

 

Η EAT επιλέγει η αξιολόγηση στην οποία θα προβεί ο Ανάδοχος να καλύψει τους ως άνω 

εννέα (9) πυλώνες. Η περίοδος που υπόκειται σε εξέταση  (δηλαδή αξιολόγηση των 

πυλώνων της ΕΕ) θα είναι έως και 12 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης των επιτόπιων 

εργασιών στην ΕΑΤ.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να αξιολογήσει τα  συστήματα, τους ελέγχους, τους κανόνες και 

τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΑΤ για κάθε πυλώνα με βάση τα κριτήρια που καθορίζει η 

Επιτροπή για έκαστο εξ αυτών. Στόχος της εν λόγω αξιολόγησης κατά πυλώνες είναι: i) να 

παράσχει η ΕΑΤ στον Ανάδοχο τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα και εργαλεία προκειμένου 

αυτός να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εάν η ΕΑΤ πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 154 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ζ) του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ε.Ε. 

(Κανονισμός 1046/2018 ΕΕ Ευρατόμ) σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

της 17ης  Απριλίου 2019 για την υιοθέτηση νέων όρων αναφοράς σχετικά με την μεθοδολογία 

αξιολόγησης πυλώνων  και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 

που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για κάθε σχετικό πυλώνα, και ii) να 

καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσο η ΕΑΤ: 

• έχει καθορίσει και διασφαλίζει τη λειτουργία, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ενός 

αποτελεσματικού, αποδοτικού και οικονομικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

βασισμένου στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και στα κριτήρια που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

• χρησιμοποιεί λογιστικό σύστημα που παρέχει από κάθε ουσιώδη πλευρά, ακριβείς, 

πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες εγκαίρως, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και 

σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

• υπόκειται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να εκτελείται, από κάθε 

ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα από υπηρεσία 

ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια 

που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
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• εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 

για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και σύμφωνα 

με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

• εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες, από κάθε  ουσιώδη πλευρά, 

για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω προμηθειών και σύμφωνα με 

τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

• εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για 

την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ/εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό 

μέσω χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό και σύμφωνα με τα 

κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  

• εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον αποκλεισμό τρίτων από 

την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω προμηθειών, επιχορηγήσεων ή/και 

χρηματοδοτικών μέσων, 

• δημοσιοποιεί δεόντως και εγκαίρως τις πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των 

κονδυλίων, 

• διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που 

απαιτείται από το άρθρο 5 του ΔΚ. 

 

Η αξιολόγηση των ως άνω επιλεχθέντων από την ΕΑΤ πυλώνων θα διενεργείται, 

εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της ΕΑΤ, δηλαδή Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, 115 28, 

Ελλάδα.  

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ως τόποαξιολόγησης τις εγκαταστάσεις 

της ΕΑΤ πριν από την έναρξη των επιτόπιων εργασιών και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα 

συναφών δικαιολογητικών εγγράφων της ομάδας έργου (λ.χ. πιστοποιητικά Covid-19) 

Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση πιθανών περιορισμών λόγω της πανδημίας COVID-19, 

μέρος της διαδικασίας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιασκέψεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

Β.1. Πίνακες Συμμόρφωσης 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τους Πίνακες 

Συμμόρφωσης που ακολουθούν με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας δεδομένων. Οι 

Πίνακες Συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνονται στον υπο- φάκελο Β  - Τεχνική Προσφορά», 

αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και του Παραρτήματος Η για να αναλύσουν με λεπτομέρεια τα σχετικά 

θέματα του Πίνακα, καθώς και να ακολουθήσουν τα πρότυπα και τις οδηγίες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Η (ενδεικτικά, Διαδικασία Αξιολόγησης, Ερωτηματολόγιο 

Αξιολόγησης, Έκθεση Αξιολόγησης, κλπ). 

 

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα 

πρέπει να συμπληρώσει τους παρακάτω Πίνακες Συμμόρφωσης. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που 
σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 
συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. 
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 
προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμώνται, επί τω βελτίω σύμφωνα 
με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 
Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ)  και 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
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ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 
στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
προδιαγραφής και η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη 
απαίτηση). 
Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ)  και 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 
Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει , αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 
μεθοδολογίας αξιολόγησης και κατάρτισης εκθέσεων κλπ., που κατά την κρίση του 
υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην 
αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 
πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Μεθοδολογικό Εργαλείο , Σελ. 4 
Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα  στην σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, 
τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη 
και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία 
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ)  και 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του 

Έργου 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1 
Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και 

έκτασης του αντικειμένου 
ΝΑΙ 

  

1.2 

Μεθοδολογική προσέγγιση και 

προσαρμογή της σε σχέση με το 

περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας 

του Έργου 

ΝΑΙ 

  

1.3 Περιγραφή Συνολικού Ελέγχου ΝΑΙ   

2 Χρονοδιάγραμμα του Έργου    
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2.1 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του Έργου 
ΝΑΙ 

  

2.2 
Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων 

του Έργου 
ΝΑΙ 

  

3 
Ποιότητα της μεθοδολογικής και 

τεχνολογικής προσέγγισης υλοποίησης 
 

  

3.1 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου ΝΑΙ   

4 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Αναδόχου - Βιογραφικά Σημειώματα  
 

  

4.1 
Συμπληρωμένοι όλοι οι Πίνακες του 

Παραρτήματος Β2: 1, 2 και 3. 
ΝΑΙ 

  

4.2 
Βιογραφικά Σημειώματα Ομάδας Έργου 

συμπληρωμένα κατά το Παράρτημα Β 5.  
ΝΑΙ 

  

5 

Υπεύθυνες Δηλώσεις του 

Παραρτήματος Δ 
ΝΑΙ 

  

6 
Επιπλέον Υλικό Τεκμηρίωσης    

6.1 Εγχειρίδια,  Φυλλάδια Μεθοδολογίας 

Αξιολόγησης, κλπ. 

 

  

6.2 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 

τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά 

του Υποψήφιου Αναδόχου και απαντά 

στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται 

στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
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Β.2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
 

ΙΙ- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι παρακάτω απαιτήσεις είναι οι κατ’ ελάχιστον αναφερόμενες, επί ποινή αποκλεισμού 

της προσφοράς: 

 

1.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Υποψηφίους Αναδόχους  στοιχεία 

απαραίτητα και διευκρινίσεις για την τεκμηρίωση των δικαιολογητικών, οι δε Υποψήφιοι 

Ανάδοχοι υποχρεούνται να παράσχουν αυτά, χωρίς αυτά να τείνουν σε διόρθωση, 

αναπλήρωση ή τροποποίηση των ήδη υποβληθέντων ή σε υποβολή το πρώτον των 

ελλειπόντων.  

Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο Ελεγκτής διέπεται από:  

Το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης 

και το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 

Διασφάλισης (ISAE) 3000 για αναθέσεις 

διασφάλισης εκτός από ελέγχους και 

επισκοπήσεις ιστορικών 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών της IFAC, 

στον βαθμό που τα ανωτέρω μπορούν να 

εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο της 

παρούσας αξιολόγησης κατά πυλώνες 

ΝΑΙ 
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2 

Ο Ελεγκτής διέπεται από:  

Τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Λογιστές της IFAC, που εξέδωσε το Συμβούλιο 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για 

Λογιστές (International Ethics Standards 

Board for Accountants - IESBA), και ο οποίος 

θεσπίζει βασικές αρχές δεοντολογίας για 

τους ελεγκτές όσον αφορά την ακεραιότητα, 

την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία, την 

επαγγελματική ικανότητα και τη δέουσα 

επιμέλεια, την εμπιστευτικότητα, την 

επαγγελματική συμπεριφορά και τα τεχνικά 

πρότυπα. 

ΝΑΙ 

  

 

Ο Ελεγκτής διέπεται  από: 

Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας 

(ISQC) της IFAC, που καθιερώνουν πρότυπα 

και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με 

σύστημα του ελεγκτή για έλεγχο ποιότητας. 

ΝΑΙ 

  

 

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος 

εξωτερικός ελεγκτής, εγγεγραμμένο μέλος 

εθνικού λογιστικού ή ελεγκτικού φορέα ή 

θεσμικού οργάνου, ο οποίος/το οποίο με τη 

σειρά του είναι μέλος της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και έχει 

πιστοποιηθεί για τη διενέργεια ελέγχων. Ο 

ελεγκτής πρέπει να είναι λειτουργικά 

ανεξάρτητος από την οικεία οντότητα. Ως εκ 

τούτου, ο εσωτερικός ελεγκτής οντότητας 

ΝΑΙ 
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που υπόκειται σε έλεγχο δεν είναι επιλέξιμος 

για την εκτέλεση αξιολόγησης κατά πυλώνες 

 

Ο ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι πληροί 

τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

• Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι 

μέλος εθνικού λογιστικού ή 

ελεγκτικού φορέα ή θεσμικού 

οργάνου, ο οποίος/το οποίο με τη 

σειρά του είναι μέλος της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), 

• Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι 

μέλος εθνικού λογιστικού ή 

ελεγκτικού φορέα ή θεσμικού 

οργάνου. Παρόλο που ο εν λόγω 

οργανισμός δεν είναι μέλος της IFAC, 

ο ελεγκτής δεσμεύεται να αναλάβει 

αυτή την ανάθεση σύμφωνα με τα 

πρότυπα και τη δεοντολογία της IFAC 

που ορίζονται στους παρόντες ΟΕ, 

• Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι 

εγγεγραμμένος/-ο ως νόμιμος 

ελεγκτής σε δημόσιο μητρώο φορέα 

δημόσιας εποπτείας σε κράτος μέλος 

της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές περί 

δημόσιας εποπτείας που 

προβλέπονται στην οδηγία 

ΝΑΙ 
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2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 . 

Αυτό ισχύει για τους ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία με έδρα σε κράτος 

μέλος της ΕΕ, 

• Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι 

εγγεγραμμένος/-ο ως νόμιμος 

ελεγκτής σε δημόσιο μητρώο φορέα 

δημόσιας εποπτείας σε τρίτη χώρα 

και το εν λόγω μητρώο υπόκειται στις 

αρχές περί δημόσιας εποπτείας που 

προβλέπονται στη νομοθεσία της 

οικείας χώρας (αυτό ισχύει για τους 

ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία με 

έδρα σε τρίτη χώρα). Εφόσον το 

επιτρέπει η υποκείμενη νομική βάση 

(π.χ. Erasmus), ο ελεγκτής μπορεί να 

είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτικός 

φορέας σύμφωνα με το άρθρο 155 

παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 

κανονισμού. 

 

Ο ελεγκτής πρέπει να απασχολεί ικανό 

αριθμό προσωπικού το οποίο διαθέτει τα 

ακόλουθα: i) κατάλληλα επαγγελματικά 

προσόντα και κατάλληλη πείρα με τα 

πρότυπα IFAC, ιδίως το ISAE 3000 για 

ΝΑΙ 

  

 
1 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους 
υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 196) 
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αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους 

και επισκοπήσεις ιστορικών 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και ii) 

πείρα στην εκτέλεση θεσμικών αξιολογήσεων 

ή αξιολογήσεων συμμόρφωσης ή/και στην 

εκτέλεση ελέγχων συστημάτων ή 

ισοδύναμων αναθέσεων οντοτήτων 

συγκρίσιμου μεγέθους και πολυπλοκότητας 

με την υπό εξέταση οντότητα. 

 

Επιπλέον, η ομάδα ανάθεσης συνολικά 

διαθέτει: 

• Πείρα σε θεσμικές αξιολογήσεις ή 

αξιολογήσεις συμμόρφωσης ή/και 

ελέγχους συστημάτων ή ισοδύναμες 

αναθέσεις προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και 

έργων αναπτυξιακής βοήθειας 

χρηματοδοτούμενων από εθνικούς 

ή/και διεθνείς χορηγούς και 

θεσμικούς φορείς. Είναι επιθυμητό ο 

επικεφαλής της ομάδας επιτόπιων 

εργασιών, δηλαδή είτε ο υπεύθυνος 

ελέγχου (κατηγορία 2) είτε ο 

ανώτερος ελεγκτής (κατηγορία 3) να 

διαθέτει πείρα σε ελέγχους 

συστημάτων δράσεων εξωτερικής 

βοήθειας χρηματοδοτούμενων από 

την ΕΕ ή/και άλλων δράσεων 

χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 

ή/και σε θεσμικές αξιολογήσεις ή 

ΝΑΙ 
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αξιολογήσεις συμμόρφωσης 

οργανισμών του τομέα αναπτυξιακής 

βοήθειας ή/και του οικονομικού 

τομέα. 

• άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσα 

 

Ο ελεγκτής παρέχει στην αναθέτουσα αρχή 

το βιογραφικό σημείωμα του εταίρου ή 

άλλου προσώπου στο ελεγκτικό γραφείο ο 

οποίος/το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

αξιολόγηση κατά πυλώνες και για την 

υπογραφή της έκθεσης, ενώ παρέχει επίσης 

τα βιογραφικά σημειώματα των υπεύθυνων 

ελέγχου, των ανώτερων ελεγκτών και των 

βοηθών ελεγκτών που προτείνεται να 

συμμετάσχουν στην ομάδα ανάθεσης. Στα 

βιογραφικά σημειώματα περιλαμβάνονται 

τα ενδεδειγμένα στοιχεία σχετικά με το είδος 

των αναθέσεων που εκτελεί το προσωπικό, 

αναφέρεται η δυνατότητα και ικανότητα 

ανάληψης της αξιολόγησης, και 

περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τη 

σχετική ειδική πείρα. Η αναθέτουσα αρχή θα 

εξετάσει τα βιογραφικά σημειώματα προτού 

υπογράψει δελτίο παραγγελίας ή άλλο 

εφαρμοστέο συμβατικό έγγραφο για την εν 

λόγω ανάθεση και διατηρεί το δικαίωμα να 

τα απορρίψει σε περίπτωση που θεωρηθεί 

ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

ανάθεσης. 

ΝΑΙ 
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Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει διενεργήσει 

τουλάχιστον πέντε (5) αξιολογήσεις Πυλώνων 

κατά την ΕΕ 

ΝΑΙ 

  

 

 

2.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Α/Α Εφαρμογή / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Σύνθεση ομάδας 

Η ομάδα ελεγκτών που απαιτείται για την 

παρούσα αξιολόγηση κατά πυλώνες 

απαρτίζεται από έναν ελεγκτή κατηγορίας 1 ο 

οποίος φέρει την τελική ευθύνη της 

αξιολόγησης, και από μια ομάδα ανάθεσης 

που απαρτίζεται από τον κατάλληλο 

συνδυασμό ελεγκτών κατηγορίας 2-4. 

Αποτελεί ευθύνη του ελεγκτή να προτείνει 

και να χρησιμοποιήσει μια ομάδα ανάθεσης 

που απαρτίζεται από τον κατάλληλο 

συνδυασμό ελεγκτών για τη συγκεκριμένη 

ανάθεση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακρίνει τέσσερις 

κατηγορίες ελεγκτών. 

 

Κατηγορία 1 — Εταίρος ελέγχου 

Ο εταίρος ελέγχου είναι εμπειρογνώμων 

υψηλής ειδίκευσης με συναφή 

επαγγελματικά προσόντα, ο οποίος ασκεί ή 

έχει ασκήσει στην πράξη καθήκοντα 

ΝΑΙ 
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ανώτερου στελέχους και καθήκοντα 

υπεύθυνου ελέγχου στον τομέα του 

δημόσιου ελέγχου. 

Το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να είναι 

μέλος εθνικού λογιστικού ή ελεγκτικού 

φορέα ή θεσμικού οργάνου, και πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον 12 έτη επαγγελματικής 

εμπειρίας ως επαγγελματίας ελεγκτής ή 

λογιστής στην πρακτική του δημόσιου 

ελέγχου. Η πείρα συνεργασίας με τις χώρες 

αποδέκτες εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ θα 

ληφθεί επίσης υπόψη.  Ο εταίρος ελέγχου, ή 

άλλο πρόσωπο σε θέση παρόμοια με αυτήν 

του εταίρου, είναι το πρόσωπο στο ελεγκτικό 

γραφείο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο 

και την εκτέλεσή του, καθώς και για την 

έκθεση που εκδίδεται για λογαριασμό του 

γραφείου. Ο εταίρος ελέγχου διαθέτει τη 

δέουσα αρμοδιότητα  η οποία του έχει 

εκχωρηθεί από επαγγελματικό, νομικό ή 

ρυθμιστικό φορέα, και είναι 

εξουσιοδοτημένος να πιστοποιεί 

λογαριασμούς βάσει της νομοθεσίας της 

χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένο το 

ελεγκτικό γραφείο. 

 

Κατηγορία 2 — Υπεύθυνος ελέγχου 

Οι υπεύθυνοι ελέγχου θα πρέπει να είναι 

ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες με συναφή 
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πανεπιστημιακό τίτλο ή επαγγελματικά 

προσόντα. Θα πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον έξι έτη πρακτικής εμπειρίας ως 

επαγγελματίες ελεγκτές ή λογιστές στον 

δημόσιο έλεγχο, περιλαμβανομένης της 

συναφούς πείρας υπευθύνου ομάδων 

ελέγχου. 

 

Κατηγορία 3 — Ανώτερος ελεγκτής 

Οι ανώτεροι ελεγκτές θα πρέπει να είναι 

ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες με συναφή 

πανεπιστημιακό τίτλο ή επαγγελματικά 

προσόντα και τουλάχιστον 3 έτη πρακτικής 

επαγγελματικής εμπειρίας στον δημόσιο 

έλεγχο. 

 

Κατηγορία 4 — Βοηθός ελεγκτής 

Οι βοηθοί ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν 

συναφή πανεπιστημιακό τίτλο και 

τουλάχιστον 6 μήνες πρακτικής 

επαγγελματικής εμπειρίας στον δημόσιο 

έλεγχο. 
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Β.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

1

. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα 

οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.  

2  Ως προς την Εμπειρία του Συμμετέχοντος. 

Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 

του τα παρακάτω: 

• Ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Τεκμηρίωση της Εμπειρίας του Υποψηφίου 

Αναδόχου», στο οποίο θα τεκμηριώνεται η εμπειρία του υποψηφίου 

Αναδόχου στον τομέα εκπόνησης «Αξιολογήσεων κατά Πυλώνες» της ΕΕ. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνεται ο Κατάλογος των πέντε 

κυριότερων έργων του Υποψηφίου Αναδόχου,  ίδιας  κατηγορίας με το 

έργο του παρόντος διαγωνισμού, τα οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος 

Ανάδοχος σε προηγούμενα έτη.  

Ο κατάλογος περιγραφής των έργων θα έχει την παρακάτω μορφή: 

Α

/

Α 

Πε

λάτ

ης 

Σύντομ

η 

Περιγρα

φή 

Έργου 

Διάρκ

εια 

Εκτέλ

εσης 

Έργο

υ 

(Αρχή 

- 

Λήξη) 

Συμβα

τική 

αξία 

έργου 

χωρίς 

τον 

ΦΠΑ  

Ποσοσ

τό 

συμμε

τοχής 

στο 

έργο  

Συνοπτικ

ή 

περιγραφ

ή 

συνεισφο

ράς στο 

έργο 

Παρούσα 

Φάση 

Στοιχεία 

επικοι 

νωνίας 

1         

2         
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3         

4         

5         

 

Όπου «παρούσα φάση» : είτε ολοκληρωμένο επιτυχώς / είτε σε εξέλιξη. 

Στη στήλη «Στοιχεία επικοινωνίας», θα δίνονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

ανώτερου στελέχους του φορέα για λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκε το έργο, 

για παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού το κρίνει 

αναγκαίο.  

Επιπρόσθετα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλει στην προσφορά του αναλυτική 

περιγραφή ενός (1) τουλάχιστον από τα έργα του παραπάνω Πίνακα, το οποίο θα 

είναι συναφές με το υπό προκήρυξη έργο. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες Υποψηφίων Αναδόχων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία 

τεκμηρίωσης για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Ως προς την Ομάδα Έργου με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των 

προτεινόμενων στελεχών του Συμμετέχοντος. 

Για την απόδειξη της παραπάνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 

του την Ομάδα Έργου με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων 

στελεχών: 

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(1) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της καθώς και κάθε 

πρόσφορο δημόσιο έγγραφο που θα αποδεικνύει τον ακριβή αριθμό 

προσωπικού (όπως, ενδεικτικά, αντίγραφο Ε3, περιοδικές ΑΠΔ, κα). 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν το παραπάνω 

στοιχείο τεκμηρίωσης για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. 

(2) Πίνακα συμπληρωμένο με τα παρακάτω στοιχεία: 

• Το “Ονοματεπώνυμο” κάθε στελέχους της ομάδας έργου που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου. 

• Η “Θέση στην Ομάδα Έργου” κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου. 

• Το “Επίπεδο εμπειρίας” (seniority level) κάθε στελέχους σε κατηγορίες 

σύμφωνα με τις Κατηγορίες ελεγκτών που αναφέρονται στην ενότητα «2. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»  

ως ακολούθως: 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση στην Ομάδα Έργου Επίπεδο εμπειρίας 

   

   
 

3 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του 

παρακάτω υποδείγματος της Προκήρυξης, υπό Β.5) από τα οποία να 

αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η 

εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του στις θεματικές 

περιοχές εξειδίκευσης του έργου. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των 

προτεινόμενων στελεχών θα υποβληθούν σε Παράρτημα μέσα στο φάκελο των 

Δικαιολογητικών. 

 

Β.4  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 

διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή προσαρμογές επί των ανωτέρω στοιχείων 

τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος, χωρίς 
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ωστόσο αυτά να τείνουν σε διόρθωση, αναπλήρωση ή τροποποίηση των ήδη 

υποβληθέντων ή σε υποβολή το πρώτον των ελλειπόντων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση εγγράφων και δικαιολογητικών αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωσης ή συμπλήρωσης.  

2.  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει 

την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία 

δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3.  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης 

/ Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιστες απαιτήσεις Συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα, 

θα πρέπει  να καλύπτονται αθροιστικά από κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή της 

Ένωσης.  

4.  Αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των πέντε χρόνων (5), καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 

χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας 

του. 

5.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα, εκτός της ελληνικής και της 

αγγλικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

6.  Η αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΤ έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους Υποψήφιους 

Αναδόχους βελτιώσεις των προσφορών τους, εφόσον αυτό δεν επιφέρει 

διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση 

όλων των Υποψηφίων και δικαιολογείται από τη φύση της διαδικασίας. 
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Β.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 

διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος2και Καθήκοντα 

στο Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από – έως) 

ΑΜ

3 

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

 

 
2 Ως Ρόλος, ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
3 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο Έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 
ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο 
Έργο. 
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__ /__ / 

___ 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 

Ρόλος και Καθήκοντα 

στο Έργο (ή Θέση) σε 

ανάλογο έργο  

“ Αξιολόγηση κατά 

Πυλώνες» 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από – έως) 

ΑΜ

4 

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν με τα συνημμένα αποδεικτικά 

τους έγγραφα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την ημέρα Τετάρτη 

06/04/2022 και ώρα 14:00 (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στα γραφεία της ΕΑΤ 

ΑΕ (Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα) από τους Υποψήφιους Αναδόχους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, είτε με 

αυτοπρόσωπη υποβολή είτε και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή υπηρεσίας 

ταχυμεταφορών (courier). Αναλυτικότερα, η έναρξη του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 

02/03/2022 ο διαγωνισμός θα παραμείνει ανοικτός για τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ και το κλείσιμο θα λάβει 

χώρα στις Τετάρτη 06/04/2022 και ώρα 14:00 (ώρα Αθήνας) ως άνω. Οι προσφορές θα 

πρέπει να υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και σύμφωνα με τον τρόπο που 

καθορίζεται στην παρούσα και φέρουν την υπογραφή του Υποψήφιου Αναδόχου. Οι 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές και θα αξιολογούνται από την ΕΑΤ μόνο εφόσον κατατίθενται 

σε αυτήν εμπρόθεσμα, ήτοι αυστηρά μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Προς διασφάλιση του εμπρόθεσμου των προσφορών θα επισημειώνεται σε αυτές η ακριβής 

ημερομηνία και ο χρόνος παραλαβής τους, καθώς και αύξων αριθμός πρωτοκόλλου, βάσει 

του οποίου θα ταξινομούνται εφεξής οι προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων για λόγους 

διαφύλαξης του απορρήτου της ταυτότητας τους. Προσφορές που περιέρχονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο στην ΕΑΤ μετά την άνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, 

θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες και οι φάκελοι θα επιστρέφονται στους 

Υποψηφίους Αναδόχους, χωρίς αιτιολόγηση. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται 

οιαδήποτε αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

 

Στην περίπτωση που οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλουν τις  προσφορές τους ταχυδρομικά 

ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, αυτές θα γίνονται δεκτές από την ΕΑΤ υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν αποσταλεί με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» μέχρι και την 

ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα και θα έχουν περιέλθει στην Τράπεζα. Κατόπιν της 
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παραλαβής της προσφοράς από την ΕΑΤ, θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την 

αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου παραλαβή προσφοράς στα γραφεία της ΕΑΤ. Οι 

Υποψήφιοι Ανάδοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της εμπρόθεσμης, βάσει των όρων 

της παρούσης, παραλαβής της προσφοράς από την ΕΑΤ. Η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει 

για την  καθυστερημένη περιέλευση σε αυτήν προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο ακόμη και 

εάν αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου ή του 

ταχυμεταφορέα. Εάν μια προσφορά, περιέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση 

της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  

  

1.2. Η ΕΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των Προσφορών, 

το ανώτερο έως και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Υποψηφίου Αναδόχου και της ΕΑΤ, θα υπόκεινται στην 

νέα αυτή προθεσμία.   

 

1.3. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού είτε στην Ελληνική 

Γλώσσα είτε στην Αγγλική γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν 

παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Θα πρέπει να είναι 

μονογεγραμμένες από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., 

αυτές θα πρέπει να μονογράφονται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

της ΕΑΤ κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις προσθήκες, διαγραφές κλπ και γενικά θα 

επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον 

ζητηθεί από την Εταιρεία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο 

με το προβλεπόμενο, ως άνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, είναι δυνατή η κατακύρωση, εφόσον ο υποψήφιος 

ανάδοχος το αποδεχθεί. 
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1.5. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα ερμηνείας κατά την κατάρτιση των 

προσφορών  του διαγωνισμού, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν τις 

ερωτήσεις τους στο info@hdb.gr , το αργότερο  επτά  (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.  

 

1.6. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισμού, στο σύνολο του Έργου. Προσφορά 

για τμήμα του Έργου που προκηρύσσεται, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Επίσης δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

1.7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή 

συνδυάζεται με προϋποθέσεις, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην παρούσα, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

1.8. Οι προσφορές δεν πληρώνονται. Η ΕΑΤ δεν θα προβεί σε επιστροφή των εξόδων που 

σχετίζονται με την προετοιμασία οποιαδήποτε προσφοράς.   

 

1.9. Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται στην ΕΑΤ στα πλαίσια υποβολής προσφορών είναι 

αυστηρά εμπιστευτική και αφορά αποκλειστικά στο σκοπό της διαδικασίας υποβολής 

προσφορών. 

 

1.10. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.10.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.10.2 Ο τίτλος της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και η διεύθυνσή 

της, δηλαδή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 , Τ.Κ. 115 

28  ΑΘΗΝΑ, προς την οποία απευθύνεται η προσφορά 

1.10.3. Η πλήρης επωνυμία του Υποψηφίου Αναδόχου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία 

εταιρείας, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail κ.τ.λ.) 

1.10.4 Ο αριθμός της Προκήρυξης (ΑΠ 245039/02-03/2022) 

mailto:info@hdb.gr
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1.10.5 Αφορά το έργο: «Αξιολόγηση κατά Πυλώνες (Pillar Assessment) της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε».  

1.10.6 Τα στοιχεία του αποστολέα – Υποψηφίου Αναδόχου 

1.10.7 Η ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ--Να μην ανοιχθεί από τη Γραμματεία / 

Πρωτόκολλο» 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τρεις 

σφραγισμένους υπο-φακέλους ως εξής : 

                   Α) Υπο-φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής»  

                   Β) Υπο-φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς»  

      Γ) Υπο-φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» 

 

Ο υπο-φάκελος  Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού  τα ακόλουθα: 

 

2.Α.1. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως επικυρωμένο αντίγραφο 

του ισχύοντος καταστατικού και τα ΦΕΚ ή καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. στα οποία έχουν 

δημοσιευθεί το καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), 

επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), 

στοιχεία και έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) ή/και πιστοποιητικά 

ΓΕΜΗ από τα οποία θα προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. Συγκεκριμένα για:  

 

α. Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα (Οι Έλληνες πολίτες) 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ιδίως για 
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αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στην Προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου (συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας),  

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ και η μη λύση τους Γενικό 

Πιστοποιητικό), καθώς και ότι δεν τελούν σε πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, 

αναγκαστική ή ειδική διαχείριση, πτωχευτικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία όπως επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης του άρθρου 99 ν. 

3588/2007. 

 

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή (κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης), τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του 

Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 
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 β. Οι αλλοδαποί (της Ευρωπαϊκής Ένωσης): 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

 γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (της Ευρωπαϊκής Ένωσης): 

 

 (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του 

παρόντος. 

 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
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νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), 

ή δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). 

 

 (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

 

 (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση  από το Τμήμα Μητρώου του οικείου ΓΕΜΗ στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. 

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

 δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 
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 (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

 - Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

 - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 

προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 

οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

 

 - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 

προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

 

 Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

2.Α.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 



 
 

42 

 

α) Έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης του 

υποψηφίου. 

γ) Δεν έχει αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

δ) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την ΕΑΤ ΑΕ. 

ε) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας. 

στ) Θα είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων που 

ζητούνται από την ΕΑΤ ΑΕ. 

ζ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε 

απόφαση της Εταιρείας για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού. 

η) Να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίζει το προσωπικό του. 

 

2.Α.3 Τη Γενική Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, με το περιεχόμενο του 

Παραρτήματος Δ της παρούσας. 

 

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δύο (2) υπεύθυνων δηλώσεων κατά την υποβολή της 

προσφοράς, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των 

στοιχείων αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό. 

 

2.Α.4.Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο Υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του. 

 

 

 2.Β. Ο «Υπο-φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα:  
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2.Β.1.  Στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει,  να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 

8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 

ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες που 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.  

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Πίνακες συμπληρωμένους και να 

προσκομίζονται τα έγγραφα και στοιχεία, όπως αναφέρονται συνολικά στο Παράρτημα Β της 

παρούσας.  

α) Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τις 

πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης του προσφέροντα. 

β) Αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης Ομάδας Έργου κατά τα αναφερόμενα 

στο Παράρτημα Β.2 της παρούσας. Να κατατεθούν τα βιογραφικά αυτών, κατά το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος Β.5 της παρούσας. 

γ) Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν είναι 

μόνιμα μισθοδοτούμενα από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα προσκομιστούν υπεύθυνες 

δηλώσεις των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία 

συνεργασίας με τον Υποψήφιο Ανάδοχο, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε 

άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού. 

δ) Κατάλογο κυριότερων έργων παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών ίδιων με το έργο του 

παρόντος διαγωνισμού, τα οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος τα  προηγούμενα έτη, 

συμπληρωμένο κατά το Παράρτημα Β.2 της παρούσας. Στον κατάλογο θα επισυνάπτονται τα 

σχετικά Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις.  

ε) Πρόταση προσέγγισης του έργου. Αναλυτικά, στην πρόταση ο υποψήφιος θα 

πρέπει να αναφέρει:  

• ότι διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία είναι ικανός να ανταπεξέλθει 

πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου,  

• ότι διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό (ειδικευμένο) και πόρους ικανούς για να 

ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο,  

• τα παραδοτέα όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α και οι τεχνικές τους 

προδιαγραφές κατάρτισης όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Η και 

• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 
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2.Γ) Ο «Υπο-φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού τα ακόλουθα:  

 

2.Γ.1 Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιέχει  τον Πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας, συμπληρωμένο με ευκρίνεια, σε δυο αντίτυπα 

Οι τιμές για το σύνολο της Προσφοράς, θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 της παρούσης.  

Οι τιμές θα δίδονται χωρίς Φ.Π.Α. θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται 

η κάθε προσφερόμενη υπηρεσία.   

 

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

14:00 στα γραφεία της ΕΑΤ, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, από την τριμελή Επιτροπή 

Διαγωνισμού της ΕΑΤ, νομίμως συσταθείσα βάσει του Κανονισμού Προμηθειών της, 

παρισταμένων εφόσον το επιθυμούν των συμμετεχόντων ή των νομίμων 

εκπροσώπων τους ή των νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένων προσώπων με την 

παρακάτω διαδικασία: 

- Αφού ελεγχθεί το απαραβίαστο των φακέλων των Υποψηφίων Αναδόχων,  

αποσφραγίζονται οι κύριοι φάκελοι των προσφορών των συμμετεχόντων, 

μονογράφεται δε, και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού το 

περιεχόμενο αυτών, 

- Κατόπιν της αποσφράγισης των κυρίων φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

προβαίνει στην αποσφράγιση των Υπο-φακέλων  α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς έτσι όπως αυτοί ορίζονται 

στο κεφάλαιο 2. Περιεχόμενο Προσφοράς-Κύριος Φάκελος. ως άνω προκειμένου 

να διαπιστωθεί η πληρότητα και εγκυρότητα των απαραίτητων προσκομιζομένων 

δικαιολογητικών.   

 

Οι Yπο-φάκελοι Α, Β και Γ ως άνω πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπως αυτές ανωτέρω αναφέρονται. 
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Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων συμμετασχόντων στο 

διαγωνισμό-Υποψηφίων Αναδόχων. 

 

4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

4.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού της ΕΑΤ. Για την 

τεχνική αξιολόγηση τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια με συντελεστές βάρους, δεδομένου ότι 

κριτήριο αξιολόγησης του παρόντος Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

Η προσφορά θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 70% 

Α.1 
Βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων του έργου και των επιμέρους εργασιών 

του και μεθοδολογία προσέγγισης για την κάλυψή τους 
15% 

Α.2 
Εντοπισμός προβλημάτων και διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την 

επίλυσή τους 
15% 

Α.3 
Αποτελεσματικότητα προτεινόμενων μεθόδων για τη διασφάλιση της ποιότητας 

των εκτελούμενων εργασιών 
15% 

Α.4 
Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις φάσεις και τα παραδοτέα του έργου 

25% 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 30% 

Β.1 
Καταλληλότητα - αποτελεσματικότητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής 

των υπηρεσιών και της κατανομής εργασιών 
5% 

Β.2 
Καταλληλότητα - αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου πλαισίου 

επικοινωνίας και συνεργασίας 
5% 

Β.3 

Προσόντα και εμπειρία Υπευθύνου έργου: Συνολικά έτη εμπειρίας ως 

υπεύθυνος έργου διεξαγωγής αξιολόγησης πυλών για τον ζητούμενο σκοπό 
10% 

Β.4 
Προσόντα και εμπειρία της Ομάδας Έργου: Συνολικά έτη εμπειρίας στη 

διαχείριση διεξαγωγής αξιολόγησης πυλών για τον ζητούμενο σκοπό 
10% 
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I. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 130 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

                                             BTi= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +…….. +σν*Κν 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

II. Για την συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν 

αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, η ΕΔΑΠ 

διαμορφώνει το κόστος αξιολόγησης κάθε προσφοράς με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

Το συνολικό κόστος ΒΚί ορίζεται ως: 

ΒΚί = [Συνολικό κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ] 

Στο συνολικό κόστος οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται το σύνολο του κόστους του 

έργου. 
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III. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα 

προηγούμενα, η ΕΔΑΠ κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα 

σειρά του τελικού βαθμού. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων δεν θα ληφθεί 

υπόψη η αυτόματη κατάταξη του Συστήματος, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος 

για τον υπολογισμό του βαθμού (Bi): 

𝛣𝑖 = 0,8 ∗
BTi

ΜΑΧΤ
+ 0,2 ∗  

MINK

ΒΚϊ
 

όπου: 

Bi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζομένου i, 

BTi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου i, 

ΜΑΧΤ = Η καλύτερη Τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων, 

MINK = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων, 

ΒΚϊ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου i, 

 

Η συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής  είναι εκείνη της οποίας 

ο βαθμός (Bi) είναι ο μεγαλύτερος. 

 

4.2.Συνεντεύξεις 

Η ΕΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει συνεντεύξεις και να ζητήσει από τους 

Υποψηφίους Αναδόχους να εξηγήσουν λεπτομερέστερα το περιεχόμενο των προσφορών 

τους. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται. 

Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού αποκλίσεις από 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτεται.  

 

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1.Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα  που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
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αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα είτε στην Ελληνική 

είτε  στην  Αγγλική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και απευθύνεται πάντοτε 

στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ο εγγυητής παραιτείται 

υποχρεωτικά των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την 

υποχρέωση έναντι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, να καταβάλει 

ορισμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται στο έγγραφο της εγγύησης, με μόνη τη δήλωση της 

ως άνω εταιρείας προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να ερευνά, ούτε αν υπάρχει 

ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση. 

 

5.3. Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

Υποψηφίου Αναδόχου  για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

της προκήρυξης, ισχύουσαγια αόριστο χρονικό διάστημα. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον υποψήφιο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 

το έργο (επιτυχόντα), επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς συμμετέχοντες στις κάτωθι 

περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) 

απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένσταση ή ένδικο βοήθημα ή 

έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 

χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα 

ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.4.Εγγυητική καλής εκτέλεσης. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται 

να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αόριστης 

διάρκειας, το ύψος  της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ και σε αντίστοιχο ποσοστό 4% ως προς το ποσό της προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α., 

εφόσον αυτή ενεργοποιηθεί.  
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται εντός της τασσόμενης με τον όρο 8.2. της  

παρούσης προθεσμίας από τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης  και θα είναι 

σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 της προκήρυξης, επιστρέφεται δε μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ έναντι του αναδόχου.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και 

απευθύνεται πάντοτε στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ο 

εγγυητής παραιτείται υποχρεωτικά των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, αναγνωρίζει 

και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε, να καταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται στο έγγραφο της εγγύησης, με 

μόνη τη δήλωση της ως άνω εταιρείας προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να 

ερευνά, ούτε αν υπάρχει ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση. 

 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΙΜΕΣ 

6.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. Στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται: 

α)  Όλες οι επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υποψήφιο. 

β)  Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν επίσης τον υποψήφιο. 

 γ) Ειδικές δαπάνες που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό 

της Εταιρείας (π.χ. αμοιβές τρίτων) βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται 

στη συνολική τιμή της προσφοράς. 

6.2.Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.3.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.4.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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6.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : 

α) Τιμή  χωρίς Φ.Π.Α. (Καθαρή αξία) 

β) Συντελεστής  Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση 

που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Εταιρεία). 

γ) Ποσό ΦΠΑ. 

δ) Τελική αξία. 

 

Η οικονομική προσφορά θα συντάσσεται σύμφωνα με τον  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε τον οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να 

συμπληρώσουν  επί ποινή αποκλεισμού. Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο και να φέρει τη σφραγίδα του προσφέροντος και να τον περιλάβουν στον 

φάκελο της  Προσφοράς. 

6.6.Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 

προσφοράς, ούτε σε τυχόν παρατάσεις της. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να 

προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο Ανάδοχος, ο οποίος και είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψουν 

παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η ΕAT δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία 

συμπληρωματική δαπάνη. 

6.7.Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες-  

Υποψηφίους Αναδόχους τυχόν απαραίτητα στοιχεία και διευκρινίσεις για την τεκμηρίωση 

των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να 

παράσχουν αυτά. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει ότι οι 

προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους, μπορεί να ζητηθούν εξηγήσεις ή/και συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά για την αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

έχει δικαίωμα να ζητήσει βελτιώσεις της οικονομικής προσφοράς εφόσον αυτό δεν επιφέρει 

διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των 

υποψηφίων και δικαιολογείται από τη φύση της διαδικασίας. Οι σχετικές εξηγήσεις, 

βελτιώσεις ή /και δικαιολογητικά αποστέλλονται κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.  
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           7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των 

Προσφορών και Κατάταξης των Υποψηφίων Αναδόχων κατά σειρά μειοδοσίας βάσει 

κριτηρίου βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Το Πρακτικό αυτό περιλαμβάνει και την 

ανακήρυξη του προσωρινού Αναδόχου,  καιγνωστοποιείται στους Υποψηφίους Αναδόχους, 

οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από το Διαγωνισμό, είτε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax),  ανάλογα με την αναφερόμενη σχετική δήλωση 

των συμμετεχόντων. 

 

7.2.Ο προσωρινός Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 

επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης σ’ αυτόν, στην 

οποία αναφέρεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, σύμφωνα με τους σχετικούς 

όρους της παρούσης Προκήρυξης, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ της παρούσας, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται και το περιεχόμενο των οποίων δύνανται οι λοιποί 

συμμετέχοντες, οι οποίοι αναφέρονται στον τελικό πίνακα κατάταξης να λάβουν γνώση δια 

της παρουσίας τους στην έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά την 

ημερομηνία αποσφράγισης αυτών, η οποία και θα τους γνωστοποιηθεί εγγράφως. 

7.3. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

εισηγείται στο αρμόδιο όργανο, ήτοι στο ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., 

την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατακύρωση του Έργου στον 

Ανάδοχο, προκειμένου αυτό να λάβει τη σχετική απόφαση ανάθεσης σε αυτόν του 

αντικειμένου του Έργου και υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.  

7.4  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί να μην αναθέσει το Έργο στον 

επικρατέστερο Υποψήφιο Ανάδοχο, εφόσον η πρότασή του κρίνεται μη αποδεκτή ή να 

ματαιώσει οριστικά ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, με τροποποίηση ή μη των όρων, χωρίς 

οποιαδήποτε αποζημίωση αυτού και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό. 
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7.5  Η ανακήρυξη του επιτυχόντα του διαγωνισμού-Αναδόχου και η κατακύρωση/ανάθεση 

της σύμβασης η οποία έχει λάβει χώρα  από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την ΕΑΤ και τον 

επιτυχόντα από την κοινοποίηση αυτής στον επιτυχόντα. 

 

8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1. Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 Στον Yποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου, αποστέλλεται 

από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης 

που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 8.1.1. Το είδος του έργου 

 8.1.2. Την τιμή κατακύρωσης  

 8.1.3 Την προθεσμία υπογραφής της σχετικής σύμβασης 

 

8.2.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.  

8.3.  Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα ή στον αντίκλητό του που έχει ορισθεί, σε αντίθετη δε 

περίπτωση στέλνεται σχετική τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονική αλληλογραφία 

στον αλλοδαπό ανάδοχο. 

8.4.  Έκπτωση Αναδόχου 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, στην προθεσμία που ορίζεται στον όρο 8.2, καθώς και στην περίπτωση που 

τα προσκομιζόμενα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,  

κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΤ, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση για σύναψη 

σύμβασης θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από τον ανάδοχο και επιβάλλεται σε βάρος 

του η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του.  
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Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΤ δύναται να αναθέσει το παρόν έργο στον επόμενο κατά 

σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο κ.ο.κ. ή να προβεί στη ματαίωση του διαγωνισμού. 

Κάθε άλλη άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Εταιρείας ή τυχόν διαφέρον που 

θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. 

 

8.5.  Λόγοι απόρριψης προσφορών  

H ΕΑΤ  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της,  

γ) για την οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή 

από την αναθέτουσα αρχή,  

δ) η οποία είναι διαφορετική από το αντικείμενο του Έργου του Διαγωνισμού  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν Υποψήφιο Ανάδοχο που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης Προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

 

9. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει άπαξ, με την παράδοση του 

τιμολογίου στο λογιστήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Κατά την πληρωμή 

μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όλα τα 

προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
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κλπ). H πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής του Έργου στο ΔΣ της ΕΑΤ. Η εν λόγω 

Επιτροπή θα πιστοποιεί την πρόοδο των παρασχεθεισών υπηρεσιών και την παραλαβή των 

Παραδοτέων ανά φάση όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσης και τη 

σύμβαση, και θα καταρτίζει το πρωτόκολλο παραλαβής παραδοτέων στα επιμέρους 

αντικείμενα του Έργου.  

 

10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Η ΕΑΤ διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να ματαιώνει εν όλω η εν μέρει και αζημίως τον παρόντα 

Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού και για οποιοδήποτε λόγο μέχρι το στάδιο της 

υπογραφής της σύμβασης κατακύρωσης όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 ως άνω.   

 

11. Α. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

    Το έργο θα είναι διάρκειας διακοσίων (200) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΕΑΤ και του Αναδόχου. Κατά τη λήξη του 

Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει παραδώσει το σύνολο των Παραδοτέων έτσι όπως αυτά 

ορίζονται στο Παράρτημα Α’ και Η’ της παρούσης και θα εξειδικεύονται στην σύμβαση. Οι 

υπηρεσίες που αφορούν στο Έργο θα παρέχονται καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια του Έργου.  

 

 

11.Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ 

της ΕΑΤ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής του 

Έργου, ύστερα από σχετικό αίτημα είτε της Αρμόδιας Διεύθυνσης της ΕΑΤ, είτε του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης λόγω παράτασης του Έργου. Οι λόγοι παράτασης θα πρέπει να άπτονται κυρίως του 

χρόνου εξέτασης και επανυποβολής στην ΕΑΤ, των παραδοτέων ανά φάση, έτσι όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, (ενδεικτικά σχόλια Ευρωπαϊκής Επιτροπής 



 
 

55 

 

επί των παραδοτέων), είτε συνακόλουθα λόγω απάντησης ή προσαρμογής της ΕΑΤ σε σχόλια 

ή παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ελεγκτή. Αντίστοιχα, παράταση στην 

παράδοση των παραδοτέων, εδραζόμενη σε οποιοδήποτε συναφή λόγο με τα ανωτέρω,  θα 

δίδεται από την ΕΑΤ στον Ελεγκτή κατόπιν απόφασης της ΕΑΤ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 

χορήγησης δικαιώματος παράτασης στην Παράδοση των παραδοτέων από την ΕΑΤ δεν θα 

καταπίπτουν εις βάρος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ποινικές ρήτρες.  

 

 

12.         A.ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

12.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 

αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συμπεριλαμβανομένων και των 

παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του καθώς και τις υποχρεώσεις εκ 

της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην 

αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις των επομένων παραγράφων. 

12.2 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, εάν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους ή δεν εκπληρώσει 

οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη 

(συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του 

ή δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή σε περίπτωση μη προσήκουσας 

εκτέλεσης αυτών, ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατάσεων.  

 Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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12.3     Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλεται μετά από 

κλήση του προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, και η ΕΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

επιπλέον αποζημίωση για κάθε ζημία της (θετική ή αποθετική) απορρέουσα από την 

αθέτηση των όρων της οικείας σύμβασης   

12.4     Στην περίπτωση της έκπτωσης Αναδόχου, δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς τον 

Ανάδοχο από την ΕΑΤ για διαφυγόν κέρδος ή για απόσβεση οποιασδήποτε φύσης 

δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε για την διεξαγωγή της εργασίας του ή αποζημίωση 

από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Κατόπιν της έκπτωσης του Αναδόχου η ΕΑΤ διατηρεί το 

δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση σε άλλο Ανάδοχο.   

12.Β.    ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

12.5  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, ή οι μη προσηκόντως παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν αντικατασταθούν 

εντός της εύλογης προθεσμίας που θα τεθεί στον Ανάδοχο από την ΕΑΤ,  

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της 

Ε.Α.Τ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και 

Παραλαβής. 

12.6  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10% επί της 

συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της ΕΑΤ ΑΕ, αν οι 

υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 

ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
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12.7   Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

Αναδόχου. 

12.8  Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΕΑΤ ΑΕ το δικαίωμα να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 

13. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

13.1  Ο Ανάδοχος και όσοι για λογαριασμό αυτού θα εργαστούν προς διεκπεραίωση του 

Έργου του παρόντος διαγωνισμού, της σύμβασης που θα επακολουθήσει και της 

εκτέλεσης του Έργου έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον 

αφορά τις πληροφορίες, έγγραφα ή γνώσεις που περιέρχονται σε γνώση τους καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό απόρρητο της 

ΕΑΤ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτού, 

χωρίς χρονικό περιορισμό Ιδίως, όλοι οι ανωτέρω υπέχουν κατά περίπτωση την 

ευθύνη που προκύπτει από τον ΑΚ, τον ΠΚ, το Ν. 4624/19, καθώς και όλων των νόμων 

που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν δικαστικές, 

διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. Η ευθύνη αυτή υφίστανται και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου και το πέρας της παροχής των υπηρεσιών. 

13.2  Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια στην τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, 

η Εταιρεία δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και χωρίς επίκληση 

σπουδαίου λόγου, επιφυλασσόμενη για όλα τα δικαιώματά της για αποκατάσταση 

κάθε ζημίας και με άμεση συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

13.3.    Σε κάθε περίπτωση υποχρέωση αντίστοιχης έκτασης τήρησης εχεμύθειας (χωρίς 

χρονικό περιορισμό) με τον Ανάδοχο υπέχει και κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος στον 

οποίο έχουν περιέλθει πληροφορίες, έγγραφα ή γνώσεις, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό 

από την ΕΑΤ στα πλαίσια προετοιμασίας της προσφοράς ή με αφορμή τη συμμετοχή 

του στο διαγωνισμό.   

 

 

 

14. ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
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  14.1.  Η ΕΑΤ έχει υιοθετήσει σύστημα προμηθειών και διαδικασίες διεξαγωγής 

διαγωνισμών στις οποίες εφαρμόζονται κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων 

συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής τους.  

 

14.2.  Η ΕΑΤ στο πλαίσιο των καθηκόντων της που σχετίζονται με την αξιολόγηση και 

αποδοχή προσφορών διαγωνισμών, δεν δύναται να αξιολογεί προτάσεις ή να 

εγκρίνει την αξιολόγηση προτάσεων υποβληθεισών από  Υποψηφίους Αναδόχους με 

τους οποίους βρίσκεται ή διατηρεί σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως 

σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχει εταιρικό ή και 

οικονομικό κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τους Υποψηφίους Αναδόχους, 

δυνάμενο να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων της με αθέμιτο 

τρόπο. 

  14.3. Η ΕΑΤ διαβεβαιώνει ότι εάν διαπιστώσει, καθ’ όλη τη διάρκεια αξιολόγησης των 

προτάσεων των υποψηφίων Αναδόχων, ότι συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση, η 

οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα οφείλει να το αναφέρει στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΤ δηλώνει ότι οφείλει να μην 

αποδεχθεί την προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου και να την απορρίψει αρμοδίως.  

 

 

 15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Η ΕΑΤ ως υπεύθυνη επεξεργασίας τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των 

Υποψηφίων Αναδόχων(αφορά στις περιπτώσεις που οι προσφέροντες είναι φυσικά 

πρόσωπα) με αυτοματοποιημένες ή μη αυτοματοποιημένες μεθόδους για τον ως 

άνω σκοπό και ενημερώνει ότι  δεν θα γνωστοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους πλην 

των αρμοδίων υπαλλήλων/ της τα ως άνω συλλεχθέντα τυχόν προσωπικά δεδομένα. 

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Για τυχόν 

άσκηση δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το αρ. 15 και 21 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με την ΕΑΤ στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hdb.gr. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
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σας έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

 

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

16.1  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί 

μεταξύ αυτού και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 

16.2  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 

ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της. 

16.3     Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

 

 

17. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην εκχωρήσει σε υπεργολάβους  τις συμβατικές  υποχρεώσεις 

και ευθύνες που θα αναλάβει  με την εν λόγω ανάθεση Έργου αναφορικά με την εκτέλεση 

του συνόλου ή τμήματος/τμημάτων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και της 

ΕΑΤ. 

 

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη 

επίλυσή της. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η εξώδικη διευθέτηση της διαφωνίας ή διαφοράς, 
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αυτή θα επιλύεται δικαστικά. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά δε 

αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών.  

Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφεί και στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, σε 

περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς θα υπερισχύουν οι 

όροι της σύμβασης που έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.     

 

 

 

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για λόγους που αφορούν τη νομιμότητα και την τήρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους. Η ένσταση υποβάλλεται 

εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής πράξης, η οποία αναφέρεται 

στον όρο 7.1. της παρούσης, ήτοι το Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των Προσφορών και 

Κατάταξης των Υποψηφίων Ανάδοχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.  

Επί των ενστάσεων των Υποψηφίων Αναδόχων αποφαίνεται η Επιτροπή Ενστάσεων εντός 

πέντε (5) ημερών από την υποβολή της ένστασης.   

Δεν επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατά απόφασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει ένσταση άλλου υποψηφίου. 

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 

το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 

Ο- Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Email) 

 

(3) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  , που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

ισχύουν τα κάτωθι αναφορικά με την εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση με την 
επωνυμία……………..……………………………………………. μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς μας για τον διαγωνισμό για το έργο: «Αξιολόγηση κατά Πυλώνες («Pillar 
Assessment») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.», ανώτατου προϋπολογισμού  € 
100.000,00 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% πλέον Φ.Π.Α. του αρχικού 
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ποσού της σύμβασης και την οποία επιχείρηση αφορούν, για την οποία υπεύθυνα δηλώνω 
ότι δεν έχουμε καταδικαστεί αμετάκλητα για:  

1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
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απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

7. Δεν έχουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είμαι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

8. Δεν έχουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

9. Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 

με την υπουργική απόφαση 29164/755/2019 (Β’ 2686/2.7.2019) όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

10. Είμαι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο……………………………………………… 

11. Εγκρίνω τη συμμετοχή της Επιχείρησής μου στον ως άνω 

Διαγωνισμό……………………………………………………………………………………..  

12. Έλαβα γνώση των όρων της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του ως άνω 

διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

13. Θα προσκομίσω έγκαιρα και προσηκόντως τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ της προκήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης σε 

μένα του Έργου του ως άνω Διαγωνισμού 

14. Επιθυμώ να γίνεται η επικοινωνία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με την 

Επιχείρηση μου ως ακολούθως: 

• Με αλληλογραφία: Διεύθυνση………………………………ΤΚ……. εκπρόσωπος 

αλληλογραφίας (επικοινωνίας) :…………………………………… 
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• ή/και με τη συσκευή FAX αριθμός:……………………….……………..  

• ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να αναγράψει τη 

διεύθυνση:……………………………………………………….....   

15 Για αλλοδαπή εταιρεία να ορίζεται Έλληνας 

αντίκλητος:………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία    ……………………………. 

Ο -Η Δηλ  

(Υπογραφή)  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 

αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10  ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 

ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Περιγραφή Κόστους 

 

Καθαρ

ή Αξία 

Συντ

ελ. 

ΦΠΑ

(%) 

Ποσό 

ΦΠΑ 

*Τελική 

αξία 

Σχόλια 

/Παρατηρήσεις 

Α Φάση 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας Αξιολόγησης 

των Πυλώνων (Pillar Assessment):  

 

     

1)      Ανάλυση κενών (Gap analysis) και 

Προτάσεις Βελτίωσης (Post gap analysis 

recommendations) 

     

Β Φάση 

Κατά την διαδικασία Αξιολόγησης των 

Πυλώνων (Pillar Assessment):  

 

     

1) Καταληκτική Σύσκεψη  (τέλος 

επιτόπιων εργασιών) 
     

2)      Σχέδιο Έκθεσης (Draft Report)  

 

     

3)      Αναθεωρημένο σχέδιο έκθεσης (Revised 

Draft Report)* 

 

     

4)      Προ-τελική Έκθεση 

 

     

5)      Τελική Έκθεση      

Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ (Καθαρή Αξία) - 

Αριθμητικώς  

 

Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ (Καθαρή Αξία) - 

Ολογράφως  

 

 Περιγραφή Κόστους 

 

Καθαρ

ή Αξία 

Συντ

ελ. 

ΦΠΑ

(%) 

Ποσό 

ΦΠΑ 

*Τελική 

αξία 

Σχόλια 

/Παρατηρήσεις 

Α Φάση 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας Αξιολόγησης 

των Πυλώνων (Pillar Assessment):  

 

     

1)      Ανάλυση κενών (Gap analysis) και 

Προτάσεις Βελτίωσης (Post gap analysis 

recommendations) 
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Β Φάση 

Κατά την διαδικασία Αξιολόγησης των 

Πυλώνων (Pillar Assessment):  

 

     

1) Καταληκτική Σύσκεψη  (τέλος 

επιτόπιων εργασιών) 
     

2)      Σχέδιο Έκθεσης (Draft Report)  

 

     

3)      Αναθεωρημένο σχέδιο έκθεσης (Revised 

Draft Report)* 

 

     

4)      Προ-τελική Έκθεση 

 

     

5)      Τελική Έκθεση      

Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ (Καθαρή Αξία) - 

Αριθμητικώς  

 

Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ (Καθαρή Αξία) - 

Ολογράφως  

 

 

 *Τελική Αξία = Καθαρή Αξία + Ποσό Φ.Π.Α. 

Σημείωση: Το συνολικό κόστος Έργου περιλαμβάνει όλα τα έξοδα περιλαμβανομένου των 

φόρων, τελών, λοιπών εξόδων κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:…………………..                       

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:………………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  € ………….(2% του ποσού της πρόσκλησης προ Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΣ: 

ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 

Τ.Κ.115 28, Α Θ Η Ν Α  

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε με την παρούσα, ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και για 

αόριστο χρονικό διάστημα, υπέρ του 

..........................……………………….…………………………………………………….. ο οποίος εδρεύει στην 

…..................................................................................., μέχρι του ποσού των …….…. €  (…… €) 

για τη συμμετοχή του στην πρόσκληση της 02/03/2022 , για το έργο  «Αξιολόγηση κατά 

Πυλώνες (Pillar Assessment) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.» ανώτατου 

προϋπολογισμού  € 100.000,00€  (πλέον ΦΠΑ)» με δικαίωμα προαίρεσης έως  20% πλέον 

Φ.Π.Α. του αρχικού ποσού της σύμβασης, για την εκπλήρωση απ’ αυτόν όλων των όρων και 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Προκήρυξη σας με αριθμ. Πρωτ. 245039/02-

03-2022. 

 

Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα μας 

ζητήσατε την καταβολή του ποσού αυτού ή μέρους αυτού, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση 

να το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε, μέσα σε τρεις (3) ημέρες το 



 
 

68 

 

αργότερο από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από 

κάθε ευεργέτημα ή ένσταση, όπως αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα 

έρευνας του νομίμου ή μη της απαίτησής σας.  

 

 

 

            Με τιμή 

 

(τόπος, ημερομηνία έκδοσης) 

 

(υπογραφή/ές εκπροσώπου/ων - σφραγίδα Τράπεζας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:…………………..                       

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:………………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ €…..…….……………………….…………………………. 

ΠΡΟΣ: 

 

ΤΗΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 

Τ.Κ.115 28, Α Θ Η Ν Α  

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και για 

αόριστο χρονικό διάστημα υπέρ του …….......................................................................…………  

ο οποίος εδρεύει στην ......................................................................................, μέχρι του 

ποσού των €.................................................................…………………………………..…..…… 

(αριθμητικώς και ολογράφως  = το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ) ο οποίος 

αναδείχθηκε ανάδοχος στο διενεργηθέντα από εσάς την Διαγωνισμό για  το έργο 

«Αξιολόγηση κατά Πυλώνες (Pillar Assessment) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

Α.Ε.» ανώτατου προϋπολογισμού  € 100.000,00€  (πλέον ΦΠΑ)» με δικαίωμα προαίρεσης 

έως  20% πλέον Φ.Π.Α. του αρχικού ποσού της σύμβασης, και για την ακριβή, πιστή και 

εμπρόθεσμη εκπλήρωση εκ μέρους του των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

σχετική Προκήρυξη  σας με αριθμ. Πρωτ.(ΑΠ 245039/02-03-2022)  και τη σχετική σύμβαση. 
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Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα μας 

ζητούσατε την καταβολή του ποσού αυτού ή μέρους αυτού, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση 

να το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε, μέσα σε τρεις (3) ημέρες το 

αργότερο από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από 

κάθε ευεργέτημα ή ένσταση, όπως αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα 

έρευνας του νομίμου ή μη της απαίτησής σας. 

 

 

 

 

Με τιμή 

 

 

(τόπος, ημερομηνία έκδοσης) 

 

(υπογραφή/ές εκπροσώπου/ων - σφραγίδα Τράπεζας)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

α. Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα (Οι Έλληνες πολίτες) 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ιδίως για αδίκημα που σχετίζεται με την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα , για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό 

ορίζεται στην Προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου (συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας), 

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ και η μη λύση τους (Γενικό 

Πιστοποιητικό), καθώς και ότι δεν τελούν σε πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, 

αναγκαστική ή ειδική διαχείριση, πτωχευτικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία ,πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο επίσης να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία 

συνδιαλλαγής/εξυγίανσης του άρθρου 99 ν. 3588/2007 

 

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του 

Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

 

 

 β. Οι αλλοδαποί (της Ευρωπαϊκής Ένωσης): 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

 γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (της Ευρωπαϊκής Ένωσης): 

 

 (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του 

παρόντος. 
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 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), 

ή δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). 

 

 (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

 

 (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση  από το Τμήμα Μητρώου του οικείου ΓΕΜΗ στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. 

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

 δ. Οι Συνεταιρισμοί: 
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 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

 (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

  -Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

 - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 

προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 

οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

 

 - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 

προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη 
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δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

 

 Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΥΛΩΝΕΣ (Pillar Assessment) - ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

i) ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (ToR) 

ii) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

iii) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

iv) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2Α) 

v) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

vi) ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΥΛΩΝΕΣ 
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i. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 

6.6.2019    EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 191/2 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 17ης Απριλίου 2019 

για τη θέσπιση νέων όρων εντολής για τη μεθοδολογία αξιολόγησης κατά πυλώνες που πρέπει 
να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(2019/C 191/02) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 154 
παράγραφοι 3 και 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 154 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 («ο δημοσιονομικός 
κανονισμός») απαιτεί από την Επιτροπή να διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων, κανόνων και 
διαδικασιών των προσώπων και των οντοτήτων που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης, υπό έμμεση διαχείριση, εάν προτίθεται να βασιστεί σε τέτοιου είδους συστήματα, 
κανόνες και διαδικασίες για την υλοποίηση της ενέργειας. Η αξιολόγηση πρέπει να διασφαλίζει 
επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την Επιτροπή υπό άμεση διαχείριση. 

(2) Επιπλέον, το άρθρο 154 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογεί κατά πόσο τα πρόσωπα και οι οντότητες που εκτελούν κονδύλια της Ένωσης 
υπό έμμεση διαχείριση διαθέτουν ορισμένα ειδικά συστήματα και εφαρμόζουν κανόνες και 
διαδικασίες που αφορούν, για παράδειγμα, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη λογιστική και τη 
διαχείριση δεδομένων. Η Επιτροπή δύναται επίσης, σε συμφωνία με τα πρόσωπα ή τις οντότητες, 
να αξιολογεί άλλους κανόνες και διαδικασίες. 

(3) Οι αξιολογήσεις δυνάμει του άρθρου 154 παράγραφοι 3 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού 
διενεργούνται συνήθως από εξωτερικούς ελεγκτές, βάσει δέσμης όρων εντολής που καθορίζει η 
Επιτροπή. 

(4) Δεδομένων των πρόσθετων απαιτήσεων που απορρέουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, και δεδομένων 
των πρόσφατων πολιτικών της Ένωσης για τη φοροαποφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, είναι αναγκαίο να 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr1-C_2019191EL.01000201-E0001
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αναθεωρηθούν οι υφιστάμενοι όροι εντολής και η μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. 

(5) Έχοντας υπόψη το άρθρο 154 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι όροι εντολής θα 
πρέπει να καλύπτουν εννέα διαφορετικούς τομείς (ή πυλώνες) ορισμένοι από τους οποίους είναι 
υποχρεωτικοί για όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες (ιδίως, ο εσωτερικός έλεγχος, η λογιστική, ο 
εξωτερικός έλεγχος) και ορισμένοι από αυτούς προσδιορίζονται σύμφωνα με τις δραστηριότητες 
που πρόκειται να αναλάβει το πρόσωπο ή η οντότητα (ιδίως, οι επιχορηγήσεις, οι προμήθειες και 
τα χρηματοδοτικά μέσα και στο πλαίσιο αυτών, ο αποκλεισμός από την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, η δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες και η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Για όλους τους εφαρμοστέους πυλώνες, οι όροι εντολής θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή λαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το 
επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης είναι ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται όταν η Επιτροπή εκτελεί τα κονδύλια υπό άμεση διαχείριση, λαμβανομένων υπόψη 
ενδεχόμενων μέτρων εποπτείας που λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 154 
παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπλέον, το άρθρο 154 παράγραφος 6 στοιχείο 
γ) του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην 
απαιτήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, για τις 
διαδικασίες που απαιτούνται ειδικά από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των δικών της 
διαδικασιών και εκείνων που ορίζονται σε βασικές πράξεις. 

(6) Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, οι όροι της εντολής δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν καμία απαίτηση για συγκεκριμένη οργανωτική δομή ή για συγκεκριμένο αριθμό 
ειδικευμένου προσωπικού, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν δυσανάλογο για μικρές οντότητες. Ωστόσο, 
για την εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στους όρους εντολής, δεν είναι σκόπιμο να 
προβλεφθούν εξαιρέσεις για τις νέες ή/και τις μικρές οντότητες, δεδομένου ότι είναι σημαντικό 
να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διαχείρισης. 

(7) Το άρθρο 279 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει ότι οι υφιστάμενες 
αξιολογήσεις κατά πυλώνες που διενεργούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν 
και πρέπει να επανεξετάζονται όπως κρίνεται σκόπιμο. Στο βαθμό που οι όροι εντολής που 
θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση περιέχουν απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονταν στους 
προηγούμενους όρους εντολής, τα πρόσωπα και οι οντότητες που αξιολογήθηκαν βάσει των 
προηγούμενων όρων εντολής θα πρέπει να υποβληθούν σε συμπληρωματική αξιολόγηση όσον 
αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο μόνο 

Οι όροι εντολής που θα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια αξιολογήσεων βάσει του άρθρου 154 
παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 καθορίζονται στο παράρτημα της 
παρούσας απόφασης. 
Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2019. 
Για την Επιτροπή 
Günther OETTINGER 
Μέλος της Επιτροπής 

 
(1)  ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr2-C_2019191EL.01000201-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc1-C_2019191EL.01000201-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2018:193:TOC
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(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc2-C_2019191EL.01000201-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2012:298:TOC
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΥΛΩΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ 
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΥΠΟ ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ] 

Οντότητα που ζητά την αξιολόγηση: [Επωνυμία και πλήρη 
στοιχεία διεύθυνσης της 
οντότητας] 

Χώρα: [Χώρα εγκατάστασης της 
οντότητας] 

Αρ. αναφοράς/ημερομηνία αιτήματος παροχής υπηρεσιών: [Αρ. 
αναφοράς/ημερομηνία 
αιτήματος παροχής 
υπηρεσιών ή άλλου 
ισοδύναμου εγγράφου 
εκδοθέντος από την 
οντότητα] 

Περίοδος προς αξιολόγηση: [Το έτος (περίοδος 12 
μηνών) που λήγει την 
ημέρα έναρξης των 
επιτόπιων εργασιών 
(διαδικασίες 
στις εγκαταστάσεις) για 
την αξιολόγηση] 

Ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης: [Ενδεικτική ημερομηνία 
έναρξης. Η εκτιμώμενη 
συμβατική ημερομηνία 
της αξιολόγησης 
(ημερομηνία δελτίου 
παραγγελίας)] 

Ημερομηνία λήξης της αξιολόγησης: [Ενδεικτική ημερομηνία 
λήξης. 
Η εκτιμώμενη ημερομηνία 
παραλαβής της τελικής 
έκθεσης] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
1. Εισαγωγή 4 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Το κείμενο με γκρι σκίαση και <πλάγια στοιχεία> είναι καθοδήγηση, και θα πρέπει να απαλειφθεί. 

Το κείμενο εντός των αγκυλών [κείμενο] πρέπει να συμπληρωθεί από την οντότητα 

Το προκαθορισμένο κείμενο και η διατύπωση των ανά χείρας όρων εντολής θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να τηρηθούν και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. 

Οι ανωτέρω οδηγίες θα πρέπει να απαλειφθούν από τους όρους εντολής 

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γενικό πλαίσιο 

Στο άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού (1) («ΔΚ») που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») ορίζονται οι μέθοδοι εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της «έμμεσης διαχείρισης». Στο πλαίσιο της έμμεσης 
διαχείρισης, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης κονδυλίων της Ένωσης ή 
εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό στις χώρες, τους οργανισμούς και τους φορείς (στο εξής 
«οντότητες») που αναφέρονται στο άρθρο 62 του ΔΚ. Μεταξύ αυτών δύνανται να περιλαμβάνονται 
οι ακόλουθες οντότητες: 

— τρίτες χώρες ή οι οντότητες που έχουν αυτές ορίσει, π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Βασίλειο της 
Καμπότζης, 

— διεθνείς οργανισμοί και εξειδικευμένοι οργανισμοί αυτών, π.χ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών (UNDP), 

— οργανισμοί δημοσίου δικαίου, π.χ. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 

— οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο αλλά τους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, π.χ. Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP). 

Όταν οι εν λόγω οντότητες διαχειρίζονται ενωσιακά κονδύλια, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στον βαθμό που απαιτείται βάσει του ΔΚ. 
Ειδικότερα, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αναφορικά με εννέα «πυλώνες». Οι εν λόγω 
πυλώνες αφορούν τα ακόλουθα: 

1) το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 

2) το λογιστικό σύστημα, 

3) ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, 

καθώς και τους κανόνες και τις διαδικασίες: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr1-C_2019191EL.01000401-E0001
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4) παροχής χρηματοδότησης από κονδύλια της Ένωσης μέσω επιχορηγήσεων, 

5) προμηθειών, 

6) χρηματοδοτικών μέσων (2), 

καθώς επίσης και: 

7) τον αποκλεισμό από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 

8) τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες, 

9) την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ως εκ τούτου, οι οντότητες που επιθυμούν να εργαστούν με κονδύλια της ΕΕ υπό έμμεση διαχείριση 
πρέπει να υποβληθούν σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση κατά πυλώνες. Με βάση τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης κατά πυλώνες, η Επιτροπή θα αποφανθεί: i) κατά πόσον μπορεί να αναθέσει καθήκοντα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην οντότητα, και, ii) κατά πόσον μπορεί να συνάψει ειδικές 
συμφωνίες (δηλαδή συμφωνίες συνεισφοράς έμμεσης διαχείρισης) με την οντότητα. Ωστόσο, εάν 
απαιτείται από τη νομική βάση, οι όροι αυτοί μπορούν να καθοριστούν στη συμφωνία με την 
Επιτροπή ή με παραπομπή σε έγγραφα καθοδήγησης (π.χ. τον οδηγό για τους εθνικούς οργανισμούς 
στην περίπτωση του Erasmus), ώστε να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εκτέλεση και η ίση 
μεταχείριση των δικαιούχων ενός προγράμματος της ΕΕ σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Ακολουθούν οι όροι εντολής («ΟΕ») βάσει των οποίων η [πλήρη στοιχεία επωνυμίας και διεύθυνσης 
της αναθέτουσας αρχής] συμφωνεί να αναθέσει στον ελεγκτή να διενεργήσει αξιολόγηση κατά 
πυλώνες της [επωνυμία οντότητας] και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εν λόγω αξιολόγηση. Οι 
εν λόγω ΟΕ επισυνάπτονται υπό μορφή παραρτήματος στο [αίτημα παροχής υπηρεσιών, ή σε 
ισοδύναμο έγγραφο] της οντότητας. 

Στους εν λόγω ΟΕ και στα παραρτήματα 1 έως 4, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εν λόγω 
ΟΕ, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι: 

— «αξιολόγηση κατά πυλώνες», «αξιολόγηση» ή «ανάθεση» με αναφορά στην εν λόγω ανάθεση 
διασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πυλώνες είναι οι γενικοί τομείς που καλύπτει η εν λόγω 
αξιολόγηση, δηλαδή ο εσωτερικός έλεγχος, η λογιστική, ο ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος, ο 
αποκλεισμός από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους 
αποδέκτες και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οντότητα θα πρέπει πάντα 
να αξιολογείται προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις που αφορούν 
τους εν λόγω τομείς. Εκτός από τους έξι υποχρεωτικούς πυλώνες που αναφέρονται ανωτέρω, 
υπάρχουν τρεις προαιρετικοί πυλώνες, που καλύπτουν τις διαδικασίες και τους κανόνες για τις 
επιχορηγήσεις, τις προμήθειες και τα χρηματοδοτικά μέσα. 

— Ο όρος «ελεγκτής» αναφέρεται στο ελεγκτικό γραφείο το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεση της εν 
λόγω ανάθεσης και την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή. Μπορεί να αναφέρεται στο πρόσωπο ή 
τα πρόσωπα που διενεργούν την αξιολόγηση, συνήθως τον εταίρο της ανάθεσης ή άλλα μέλη της 
ομάδας ανάθεσης. Ο εταίρος ανάθεσης είναι ο εταίρος ή άλλο πρόσωπο στο γραφείο το οποίο: i) 
είναι υπεύθυνο για την ανάθεση και την εκτέλεση αυτής, και για την έκθεση που εκδίδει για 
λογαριασμό του γραφείου· και ii) διαθέτει τη δέουσα εξουσία, η οποία του έχει εκχωρηθεί από 
επαγγελματικό, νομικό ή ρυθμιστικό φορέα. 

— Ο όρος «οντότητα» αναφέρεται στην οντότητα που υπόκειται στην αξιολόγηση κατά πυλώνες. 
Γενικά, η οντότητα είναι (3) η αναθέτουσα αρχή για την αξιολόγηση αυτή. 

— Ο όρος «Επιτροπή» αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να εκπροσωπείται, 
κατά περίπτωση, από την αρμόδια υπηρεσία ή μονάδα στη σχετική Γενική Διεύθυνση της 
Επιτροπής ή από αντιπροσωπεία της ΕΕ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr2-C_2019191EL.01000401-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr3-C_2019191EL.01000401-E0003
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2.   ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ελεγκτής αναλαμβάνει να αξιολογήσει τα εφαρμοζόμενα συστήματα και τους ελέγχους, τους 
κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για κάθε πυλώνα με βάση τα κριτήρια που 
καθορίζει η Επιτροπή για κάθε πυλώνα. Στόχος της εν λόγω αξιολόγησης κατά πυλώνες είναι: i) να 
επιτρέψει στον ελεγκτή να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εάν η οντότητα πληροί τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 154 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως στ) του δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο άρθρο 29 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για κάθε 
σχετικό πυλώνα, και ii) να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσο η οντότητα: 

— έχει καθορίσει και διασφαλίζει τη λειτουργία, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ενός αποτελεσματικού, 
αποδοτικού και οικονομικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου βασισμένου στις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές και στα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

— χρησιμοποιεί λογιστικό σύστημα που παρέχει, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ακριβείς, πλήρεις και 
αξιόπιστες πληροφορίες εγκαίρως, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

— υπόκειται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να εκτελείται, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα από υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά 
ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 

— εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την 
παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και σύμφωνα με τα κριτήρια 
που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

— εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την 
παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω προμηθειών και σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

— εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την παροχή 
χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ/εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό μέσω χρηματοδοτικών 
μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

— εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον αποκλεισμό τρίτων από την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω προμηθειών, επιχορηγήσεων ή/και χρηματοδοτικών μέσων, 

— δημοσιοποιεί δεόντως και εγκαίρως τις πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων, 

— διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που απαιτείται 
από το άρθρο 5 του ΔΚ. 

Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας οντότητας και με την επιφύλαξη της τελικής 
βαθμολόγησης, ο ελεγκτής δύναται να αξιολογήσει κατά πόσον η οντότητα πληροί πρότυπα 
ισοδύναμα προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τα αποδεκτά διεθνώς και σε επίπεδο ΕΕ πρότυπα 
σχετικά με τους ελέγχους που σχετίζονται με τη φοροαποφυγή και τις μη συνεργάσιμες περιοχές 
δικαιοδοσίας, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εάν η οικονομική οντότητα συμφωνήσει 
να αξιολογηθεί επί του εν λόγω συγκεκριμένου συνόλου θεμάτων, ο ελεγκτής θα δεσμευθεί να 
υποβάλει σχετική έκθεση στο πλαίσιο του πυλώνα 6. Για την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία υποστηρίζονται από εγγύηση από τον προϋπολογισμό ή όχι, η 
οντότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού 
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που καλύπτονται στα πρόσθετα τμήματα 6Β και 6Γ μέσω κατάλληλων συμβατικών ρυθμίσεων, ακόμη 
και αν επιλέξει να μην υποβληθεί σε αξιολόγηση κατά πυλώνες των εν λόγω τμημάτων. 

3.   ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Η εκτέλεση από τον ελεγκτή της παρούσας αξιολόγησης κατά πυλώνες πρέπει να διέπεται από τα 
ακόλουθα: 

— Το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 
(ISAE) 3000 για αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικών 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών της IFAC, στον βαθμό που τα ανωτέρω μπορούν να 
εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης κατά πυλώνες. 

— Τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC, που εξέδωσε το Συμβούλιο 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (International Ethics Standards Board for 
Accountants - IESBA), και ο οποίος θεσπίζει βασικές αρχές δεοντολογίας για τους ελεγκτές όσον 
αφορά την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία, την επαγγελματική ικανότητα 
και τη δέουσα επιμέλεια, την εμπιστευτικότητα, την επαγγελματική συμπεριφορά και τα τεχνικά 
πρότυπα, 

— Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας (ISQC) της IFAC, που καθιερώνουν πρότυπα και παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με σύστημα του ελεγκτή για έλεγχο ποιότητας. 

4.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ 

4.1.   Γενικές αρχές 

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής, εγγεγραμμένο μέλος εθνικού 
λογιστικού ή ελεγκτικού φορέα ή θεσμικού οργάνου, ο οποίος/το οποίο με τη σειρά του είναι μέλος 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και έχει πιστοποιηθεί για τη διενέργεια ελέγχων. 

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από την οικεία οντότητα. Ως εκ τούτου, ο 
εσωτερικός ελεγκτής οντότητας που υπόκειται σε έλεγχο δεν είναι επιλέξιμος για την εκτέλεση 
αξιολόγησης κατά πυλώνες. 

Συμφωνώντας με τους παρόντες ΟΕ, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι πληροί τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

— Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι μέλος εθνικού λογιστικού ή ελεγκτικού φορέα ή θεσμικού 
οργάνου, ο οποίος/το οποίο με τη σειρά του είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 
(IFAC). 

— Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι μέλος εθνικού λογιστικού ή ελεγκτικού φορέα ή θεσμικού 
οργάνου. Παρόλο που ο εν λόγω οργανισμός δεν είναι μέλος της IFAC, ο ελεγκτής δεσμεύεται να 
αναλάβει αυτή την ανάθεση σύμφωνα με τα πρότυπα και τη δεοντολογία της IFAC που ορίζονται 
στους παρόντες ΟΕ. 

— Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι εγγεγραμμένος/-ο ως νόμιμος ελεγκτής σε δημόσιο μητρώο 
φορέα δημόσιας εποπτείας σε κράτος μέλος της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές περί δημόσιας εποπτείας 
που προβλέπονται στην οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (4). Αυτό ισχύει για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία με έδρα σε κράτος μέλος 
της ΕΕ. 

— Ο ελεγκτής ή/και το γραφείο είναι εγγεγραμμένος/-ο ως νόμιμος ελεγκτής σε δημόσιο μητρώο 
φορέα δημόσιας εποπτείας σε τρίτη χώρα και το εν λόγω μητρώο υπόκειται στις αρχές περί 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr4-C_2019191EL.01000401-E0004
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δημόσιας εποπτείας που προβλέπονται στη νομοθεσία της οικείας χώρας (αυτό ισχύει για τους 
ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία με έδρα σε τρίτη χώρα). 

Εφόσον το επιτρέπει η υποκείμενη νομική βάση (π.χ. Erasmus), ο ελεγκτής μπορεί να είναι ο 
ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. 

4.2.   Προσόντα, πείρα και σύνθεση της ομάδας (5) 

Προσόντα και πείρα 

Ο ελεγκτής πρέπει να απασχολεί ικανό αριθμό προσωπικού το οποίο διαθέτει τα ακόλουθα: i) 
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και κατάλληλη πείρα με τα πρότυπα IFAC, ιδίως το ISAE 3000 
για αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, και ii) πείρα στην εκτέλεση θεσμικών αξιολογήσεων ή αξιολογήσεων συμμόρφωσης 
ή/και στην εκτέλεση ελέγχων συστημάτων ή ισοδύναμων αναθέσεων οντοτήτων συγκρίσιμου 
μεγέθους και πολυπλοκότητας με την υπό εξέταση οντότητα. 

Επιπλέον, η ομάδα ανάθεσης συνολικά διαθέτει: 

— Πείρα σε θεσμικές αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις συμμόρφωσης ή/και ελέγχους συστημάτων ή 
ισοδύναμες αναθέσεις προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και έργων αναπτυξιακής 
βοήθειας χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και διεθνείς χορηγούς και θεσμικούς φορείς. Είναι 
επιθυμητό ο επικεφαλής της ομάδας επιτόπιων εργασιών, δηλαδή είτε ο υπεύθυνος ελέγχου 
(κατηγορία 2) είτε ο ανώτερος ελεγκτής (κατηγορία 3) να διαθέτει πείρα σε ελέγχους συστημάτων 
δράσεων εξωτερικής βοήθειας χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή/και άλλων δράσεων 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή/και σε θεσμικές αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις συμμόρφωσης 
οργανισμών του τομέα αναπτυξιακής βοήθειας ή/και του οικονομικού τομέα. 

— [Προαιρετικό: άριστη γνώση της [να προσδιοριστεί η γλώσσα/-ες]] 

Σύνθεση ομάδας 

Η ομάδα ελεγκτών που απαιτείται για την παρούσα αξιολόγηση κατά πυλώνες απαρτίζεται από έναν 
ελεγκτή κατηγορίας 1 ο οποίος φέρει την τελική ευθύνη της αξιολόγησης, και από μια ομάδα 
ανάθεσης που απαρτίζεται από τον κατάλληλο συνδυασμό ελεγκτών κατηγορίας 2-4. Αποτελεί 
ευθύνη του ελεγκτή να προτείνει και να χρησιμοποιήσει μια ομάδα ανάθεσης που απαρτίζεται από 
τον κατάλληλο συνδυασμό ελεγκτών για τη συγκεκριμένη ανάθεση. 

Η Επιτροπή διακρίνει τέσσερις κατηγορίες ελεγκτών. 

Κατηγορία 1 — Εταίρος ελέγχου 

Ο εταίρος ελέγχου είναι εμπειρογνώμων υψηλής ειδίκευσης με συναφή επαγγελματικά προσόντα, ο 
οποίος ασκεί ή έχει ασκήσει στην πράξη καθήκοντα ανώτερου στελέχους και καθήκοντα υπεύθυνου 
ελέγχου στον τομέα του δημόσιου ελέγχου. 

Το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να είναι μέλος εθνικού λογιστικού ή ελεγκτικού φορέα ή θεσμικού 
οργάνου, και πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 12 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως επαγγελματίας 
ελεγκτής ή λογιστής στην πρακτική του δημόσιου ελέγχου. Η πείρα συνεργασίας με τις χώρες 
αποδέκτες εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ θα ληφθεί επίσης υπόψη. 

Ο εταίρος ελέγχου, ή άλλο πρόσωπο σε θέση παρόμοια με αυτήν του εταίρου, είναι το πρόσωπο στο 
ελεγκτικό γραφείο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την εκτέλεσή του, καθώς και για την έκθεση 
που εκδίδεται για λογαριασμό του γραφείου. Ο εταίρος ελέγχου διαθέτει τη δέουσα εξουσία, η οποία 
του έχει εκχωρηθεί από επαγγελματικό, νομικό ή ρυθμιστικό φορέα, και είναι εξουσιοδοτημένος να 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr5-C_2019191EL.01000401-E0005
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πιστοποιεί λογαριασμούς βάσει της νομοθεσίας της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένο το 
ελεγκτικό γραφείο. 

Κατηγορία 2 — Υπεύθυνος ελέγχου 

Οι υπεύθυνοι ελέγχου θα πρέπει να είναι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες με συναφή πανεπιστημιακό 
τίτλο ή επαγγελματικά προσόντα. Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έξι έτη πρακτικής εμπειρίας 
ως επαγγελματίες ελεγκτές ή λογιστές στον δημόσιο έλεγχο, περιλαμβανομένης της συναφούς 
πείρας υπευθύνου ομάδων ελέγχου. 

Κατηγορία 3 — Ανώτερος ελεγκτής 

Οι ανώτεροι ελεγκτές θα πρέπει να είναι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες με συναφή πανεπιστημιακό 
τίτλο ή επαγγελματικά προσόντα και τουλάχιστον 3 έτη πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας στον 
δημόσιο έλεγχο. 

Κατηγορία 4 — Βοηθός ελεγκτής 

Οι βοηθοί ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν συναφή πανεπιστημιακό τίτλο και τουλάχιστον 6 μήνες 
πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας στον δημόσιο έλεγχο. 

Βιογραφικά σημειώματα (CV) 

Ο ελεγκτής παρέχει στην αναθέτουσα αρχή το βιογραφικό σημείωμα του εταίρου ή άλλου προσώπου 
στο ελεγκτικό γραφείο ο οποίος/το οποίο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση κατά πυλώνες και για 
την υπογραφή της έκθεσης, ενώ παρέχει επίσης τα βιογραφικά σημειώματα των υπεύθυνων 
ελέγχου, των ανώτερων ελεγκτών και των βοηθών ελεγκτών που προτείνεται να συμμετάσχουν στην 
ομάδα ανάθεσης. Στα βιογραφικά σημειώματα περιλαμβάνονται τα ενδεδειγμένα στοιχεία σχετικά 
με το είδος των αναθέσεων που εκτελεί το προσωπικό, αναφέρεται η δυνατότητα και ικανότητα 
ανάληψης της αξιολόγησης, και περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τη σχετική ειδική πείρα. Η 
αναθέτουσα αρχή θα εξετάσει τα βιογραφικά σημειώματα προτού υπογράψει δελτίο παραγγελίας ή 
άλλο εφαρμοστέο συμβατικό έγγραφο για την εν λόγω ανάθεση και διατηρεί το δικαίωμα να τα 
απορρίψει σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ανάθεσης. 

5.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

5.1.   Τόπος και χρονική περίοδος που καλύπτει η αξιολόγηση 

Η παρούσα αξιολόγηση κατά πυλώνες θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΕΑΤ στην οδό 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80, Τ.Κ. 115 28, Α Θ Η Ν Α Ο ελεγκτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει στην 
αναθέτουσα αρχή τον τόπο/-ους της αξιολόγησης πριν από την έναρξη των επιτόπιων εργασιών και 
να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα συναφών δικαιολογητικών εγγράφων καθώς και βασικών μελών 
του προσωπικού κατά την αξιολόγηση. Ο ελεγκτής θα πρέπει λάβει υπόψη ότι η οντότητα χρειάζεται 
κανονικά να πραγματοποιήσει συνεδριάσεις για να προετοιμάσει την αξιολόγηση και να συζητήσει 
το σχέδιο έκθεσης, γεγονός που ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετα ταξίδια (βλέπε τμήμα 7). 

Η περίοδος που θα καλύψει η αξιολόγηση θα πρέπει κανονικά να είναι το έτος (δηλαδή περίοδος 
12 μηνών) που λήγει την ημέρα έναρξης της αξιολόγησης των επιτόπιων εργασιών, δηλαδή την ημέρα 
κατά την οποία ο ελεγκτής ξεκινά ουσιαστικά τις επιτόπιες (δηλαδή στον τόπο που είναι 
εγκατεστημένη η οντότητα) διαδικασίες και τις δοκιμές. 

5.2.   Γενικό πλαίσιο της ανάθεσης 



 
 

87 

 

Χρήση του παραρτήματος 1 Γενικό πλαίσιο της ανάθεσης — Βασικές πληροφορίες για αξιολόγηση 
κατά πυλώνες 

Ο ελεγκτής αποκτά καταρχάς μια σε γενικές γραμμές κατανόηση του γενικού πλαισίου της 
ανάθεσης με βάση το παράρτημα 1 Γενικό πλαίσιο της ανάθεσης — Βασικές πληροφορίες για 
αξιολόγηση κατά πυλώνες. Η κατανόηση πρέπει να είναι επαρκής προκειμένου ο ελεγκτής να 
υποβάλει ουσιαστική προσφορά στην αναθέτουσα αρχή. 

Χρήση του παραρτήματος 2α Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

Η οντότητα παρέχει συμπληρωμένο το παράρτημα 2α στον ελεγκτή το συντομότερο 
δυνατόν μετά την υπογραφή σύμβασης του ελεγκτή με την αναθέτουσα αρχή αλλά πριν από την 
έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ελεγκτή. 

Σε δεύτερο στάδιο, το παράρτημα 2α θα αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο το οποίο θα 
χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής κατά τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των 
διαδικασιών αξιολόγησης, καθώς και προκειμένου να λάβει υπόψη τα κριτήρια προς τα οποία η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ή σημαντικό να συμμορφώνεται η οντότητα που 
υποβάλλεται σε αξιολόγηση. 

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του παραρτήματος 2α αποτελεί απαραίτητη πηγή πληροφοριών 
για την αξιολόγηση και τεκμηρίων για τον ελεγκτή. Ωστόσο, ουδόλως αποτελεί τη μοναδική πηγή 
προς χρήση από τον ελεγκτή για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των διαδικασιών αξιολόγησης 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Όλες οι πληροφορίες που συμπληρώνονται και παρέχονται από 
την οντότητα είναι προσωρινού χαρακτήρα και υπόκεινται στις διαδικασίες αξιολόγησης που ο 
ελεγκτής κρίνει αναγκαίες. Ο ελεγκτής δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες προτού 
εξασφαλίσει μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης ότι οι πληροφορίες είναι επαρκώς ακριβείς και 
πλήρεις για τους σκοπούς της αξιολόγησης και προκειμένου να καταλήξει σε τεκμηριωμένα 
συμπεράσματα για τις βασικές ερωτήσεις. 

Ως εκ τούτου, ο ελεγκτής μπορεί να τροποποιήσει, να συμπληρώσει και να προσθέσει πληροφορίες 
στη στήλη των πορισμάτων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ο ελεγκτής μπορεί επίσης να προσθέσει 
συμπληρωματικές ερωτήσεις, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να καταλήξει σε 
τεκμηριωμένο συμπέρασμα για τις βασικές ερωτήσεις. 

Ο ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις ανάθεσης και να βασίζεται στην 
επαγγελματική του κρίση καθ' όλη τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο ελεγκτής φέρει ανά πάσα στιγμή 
την πλήρη ευθύνη για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των διαδικασιών 
αξιολόγησης που κρίνει απαραίτητες επιπλέον των ερωτήσεων και των διαδικασιών του 
ερωτηματολογίου του παραρτήματος 2α . 

Ο ελεγκτής θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο 
του παραρτήματος 2α και τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης για να συμπληρώσει 
το παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης (βλέπε τμήμα 5.4 κατωτέρω) και να 
καταλήξει σε συμπέρασμα για κάθε υπό αξιολόγηση πυλώνα. 

5.3.   Φύση, έκταση και χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και των ελέγχων για κάθε πυλώνα 

Για κάθε πυλώνα, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τον σχεδιασμό των σχετικών συστημάτων, 
ελέγχων, κανόνων και διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής θα πρέπει να εκτελέσει διαδικασίες 
και δοκιμές βάσει των οποίων θα πρέπει να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη του 
συστήματος, των ελέγχων, των κανόνων και των διαδικασιών. 

Επιπλέον, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των συστημάτων, 
ελέγχων, κανόνων και διαδικασιών για όλους τους σχετικούς πυλώνες (βλέπε τμήμα 2 — Στόχοι 
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ανωτέρω), με εξαίρεση τον πυλώνα «ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου», ως προς τον οποίο ο 
ελεγκτής αξιολογεί μόνο τον σχεδιασμό των διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου. 

Ο σχεδιασμός και η λειτουργική αποτελεσματικότητα των σχετικών συστημάτων, κανόνων και 
διαδικασιών πρέπει να αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων που ορίζει η Επιτροπή για κάθε πυλώνα 
(βλέπε τμήμα 5.4 κατωτέρω). Για τον σκοπό αυτό, ο ελεγκτής πρέπει να χρησιμοποιήσει τα 
ερωτηματολόγια που παρέχει η Επιτροπή. 

Ο ελεγκτής καθορίζει τη φύση, την έκταση και το χρονοδιάγραμμα όλων των διαδικασιών και 
δοκιμών που κρίνει ότι είναι αναγκαία για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με τον 
σχεδιασμό και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των συστημάτων, των ελέγχων, των κανόνων και 
των διαδικασιών. 

5.4.   Κριτήρια και σημαντικότητα 

Για κάθε πυλώνα υπάρχουν τρία επίπεδα κριτηρίων που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
της διατύπωσης (βασικών) ερωτήσεων στο παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο και κριτήρια 
αξιολόγησης και στο παράρτημα 2α Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

Για να προσδιορίσει τι συνιστά σημαντική αδυναμία ή ανεπάρκεια των συστημάτων, των ελέγχων, 
των κανόνων και των διαδικασιών, ο ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη τα κριτήρια και τα επίπεδα 
σπουδαιότητας (δηλαδή τα βαθμολογικά όρια) που ορίζονται από την Επιτροπή, δεδομένου ότι οι εν 
λόγω παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει 
καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπό έμμεση διαχείριση στην οντότητα. 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός) 

Για κάθε πυλώνα υπάρχει μία γενική ερώτηση επιπέδου 1 (στο παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο και 
κριτήρια αξιολόγησης) η οποία καθορίζεται βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Η εν λόγω 
ερώτηση είναι θεμελιώδους σημασίας. Μόνο δύο είδη συμπερασμάτων είναι δυνατά: 

— Η απάντηση στην ερώτηση του επιπέδου 1 είναι «ναι». Αυτό σημαίνει ότι η οντότητα 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον οικείο πυλώνα. Το συμπέρασμα του ελεγκτή πρέπει 
να διατυπωθεί με θετική μορφή, η οποία ισοδυναμεί με «γνώμη χωρίς επιφύλαξη». 

— Η απάντηση στην ερώτηση του επιπέδου 1 είναι «όχι». Αυτό σημαίνει ότι η 
οντότητα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον οικείο πυλώνα. Σε αυτή την περίπτωση, 
το συμπέρασμα πρέπει να διατυπωθεί με αρνητική μορφή, η οποία ισοδυναμεί με την καλούμενη 
«αρνητική γνώμη» βάσει των διεθνών προτύπων. 

Επίπεδο 2 (Βασικά στοιχεία πυλώνα) 

Οι βασικές ερωτήσεις στο επίπεδο 2 αφορούν κριτήρια τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ουσιαστικής 
σημασίας. Για αυτόν τον λόγο, καθορίζονται βασικές ερωτήσεις και κριτήρια για τα βασικά στοιχεία 
κάθε πυλώνα. Τα στοιχεία αποτελούν ουσιαστικά «υποπυλώνες», οι οποίοι αποτελούνται με τη 
σειρά τους από σύνολα ερωτήσεων του Παραρτήματος 2α Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

Ο ελεγκτής πρέπει να χρησιμοποιήσει την επαγγελματική του κρίση προκειμένου βαθμολογήσει 
βάσει κλίμακας από 0 έως 10 κάθε στοιχείο του επιπέδου 2 στο παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο και 
κριτήρια αξιολόγησης με βάση τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν από την 
εφαρμογή του Παραρτήματος 2α . 

Επίπεδο 3 (Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με σύνολα ερωτήσεων) 

Το παράρτημα 2α Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιλαμβάνει σύνολα ερωτήσεων που αφορούν τα 
βασικά στοιχεία του πυλώνα στο επίπεδο 2. Τα εν λόγω σύνολα λεπτομερών ερωτήσεων δεν είναι 
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εξαντλητικά. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τις εν λόγω 
ερωτήσεις (σύνολα ερωτήσεων) για να προσδιορίσει τη βαθμολογία για κάθε στοιχείο στο επίπεδο 
2. 

Ο ελεγκτής μπορεί να διατυπώσει πρόσθετες ερωτήσεις και να εκτελέσει πρόσθετες δοκιμές και 
διαδικασίες, τις οποίες θεωρεί κατά την κρίση του απαραίτητες ή κατάλληλες. Ο ελεγκτής εφαρμόζει 
πλήρως την επαγγελματική του κρίση για όλες τις ερωτήσεις του Παραρτήματος 2α προκειμένου να 
βαθμολογήσει τα βασικά στοιχεία του πυλώνα στο επίπεδο 2. 

5.5.   Περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής 

Ο ελεγκτής θα ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή σχετικά με τυχόν περιορισμούς του πεδίου 
εφαρμογής των εργασιών που διαπιστώνονται πριν ή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, και θα 
διαβουλεύεται με την αναθέτουσα αρχή σχετικά με τις πιθανές απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και 
σχετικά με το εάν μπορεί να συνεχιστεί η αξιολόγηση ή με ποιον τρόπο. 

6.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να διενεργήσει την αξιολόγηση σύμφωνα με το παράρτημα 3 Διαδικασίες 
αξιολόγησης, που καλύπτουν την τεκμηρίωση και τα τεκμήρια, τον σχεδιασμό, τις επιτόπιες εργασίες 
και την υποβολή έκθεσης. Το παράρτημα 3 περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόσει ο ελεγκτής και διαδικασίες τις οποίες ο ελεγκτής μπορεί να επιλέξει να 
χρησιμοποιήσει. Ο ελεγκτής καλείται να δώσει τη δέουσα προσοχή στα συγκεκριμένα ζητήματα που 
καθορίζονται στα τμήματα 6.1 έως 6.3 κατωτέρω. Ο ελεγκτής θα πρέπει να επιδείξει τη δέουσα 
επαγγελματική μέριμνα και κρίση και θα πρέπει να προσδιορίσει τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και 
την έκταση των διαδικασιών αξιολόγησης κατά τρόπον ώστε να αντιστοιχούν στους στόχους, το πεδίο 
εφαρμογής και το γενικό πλαίσιο της αξιολόγησης. 

6.1.   Τεκμηρίωση και τεκμήρια 

Ο ελεγκτής θα πρέπει, σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3000, να προετοιμάσει την τεκμηρίωση και να 
συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα τεκμήρια προκειμένου να υποστηρίξει τα πορίσματα της 
αξιολόγησης και να εξαγάγει εύλογα συμπεράσματα επί των οποίων θα βασιστεί το συμπέρασμα της 
αξιολόγησης για κάθε πυλώνα. Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την επαγγελματική του κρίση προκειμένου 
να προσδιορίσει κατά πόσον τα τεκμήρια είναι επαρκή και κατάλληλα (βλέπε παράρτημα 3.1). 

6.2.   Προγραμματισμός και επιτόπιες εργασίες 

Έναρξη της αξιολόγησης 

Η επίσημη ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης είναι η ημερομηνία υπογραφής του δελτίου 
παραγγελίας της αναθέτουσας αρχής ή άλλου ισχύοντος συμβατικού εγγράφου για την αξιολόγηση. 
Στη συνέχεια, ο ελεγκτής πρέπει να συμφωνήσει το συντομότερο δυνατό με την οντότητα επί μιας 
ημερομηνίας έναρξης των επιτόπιων εργασιών. 

Προπαρασκευαστική σύσκεψη με την οντότητα 

Η οντότητα προγραμματίζει μια προπαρασκευαστική σύσκεψη με τον ελεγκτή (βλέπε παράρτημα 
3.2.1), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που εδρεύει επί της οδού 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80, Τ.Κ. 115 28, Α Θ Η Ν Α  . Η οντότητα ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την 
εν λόγω σύσκεψη, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής. 

Διαδικασίες αξιολόγησης προγραμματισμού και επιτόπιων εργασιών 
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Οι διαδικασίες του ελεγκτή θα πρέπει να περιλαμβάνουν την κατανόηση του γενικού πλαισίου της 
ανάθεσης, σε βαθμό επαρκή για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση περαιτέρω διαδικασιών 
αξιολόγησης. Για την επίτευξη της εν λόγω κατανόησης απαιτούνται τα ακόλουθα: 

— συγκέντρωση τεκμηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό των συστημάτων, ελέγχων, κανόνων και 
διαδικασιών (παράρτημα 3.3.1), 

— εκτέλεση δοκιμών σχετικά με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των συστημάτων, ελέγχων, 
κανόνων και διαδικασιών (παράρτημα 3.3.2), 

— δειγματοληψία και άλλα μέσα επιλογής στοιχείων για δοκιμές, ανάλογα με την περίπτωση 
(παράρτημα 3.3.3), 

— χρήση των εργασιών των εσωτερικών ελεγκτών, εφόσον απαιτείται (παράρτημα 3.3.4). 

6.3.   Υποβολή έκθεσης 

Χρήση του υποδείγματος έκθεσης αξιολόγησης πυλώνων στο παράρτημα 4 

Η χρήση του υποδείγματος έκθεσης για την αξιολόγηση πυλώνα στο παράρτημα 4 είναι υποχρεωτική. 

Γλώσσα 

Η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί στην  Αγγλική και Ελληνική γλώσσα[Η έκθεση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης στην Αγγλική και Ελληνική 
γλώσσα (Βλέπε παράρτημα 3.3.1). 

Πορίσματα 

Υπάρχουν δύο είδη πορισμάτων: 

— Τα κύρια πορίσματα είναι πορίσματα που αφορούν σημαντικές αδυναμίες ή ανεπάρκειες των 
συστημάτων, ελέγχων, κανόνων και διαδικασιών. Ο όρος «σημαντικές» σημαίνει ότι ο ελεγκτής 
θεωρεί ότι οι εν λόγω παράγοντες είναι τόσο σημαντικοί για τη Επιτροπή ώστε ενδέχεται να 
επηρεάσουν την απόφασή της να αναθέσει τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπό 
έμμεση διαχείριση στην οντότητα. Συνεπώς, σε περίπτωση που διαπιστώνονται σημαντικά 
πορίσματα για έναν πυλώνα, το συμπέρασμα του ελεγκτή για τον εν λόγω πυλώνα πρέπει να είναι 
αρνητικό. 

Στα κύρια πορίσματα περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκετά πορίσματα, 
όταν εξετάζονται μεμονωμένα, δεν αφορούν κάποια σημαντική αδυναμία ή ανεπάρκεια, αλλά 
όταν εξετάζονται συνολικά καταδεικνύουν σημαντική αδυναμία ή ανεπάρκεια. Ο συνδυαστικός 
αντίκτυπος των εν λόγω πορισμάτων είναι τόσο σημαντικός που υποχρεώνει τον ελεγκτή να 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η οντότητα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον οικείο 
πυλώνα (δηλαδή το συμπέρασμα είναι «Όχι»). 

— Άλλα πορίσματα είναι όλα τα μη σημαντικά πορίσματα επί των οποίων ο ελεγκτής θεωρεί ότι 
πρέπει να επιστήσει την προσοχή της οντότητας. Τα εν λόγω πορίσματα αφορούν αδυναμίες και 
ανεπάρκειες των συστημάτων, ελέγχων, κανόνων ή διαδικασιών οι οποίες ενέχουν, μεμονωμένα 
ή συνολικά, μικρότερο βαθμό άμεσου κινδύνου μη επίτευξης των στόχων για τον οικείο πυλώνα. 

Τα πορίσματα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τους μορφότυπους (πίνακα) που καθορίζονται 
στο υπόδειγμα έκθεσης για αξιολόγηση πυλώνων στο παράρτημα 4. Τα κύρια πορίσματα καθώς και 
τα άλλα πορίσματα του ελεγκτή μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη από την Επιτροπή 
μέτρων εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού. 
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Συστάσεις 

Υπάρχουν δύο είδη συστάσεων: 

— Οι συστάσεις κρίσιμης σημασίας αφορούν σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες των 
συστημάτων, ελέγχων, κανόνων ή διαδικασιών καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τα 
κριτήρια της Επιτροπής ή/και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τους πυλώνες (σε τακτική 
βάση). 

— Οι άλλες συστάσεις αφορούν όλα τα υπόλοιπα μη σημαντικά πορίσματα. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι αδυναμίες και οι ανεπάρκειες των συστημάτων, των ελέγχων, των κανόνων ή των διαδικασιών 
δεν έχουν σημαντικό και άμεσο αντίκτυπο στους στόχους των εν λόγω συστημάτων, ελέγχων, 
κανόνων ή διαδικασιών. Εντούτοις, είναι σκόπιμο η οντότητα να εφαρμόσει τα προτεινόμενα 
μέτρα, διότι έτσι θα της δοθεί η ευκαιρία να βελτιώσει τα συστήματα, τους ελέγχους, τους κανόνες 
ή τις διαδικασίες της και να επιτύχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή/και αποδοτικότητα. 

Οι συστάσεις πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τους μορφότυπους (πίνακα) που καθορίζονται 
στο υπόδειγμα έκθεσης για αξιολόγηση πυλώνων στο παράρτημα 4. 

Συμπεράσματα 

Η έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα συμπέρασμα για κάθε πυλώνα. Υπάρχουν δύο 
είδη συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα πρέπει να διατυπώνονται με θετική μορφή (δηλαδή «έχει 
συστήσει», «χρησιμοποιεί», «υπόκειται σε» ή «εφαρμόζει» ή με αρνητική μορφή (δηλαδή «δεν έχει 
συστήσει», «δεν χρησιμοποιεί», «δεν υπόκειται σε» ή «δεν εφαρμόζει»). 

Η χρήση συμπεράσματος με επιφύλαξη (δηλαδή με τη διατύπωση «με εξαίρεση») δεν είναι εφικτή 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης πυλώνων. 

Ημερομηνία της έκθεσης αξιολόγησης 

Η ημερομηνία του σχεδίου έκθεσης και της προ-τελικής έκθεσης θα πρέπει να είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία οι εν λόγω εκθέσεις αποστέλλονται για διαβούλευση. Η ημερομηνία 
της τελικής έκθεσης αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η ημερομηνία υπογραφής της τελικής έκθεσης 
του ανεξάρτητου ελεγκτή (παράρτημα 3.4.2). 

Διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα υποβολής του σχεδίου έκθεσης και της τελικής έκθεσης 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα για τη 
διαβούλευση και την υποβολή του σχεδίου έκθεσης και της τελικής έκθεσης αξιολόγησης, όπως 
ορίζονται στα παραρτήματα 3.4.3 και 3.4.4. 

Ο ελεγκτής καλείται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 

— Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποβάλει σχέδιο έκθεσης στην οντότητα εντός [21· θα προσδιοριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή] ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα της καταληκτικής 
σύσκεψης (δηλαδή στο τέλος των επιτόπιων εργασιών). 

— Το χρονικό διάστημα μεταξύ της καταληκτικής σύσκεψης της αξιολόγησης και της υποβολής στην 
οντότητα της τελικής έκθεσης αξιολόγησης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις [105· θα 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή] ημερολογιακές ημέρες ή τις [15] εβδομάδες. Ο 
ελεγκτής θα πρέπει να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει στα έγγραφα εργασίας τυχόν 
καθυστερήσεις υποβολής της έκθεσης. 

7.   ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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7.1.   Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές για τον υπολογισμό και τη δήλωση δαπανών 

Τυχόν πληροφορίες που παρέχονται από μια οντότητα για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης 
σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και τη δήλωση των δαπανών 
δεν θεωρούνται εγκριθείσες από την Επιτροπή όσον αφορά τον προϋπολογισμό τυχόν ειδικών 
δράσεων. Η έγκριση αυτή είναι δυνατή μόνο όταν έχουν ακολουθηθεί οι ειδικές διαδικασίες που 
ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση του μοναδιαίου 
κόστους και των κατ' αποκοπή συντελεστών (γνωστές επίσης και ως «απλουστευμένες επιλογές 
κόστους»). Ελλείψει εκ των προτέρων αξιολόγησης των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η 
επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε ειδική δράση καθορίζεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με τις 
διατάξεις της/των σχετικής/-ών συμφωνίας/συμφωνιών με την οντότητα. 

7.2.   Ενέργειες παρακολούθησης 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την περαιτέρω συνδρομή του ελεγκτή στο πλαίσιο των 
ενεργειών παρακολούθησης της τελικής έκθεσης αξιολόγησης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται επίσης 
να ζητήσει από τον ελεγκτή να αξιολογήσει εκ νέου- έναν ή περισσότερους πυλώνες, σε περίπτωση 
που η τελική έκθεση αξιολόγησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οντότητα δεν συμμορφώθηκε 
προς τις απαιτήσεις για τον οικείο πυλώνα/-ες. 

Οι παρόντες ΟΕ δεν καλύπτουν τυχόν περαιτέρω συνδρομή του ελεγκτή σε σχέση με τις ενέργειες 
παρακολούθησης της αναθέτουσας αρχής αναφορικά με την τελική έκθεση αξιολόγησης· σε 
περίπτωση που η εν λόγω συνδρομή είναι απαραίτητη, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να εκδώσει 
προσθήκη στο δελτίο παραγγελίας ή στο άλλο ισχύον συμβατικό έγγραφο για την εν λόγω ανάθεση. 

7.3.   Διάφορα θέματα 

Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 Το πλαίσιο της ανάθεσης — Βασικές πληροφορίες για αξιολόγηση κατά πυλώνες 

Παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης 

Παράρτημα 2α Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

Παράρτημα 3 Διαδικασίες αξιολόγησης 

Παράρτημα 4 Έκθεση αξιολόγησης κατά πυλώνες 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα παραρτήματα 1 έως 4 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων εντολής. 

 
(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. 
(2)  Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό. 
(3)  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να είναι η Επιτροπή. 
(4)  Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, 
για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87), όπως τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ 
L 158 της 27.5.2014, σ. 196). 
(5)  Εάν ο φορέας ελέγχου δεν προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ισοδύναμα επίπεδα αρχαιότητας, προσόντων και πείρας. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc1-C_2019191EL.01000401-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc2-C_2019191EL.01000401-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc3-C_2019191EL.01000401-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc4-C_2019191EL.01000401-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2006:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc5-C_2019191EL.01000401-E0005
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ii. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Πλαίσιο ανάθεσης — Βασικές πληροφορίες για την αξιολόγηση του πυλώνα 

ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  Α.Ε. (HDB)> 

 

 ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (1) 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΑΙ 

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ 

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΑΙ 

4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑΙ 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΑΙ 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ5 ΝΑΙ 

7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΝΑΙ  

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΝΑΙ 

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΝΑΙ 

(1) Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να δηλώσει εδώ ΝΑΙ ή ΟΧΙ για να υποδείξει εάν ο πυλώνας 

υπόκειται σε αξιολόγηση. 

Οι πυλώνες 1, 2, 3, 7, 8 και 9 υπόκεινται πάντοτε σε αξιολόγηση.6 

Οι πυλώνες 4 έως 6 μπορούν να υπόκεινται σε αξιολόγηση, ανάλογα με τη φύση των 

καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού που πρόκειται να ανατεθούν.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΣ 

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (HDB) 

Διεύθυνση ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο +30 210 74 50 400 Φαξ +30 210 74 50 500    

Δικτυακός 
τόπος 

www.hdb.gr 

Βασική επαφή   

Όνομα  Λειτουργία  

Email   Τηλέφωνο/Φαξ  

Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνη για το σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ      
 

Βασική επαφή 

Όνομα  Λειτουργία/μονάδα  

Email  Τηλέφωνο/Φαξ  

 
5 Η αναφορά στα «χρηματοδοτικά μέσα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις του 

προϋπολογισμού. 
6 Στην έκτακτη περίπτωση που δεν αξιολογούνται ούτε οι κανόνες και οι διαδικασίες για τις 

επιχορηγήσεις, ούτε οι προμήθειες ούτε τα χρηματοδοτικά μέσα (δηλαδή. κανένας από τους πυλώνες 4 έως 6), 

δεν χρειάζεται να αξιολογηθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες αποκλεισμού και δημοσίευσης (δηλαδή. πυλώνες 

7 και 8). 

http://www.hdb.gr/
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Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (έως 5 σελίδες) του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου αναφορικά με τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• Το περιβάλλον ελέγχου 

• ακεραιότητα και ηθικές αξίες 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της  τράπεζας καθορίζει τους εσωτερικούς7 κανόνες και τις 
πρακτικές ρυθμίσεις που ισχύουν για θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας για το 
προσωπικό της HDB, με αξίες που περιλαμβάνονται,  ενδεικτικά, στα ακόλουθα 

o Ακεραιότητα: Οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρεί υψηλά πρότυπα επαγγελματικής 
δεοντολογίας και να ενεργεί κατά τρόπο που να διατηρεί το υγιές πνεύμα της HDB, με βάση 
την ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη.  

o Σεβασμός: Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενεργεί με σεβασμό, εμπιστοσύνη και εκτίμηση προς 
τους εταίρους της HDB. 

o Συνεργασία: Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων,στο πλαίσιο της 
οποίας καθορίζονται οι κοινοί στόχοι της HDB πάνω από εκείνους των ίδιων επιχειρηματικών 
μονάδων.  
Οι Διευθύνσεις που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα 
Δεοντολογίας της τράπεζας, είναι η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και η Διεύθυνση 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

• οργανωτική δομή και ανάθεση εξουσίας 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της  Τράπεζας καθορίζει  την οργανωτική δομή και την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη (α) το θεσμικό πλαίσιο (3912/2011 και  4608/2019), (β) 
τον νόμο 4684/2020 γ) τις εντολές της Κυβέρνησης. Εν ολίγοις, η οργανωτική δομή της HDB 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεύθυνσεις  
Εταιρικές Διεύθυνσεις 

o Διεύθυνση Στρατηγικής: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την 
κατάρτιση της στρατηγικής που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
τράπεζας. 

o Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την έγκυρη και 
έγκαιρη αξιολόγηση της επάρκειας και της ορθής εφαρμογής του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου που έχει θεσπίσει η τράπεζα.  

o Διέυθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης: Η Διέυθυνση είναι υπεύθυνη για τη 
συμμόρφωση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της τράπεζας με το 
αντίστοιχο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.  

o Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη υποστήριξη της 
τράπεζας με την παροχή νομικών συμβουλών. 

o Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την 
εξωτερική επικοινωνία και τις δημοσιές σχέσεις της τράπεζας. 

 
7 Η πηγή είναι διαθέσιμη στο 

https://hdb.gr/wpcontent/uploads/2021/06/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%CE%94%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%

BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-2021_%CE%95%CE%91%CE%A4.pdf, 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 —  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

https://hdb.gr/wpcontent/uploads/2021/06/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%CE%94%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-2021_%CE%95%CE%91%CE%A4.pdf
https://hdb.gr/wpcontent/uploads/2021/06/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%CE%94%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-2021_%CE%95%CE%91%CE%A4.pdf
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o Διέθυνση Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για 
τον καθορισμό των κινδύνων εταιρικού επιπέδου που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες της τράπεζας. 

o Διεύθυνση Καινοτομίας: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για παροχής επιχειρηματικής 
στήριξης, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας  και της 
καινοτομίας στη χρηματοοικονομική τεχνολογία,  καθώς και την ανάπτυξη του 
ευρύτερου οικοσυστήματος. 

Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας  
o Οικονομική Διεύθυνση: Η Διέυθυνση είναι υπεύθυνση για την εύρυθμη και ομαλή 

λειτουργία τωνχρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της τράπεζας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Διοίκησης.  

o Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση 
και ανάπτυξη των εργαζομένων καθώς και για την προσέλκυση ικανών στελεχών για 
την επίτευξητης στρατηγικής, του σκοπού και της αποστολής της τράπεζας.  

o Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από τις δραστηριότητες της 
τράπεζας. 

o Διεύθυνση Εφαμοργών & Υποδομών Πληροφορικής Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για 
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διαχείριση της  λειτουργίας των τεχνολογικών 
υποδομών και των συστημάτων πληροφορικής και διασυνδέσεων της τράπεζας.  

Γενική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 
o Διεύθυνση Δανείων & Εγγυήσεων: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, 

την ανάπτυξη και την προώθηση των προϊόντων/προγραμμάτων χρηματοδότησης 
και εγγύησης της τράπεζας. 

o Διεύθυνση Συν-επενδύσεων: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική 
και αποτελεσματική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτήσεων για 
άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση. 

o Διεύθυνση Επιχορηγήσεων: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη, την προώθηση και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 
επιχορηγήσεων, των μικροπιστώσεων καθώς και άλλων προγραμμάτων και 
προϊόντων (εξαιρουμένων των δανείων και εγγυήσεων) της τράπεζας. 

o Διεύθυνση Κέντρου Υποστήριξης Προιόντων: Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την 
υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της  τράπεζας. 

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων αναλύεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της τράπεζας. 

• δομή εποπτείας της διακυβέρνησης 
Η τράπεζα  έχει υιοθετήσει πολιτικές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου και 
είναι σύμφωνες με τις διεθνείς πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική  Αναπτυξιακή 
Τράπεζα  διέπεται από 
o Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων:  Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις εξουσίες 

που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες. Εκτός 
από τις εν λόγω εξουσίες, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει την εξουσία να εγκρίνει, 
κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και 
των άμεσων θυγατρικών της. 

o Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.): Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με επικεφαλής τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, ενεργεί για λογαριασμό των μετόχων, υπεύθυνος 
για τη λήψη αποφάσεων, τη στρατηγική και τον καθορισμό στόχων, την παροχή βιώσιμης 
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αξίας στους μετόχους και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της  τράπεζας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, με πενταετή θητεία. 
Η Γενική Συνέλευση διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταξύ των μελών του Δ.Σ.  

o Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου και 
του Προέδρου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι 
το πρόσωπο που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την οργανωμένη και 
αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ., ως συλλογικού οργάνου.. Ο  Διευθύνων Σύμβουλος  
κατέχει την υψηλότερη θέση  στην  Ιεραρχία,  παρακολουθείται  κυρίως   από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, στην οποία είναι υπόλογος σε τακτική 
βάση.  

• Εκτίμηση κινδύνου 
Ανάθεση και επανεξέταση αιτημάτων δανείων (ταμείων δανείων και εγγυήσεων): Σύμφωνα 
με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των υφιστάμενων 
προγραμμάτων/δράσεων,  τα δεσμευμένα χρηματοδοτικά μέρη, δηλαδή οι εμπορικές  
τράπεζες είναι υπεύθυνες για τη  λήψη  αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται από 
τις αιτούσες εταιρείες,   τον έλεγχο επιλεξιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται από κάθε σχετικό πρόγραμμα/δράση, εξετάζοντας την πιστοληπτική ικανότητα 
κάθε αιτούντος, προσδιορίζει την πιστοληπτική του ικανότητα, καθώς και εγκρίνοντας ή όχι 
τη διευκόλυνση από την πλευρά της και προχωρεί στη διαβίβαση της αίτησης μέσω 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας στην Ελληνική  Αναπτυξιακή Τράπεζα  (HDB).   Στα 
προγράμματα/δράσεις, στις οποίες η HDB δεν συμμετέχει ενεργά στον πιστωτικό έλεγχο και 
αξιολόγηση, η διαδικασία έγκρισης αναφέρεται στους ακόλουθους  ελέγχους 
επιλεξιμότητας: 

o ελέγχους των κριτηρίων επιλεξιμότητας, 
o ελέγχους με βάση τα κριτήρια για τη συσσώρευση κρατικών ενισχύσεων,  
o ελέγχει το αιτούμενο ποσό όσον αφορά τη συγκέντρωση πιστώσεων ανά 

πρόγραμμα/δράση,  
o ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικού ιστορικού των αιτουσών εταιρειών σε υφιστάμενα 

ή/και προηγούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της HDB ή/και των υπό διαχείριση 
κεφαλαίων. 

Όλοι οι προαναφερόμενοι έλεγχοι εκτελούνται μέσω μιας αυτοματοποιημένης ροής του 
βασικού συστήματος πληροφορικής που υποστηρίζει τη τράπεζα. Τα αιτήματα πίστωσης που 
λαμβάνονται συμμετέχουν σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας, 
όταν σε περίπτωση που το αποτέλεσμα όλων των ελέγχων είναι θετικό, δηλαδή πληρούνται 
όλες οι πιστωτικές προϋποθέσεις ελέγχου, τότε δημιουργείται αυτόματα θετική απάντηση 
στην εμπορική τράπεζα,  η οποία, στην ουσία, ισοδυναμεί με έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, 
εάν το αποτέλεσμα των ελέγχων στην αίτηση δεν είναι θετικό, τότε, ανάλογα με το είδος του 
ελέγχου που απέτυχε, είτε δημιουργείται αυτόματα αρνητική απάντηση είτε απαιτείται 
επιβεβαίωση της εγκυρότητας των αρνητικών αποτελεσμάτων από εξουσιοδοτημένο 
εξεταστή/χρήστη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου. Το υπάρχον 
Πληροφοριακό Σύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες δύο κύριες (2) κατηγορίες 
αυτοματοποιημένων ελέγχων:  

1. Έλεγχοι πληρότητας: Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν κυρίως τη μορφή και την 
συμπλήρωση των δεδομένων των ηλεκτρονικών αρχείων. Τα δεδομένα έχουν 
προκαθορισμένη μορφή με τα απαιτούμενα πεδία συμπληρωμένα. Σε περίπτωση 
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αποτυχίας ακόμη και ενός ελέγχου πληρότητας, τότε αν και η αίτηση καταχωρίζεται 
στη βάση δεδομένων, δεν γίνεται αποδεκτή από το Πληροφοριακό Σύστημα για 
περαιτέρω επεξεργασία και αποστέλλεται ως «άκυρη αίτηση» πίσω στην εμπορική 
τράπεζα  για διόρθωση και εκ νέου υποβολή, χωρίς δέσμευση για τον προϋπολογισμό 
που έχει γίνει για αυτήν. 

2. Έλεγχοι αξιολόγησης: Μια εφαρμογή εισέρχεται στο στάδιο των ελέγχων 
αξιολόγησης μόνο εάν όλοι οι έλεγχοι πληρότητας είναι επιτυχείς. Οι εν λόγω Έλεγχοι 
Αξιολόγησης διενεργούνται επίσης από το Πληροφοριακό Σύστημα και χωρίζονται σε 
δύο (2) κατηγορίες, τις «μη αναθεωρητές» και τις «Αναθεωρητές». Το πληροφοριακό 
σύστημα χειρίζεται τις εισερχόμενες αιτήσεις, με βάση το χρόνο παραλαβής και τη 
σειρά ταξινόμησης των ακατέργαστων δεδομένων που λαμβάνονται από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, επομένως ακολουθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Με βάση 
τη σειρά εισαγωγής στο σύστημα, επιβεβαιώνεται επίσης συστηματικά η 
διαθεσιμότητα πόρων του Προϋπολογισμού για ένταξη στο συγκεκριμένο 
Πρόγραμμα του Ταμείου. Η διαδικασία πραγματοποιείται καθημερινά από τους 
χρήστες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου. 

Δραστηριότητες ελέγχου που περιλαμβάνει: 

• διαχωρισμός δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων) 

Τα καθήκοντα κατανέμονται μεταξύ διαφορετικών υπαλλήλων για τη μείωση του κινδύνου 
σφάλματος ή ακατάλληλης ενέργειας, εμποδίζοντας ένα άτομο να επιβλέπει όλες τις φάσεις 
μιας συναλλαγής και προσδιορίζοντας το άτομο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την 
εκτέλεση μιας δραστηριότητας ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στη διασφάλιση 
ότι τουλάχιστον δύο άτομα είναι υπεύθυνα για τα ξεχωριστά μέρη οποιασδήποτε εργασίας 
και ότι οι λειτουργίες εξουσιοδότησης, επιμέλειας, τήρησης αρχείων και συμφωνιών που 
εκτελούνται από ξεχωριστά άτομα. 

• επεξεργασία πληροφοριών και μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των γενικών ελέγχων πληροφορικής, των ελέγχων 
εφαρμογών, της ακεραιότητας των δεδομένων και της διαδρομής ελέγχου) 

Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμßάνουν το security  policy, το ticketing  system (για την καταγραφή 
και καταγραφή συμβάντων),τη διαχείριση του εξοπλισμού πληροφορικής και των 
λογαριασμών χρηστών. 

• πρόληψη, εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων, απάτης και παρατυπιών 
Θεσπίζονται διάφοροι έλεγχοι, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθοι: η θέσπιση σαφών γραπτών 
πολιτικών και διαδικασιών σε βασικούς τομείς, ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, η αρχή των «4 
ματιών», οι συμφωνίες των τραπεζών για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών 
και την απόδειξη της ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων και η επανεξέταση των συμφωνιών 
των τραπεζών, αναθεωρητικές και εποπτικές αναθεωρήσεις, π.χ. πραγματική υλοποίηση 
έναντι προϋπολογισμού, ανασκόπηση απροσδόκητων αποτελεσμάτων και τάσεων κ.λπ.,  τις 
συναλλαγές που εκτελούνται από πρόσωπα που ενεργούν εντός του πεδίου εφαρμογής της 
εξουσίας τους για την πρόληψη άκυρων συναλλαγών, συναλλαγών σαφώς τεκμηριωμένων 
για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας και την παροχή ελεγκτικής διαδρομής,  
πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία, συστήματα και αρχεία που περιορίζονται σε 
εξουσιοδοτημένα άτομα για την προστασία περιουσιακών στοιχείων και αρχείων από μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή κλοπή, παρακολούθηση αποθεμάτων και συμφωνίες με 
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τη γενική λογιστική, περιοδική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων 
και των λειτουργικών συστημάτων, διερεύνηση της διακύμανσης του προϋπολογισμού και 
της αναφοράς παραβάσεων, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού. 

• Διαχείριση λογαριασμών τραπεζών /μετρητών 
Η τραπεζική συμφωνία πραγματοποιείται κάθε μήνα ως εξής: 

o Τραπεζικοί λογαριασμοί HDB:Το υπόλοιπο τέλους μήνα στα βιβλία συγκρίνεται με το 
υπόλοιπο του μηνός ανά κατάσταση extrait τράπεζας. Σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ των βιβλίων HDB και της τραπεζικής κατάστασης, η διαφορά αυτή εξετάζεται 
και διευθετείται. Μια φόρμα συμφωνίας συμπληρώνεται και υπογράφεται για κάθε 
λογαριασμό. 

o Λογαριασμοί κεφαλαίων: Το υπόλοιπο τέλους μήνα στα βιβλία συγκρίνεται με το 
υπόλοιπο του μηνός ανά κατάσταση extrait τράπεζας. Σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ των βιβλίων HDB και της τραπεζικής κατάστασης, η διαφορά αυτή εξετάζεται 
και διευθετείται. Μια φόρμα συμφωνίας συμπληρώνεται και υπογράφεται για κάθε 
λογαριασμό. 

• μισθοδοσία και διαχείριση χρόνου 
Η διαδικασία μισθοδοσίας διαρθρώνεται στις ακόλουθες επιμέρους διαδικασίες: 

o Προκαταβολή Μισθοδοσίας: Η προκαταβολή μισθοδοσίας αναφέρεται σε 
υπαλλήλους που λαμβάνουν μέρος του μισθού τους πριν από την επόμενη κανονική 
ημέρα πληρωμής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκχωρημένος υπάλληλος του Τμήματος 
Μισθοδοσίας εξάγει το αρχείο προκαταβολής μισθοδοσίας για τη συγκεκριμένη 
περίοδο μισθοδοσίας. Στη συνέχεια συντάσσεται επιστολή στην οποία αναφέρεται η 
ημερομηνία και το ποσό, η οποία εγκρίνεται και υπογράφεται από τον Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, και 

o Εκκαθάριση μισθοδοσίας: Ο διακανονισμός μισθοδοσίας καθορίζει τον υπολογισμό 
των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων και τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τα κέρδη και τις κρατήσεις. Για την εκτέλεση του 
διακανονισμού μισθοδοσίας ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στην 
προκαταβολή με την διαφορά ότι η έναρξη της περιόδου πληρωμής δεν 
πραγματοποιείται για όλους όπως στην προκαταβολή, αλλά για κάθε εργαζόμενο 
ξεχωριστά. 

Όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, η HDB έχει εκτεταμένη περιγραφή των διαδικασιών 
μισθοδοσίας της. Επίσης, αναλύει τις ώρες εργασίας και τα φύλλα κατανομής χρόνου που 
καταγράφουν τις διαδικασίες. Όλοι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν σύστημα μέτρησης 
καρτών και σε εβδομαδιαία βάση το Τμήμα Αποδοχών ελέγχει τις ώρες εργασίας για κάθε 
εργαζόμενο που εξάγεται από τη σχετική εφαρμογή. Η HDB δεν διαθέτει διαδικασίες για τον 
εντοπισμό αδυναμιών ελέγχου ή/και εργαζομένων-φαντασμάτων. 
Ενημέρωση και επικοινωνία 

• εσωτερικές αναφορές 
Η εσωτερική αναφορά πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και 
Σχεδιασμού με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού. Η εσωτερική υποβολή 
εκθέσεων σχετίζεται με την πρόοδο και την εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων/προγραμμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης της τράπεζας. Οι εκθέσεις 
υποβάλλονται στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της HDB (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενική 
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Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων κ.λπ.) σε καθημερινή, μηνιαία, εξαμηνιαία 
ή/και ετήσια βάση, ανάλογα με το προϊόν/πρόγραμμα που αφορά. Το Τμήμα παρέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων και την 
παρακολούθηση συγκεκριμένων KPI για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Όταν υποβάλλεται 
αίτηση για τη δημιουργία μιας νέας εσωτερικής αναφοράς, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής 
και ο σκοπός, η αναφορά δημιουργείται και επανεξετάζεται από την γραμμή αναφοράς του 
Τμήματος και στη συνέχεια διανέμεται στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

• εξωτερική υποβολή εκθέσεων: οικονομικές καταστάσεις· υποβολή εκθέσεων στους 
δωρητές 

Ακολουθείται η διαδικασία παρόμοια για την εξωτερική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα/προγράμματα υπό τη διαχείριση των HDBs με τη συμμετοχή 
της Δ/νσης Δανείων και Εγγυήσεων. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται επίσης  στο Διοικητικό 
Συμβούλιο για την αντίστοιχη υποβολή εκθέσεων προόδου. Η εξωτερική υποβολή εκθέσεων 
γίνεται μέσω εκθέσεων προόδου προς τη Διαχειριστική Αρχή, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου αναφοράς, καθώς και 
σωρευτικά στοιχεία από την έναρξη του προγράμματος και περιλαμβάνουν εξαμηνιαίες 
εκθέσεις που χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου,  ετήσιες εκθέσεις 
που χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ για τις Οικονομικές 
Καταστάσεις , αυτές καταρτίζονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο. 
 
Παρακολουθηση 

• παρακολούθηση (των συνιστωσών) του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Καθιερώνει ένα σχέδιο ελέγχου βάσει κινδύνου για τη 
διασφάλιση της κατάλληλης κάλυψης των περιοχών με τη μεγαλύτερη έκθεση σε κινδύνους, 
με στόχο την παροχή διασφάλισης και πληροφόρησης στην Ανώτατη Διοίκηση και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διατηρεί μια διαδικασία 
παρακολούθησης για την παρακολούθηση της διάθεσης των αποτελεσμάτων που 
κοινοποιούνται στη Διοίκηση. 

Η Διοίκηση είναι άμεσα υπεύθυνη για τη διαχείριση κινδύνων και για τη θέσπιση 
εσωτερικών ελέγχων. Οι αρμοδιότητες της Διοίκησης περιλαμβάνουν, προγραμματισμό, 
οργάνωση και διεύθυνση δραστηριοτήτων συνεχούς παρακολούθησης, όπως συνήθεις 
πρακτικές εποπτείας, συμφωνίες, συγκρίσεις κ.λπ., ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εσωτερικοί 
της έλεγχοι λειτουργούν σωστά και κατά συνέπεια το σύστημα εσωτερικού ελέγχου διατηρεί 
την αποτελεσματικότητά του. 
 

• λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως τρίτη γραμμή άμυνας και οι δραστηριότητές 
της είναι ανεξάρτητες από εκείνες της πρώτης και της δεύτερης γραμμής. Σκοπός της 
Διεύθυνσης είναι η παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών υπηρεσιών διασφάλισης και 
παροχής συμβουλών με σκοπό την προσθήκη αξίας και τη βελτίωση των λειτουργιών της 
HDB. Επιπλέον, η αποστολή της διεύθυνσης είναι να ενισχύσει και να προστατεύσει την 
οργανωτική αξία παρέχοντας ασφάλεια, συμβουλές και διορατικότητα βάσει κινδύνου και 
αντικειμενικούς κινδύνους. Η Διεύθυνση βοηθά την HDB να επιτύχει τους στόχους της, 
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φέρνοντας μια συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και της διαδικασίας 
ελέγχου. Η διεύθυνση δεν είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κινδύνου ή την εφαρμογή 
ενός αποτελεσματικού πλαισίου ελέγχου για τον μετριασμό του κινδύνου σε επίπεδα που 
θεωρούνται αποδεκτά από τη διοίκηση της HDB, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης. Κατά συνέπεια,  το προσωπικό της διεύθυνσης 
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη διαχείρισης. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (εως 5 σελίδες) του λογιστικού συστήματος: 

• Λογιστικό σύστημα και πολιτικές 
Η HDB χρησιμοποιεί το σύστημα Orama ERP για την κάλυψη των λογιστικών συναλλαγών και 
χρησιμοποιεί ιδιαίτερα τις ενότητητες Προμηθευτές, Πελάτες, Εμπορική 
διαχείριση/τιμολόγηση, Γενικό καθολικό και Πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η HDB ακολουθεί 
τα ισχύοντα εθνικά λογιστικά πρότυπα (Greek Gaap). Η λογιστική πραγματοποιείται με 
σύστημα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και συμμορφώνεται με τις εκάστωτε οδηγίες. Οι 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στο πλαίσιο των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Οι 
προσαρμογές και οι λογαριασμοί ΔΠΧΑ παρακολουθούνται μέσω αρχείων excel. Επίσης, 
προετοιμάζεται και υποβάλλεται στις φορολογικές αρχές ετήσια φορολογική δήλωση. Οι 
Οικονομικές Καταστάσεις δεν καταρτίζονται αυτόματα μέσω του συστήματος. Οι 
οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται μέσω αρχείων excel, μία φορά το χρόνο. Πάγια 
στοιχεία ενεργητικού: Είναι περιορισμένες δραστηριότητες στο σύστημα διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν μόνο συγκεκριμένες αγορές που καλύπτονται 
επίσης από την πολιτική και τις διαδικασίες προμηθειών. Τραπεζικά  μετρητά, μικροέξοδα,  
τραπεζικές  συμφωνίες: Η HDB πραγματοποιεί επί του παρόντος μηνιαίες  τραπεζικές  
συμφωνίες και παρακολουθεί το υπόλοιπο μετρητών σε καθημερινή βάση. Η HDB 
χρησιμοποιεί μικρο ταμείο με υπόλοιπο στόχου περίπου €1.000. Τα καθημερινά μετρητά 
φυλάσσονται σε κουτί ασφαλείας με πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Το μικρό 
ταμείο χρησιμοποιείται μόνο για αποζημιώσεις μικρών εξόδων όπως χαρτικά, ταξί, κλπ. Η 
HDB πραγματοποιεί μηνιαία συμφωνία των μετρητών με βάση μια προκαθορισμένη 
διαδικασία. Πληρωμές: Ο κύκλος πληρωμών της HDB είναι δύο φορές το μήνα: 5η και 25η 
ημέρα κάθε μήνα. Αναφέρεται σε προμηθευτές, προκαταβολές, επιστροφές απαιτήσεων 
εξόδων και πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων.  Κάθε πληρωμή έχει προϋπόθεση τα 
ακόλουθα σημεία ελέγχου:  καταχώρηση τιμολογίων στο λογιστικό σύστημα ERP (ORAMA), 
τραπεζικά  στοιχεία, αναλυτική καρτέλα προμηθευτή, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης 
(εάν υπάρχει), έλεγχος αγοράς έναντι εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την έγκριση 
πολιτικής προμηθειών/ παραγγελίας αγοράς,  παραλαβή αγαθών/ υπηρεσιών 
(πρωτόκολλου παραλαβής), φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα. 

• Κατάρτιση Προϋπολογισμού 
Η προετοιμασία του προϋπολογισμού πραγματοποιείται μέσω αρχείων excel που αφορούν 
την Τράπεζα  και τα Ταμεία. Η ενοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται με τη σύνθεση 
περισσότερων από μία βάσεων δεδομένων. Ο προϋπολογισμός πραγματοποιείται σε ετήσια 
βάση ανά επίπεδο Εταιρείας και ανά έργο/ ταμείο. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται στο 
αρχείο Excel σε επίπεδο P&L. Περιλαμβάνεται επίσης πίνακας επενδύσεων (CAPEX). Κάθε 
τμήμα της HDB παρέχει τον προϋπολογισμό που σχετίζεται με τα λειτουργικά έξοδα, τα 
έσοδα και τις δαπάνες κεφαλαίου/ επενδύσεις. Ο προϋπολογισμός υποßάλλεται προς 
έγκριση στη Γενική Συνέλευση της HDB. Ο διαχωρισμός των δαπανών των Ταμείων ως 
άμεσων και έμμεσων πραγματοποιείται με μη αυτόματο τρόπο. Το λογιστικό σύστημα της 
HDB διαθέτει ξεχωριστές γραμμές ανά κατηγορία εξόδων για την παρακολούθηση των 
άμεσων δαπανών ανά ταμείο. Οι έμμεσες δαπάνες συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 
γενικής λογιστικής της HDB. Συνοψίζοντας, οι πλήρεις πληροφορίες των πραγματικών 
δεδομένων ανά ταμείο διατηρούνται σε αρχεία excel και ενημερώνονται με μη αυτόματο 
τρόπο. Τα πραγματικά δεδομένα απεικονίζονται στο λογιστικό σύστημα κάθε ταμείου, τόσο 
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άμεσα όσο και έμμεσα. Για κάθε Ταμείο, τα πραγματικά δεδομένα παρακολουθούνται σε 
ξεχωριστά συστήματα ERP. Τα δεδομένα ανακτώνται και απεικονίζονται σε περισσότερα από 
ένα ισοζύγια και λογιστικές καταστάσεις. Η διαδικασία του προϋπολογισμού 
πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο: 

o Καθορισμός της στρατηγικής κατεύθυνσης του προϋπολογισμού σε συνεργασία με 
τη Διοίκηση 

o Αποστολή αρχείων προϋπολογισμού και οδηγιών σε επιχειρηματικές μονάδες 
o Συλλογή και έλεγχος δεδομένων προϋπολογισμού ανά Μονάδα 
o Ενοποίηση δεδομένων και κατάρτιση προϋπολογισμού ανά Ταμείο/Πρόγραμμα 
o Πραγματοποιείται διαδικασία έγκρισης προϋπολογισμού (Οικονομικός Διευθυντής, 

Διευθύνων Σύμβουλος, Δ.Σ., Γενική Συνέλευση) 
o Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός γνωστοποιείται στις ενδιαφερόμενες Μονάδες και 

Φορείς 

• Λογιστική και κατάρτιση προϋπολογισμού για έργα, δραστηριότητες, 
(καταπιστευματικά) ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα. 

Λογιστική διαδικασία των Ταμείων: 
o Κάθε ταμείο παρακολουθείται μέσω ξεχωριστών συστημάτων (ΕΚΟ/Πυρήνας FS) και 

τηρούνται διακριτοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Τα κεφάλαια, έχουν επίσης το δικό τους 
διακριτό λογιστικό διάγραμμα (CoA). Κάθε  τραπεζικός  λογαριασμός αντιστοιχίζεται σε 
ξεχωριστό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής για σκοπούς διαφάνειας και συμφωνίας. 

o Η HDB εκτελεί αιτήματα εκταμίευσης στην Τράπεζα σε καθημερινή / μηνιαία / εβδομαδιαία 
βάση ανάλογα με τις απαιτήσεις του ταμείου. 

o Η HDB πραγματοποιεί επί του παρόντος μηνιαίες τραπεζικές  συμφωνίες και παρακολουθεί 
το υπόλοιπο μετρητών σε καθημερινή βάση. Οι αποκλίσεις μετρητών, διακρίνονται και 
κοινοποιούνται για άμεση επίλυση.  

o Οι λογιστικές εγγραφές σχετικά με τις εκταμιεύσεις δανείων, τις αναδιαρθρώσεις δανείων ή 
τις πληρωμές των δόσεων των επιχορηγήσεων εκτελούνται αυτόματα και 
παρακολουθούνται για την ορθότητα και την πληρότητα. Οι άμεσες δαπάνες 
λογιστικοποιούνται στο σύστημα του προγράμματος και η κατανομή των έμμεσων δαπανών 
πραγματοποιείται μέσω προκαθορισμένων κανόνων κατανομής που καθορίζονται κατά τη 
διαδικασία του προϋπολογισμού. Κάθε μήνα, η κατανομή του πραγματικού κόστους 
πραγματοποιείται μέσω της χρήσης excel και στη συνέχεια οι λογιστικές εγγραφές 
πραγματοποιούνται τόσο στα ERP της HDB όσο και στα συστήματα ταμείων. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (εως 5 σελίδες) της λειτουργίας εξωτερικού 
ελέγχου,με διεύθυνση: 

Το κανονιστικό πλαίσιο για τον εξωτερικό έλεγχο 
Ο εξωτερικός ελεγκτής της οντότητας και τα ελεγκτικά πρότυπα. 

Η HDB υπόκειται σε υποχρεωτικούς ετήσιους ελέγχους των Οικονομικών της Καταστάσεων. 
Ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται από ανεξάρτητο επαγγελματικό εξωτερικό ελεγκτικό 
γραφείο (μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)) το οποίο ορίζεται από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISA) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Η 
εταιρεία εξωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία και τον Όμιλο καθ' όλη την 
περίοδο του διορισμού τους σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών για 
Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας IESBA) όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία 
και τις ηθικές απαιτήσεις του Ελλάδας σχετικά με τον έλεγχο των ατομικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για το 2019 και το 2020 ο έλεγχος διενεργήθηκε 
από την Deloitte Α.Ε. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (εως 5 σελίδες) του συστήματος επιχορηγήσεων 
της οικονομικής οντότητας, με διεύθυνση: 

• Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
1. Ν. 4622/2019 περί κρατικής οργάνωσης, λειτουργίας και διαφάνειας της 

Κυβέρνησης, των διοικητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. 
2. Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο. 

3. Νόμος 4122/2013 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων - Εναρμόνιση με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ Κοινοβούλιο της ΕΕ και του Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις. 

4. Ν. 3912/2011 και Ν. 4608/2019  
5. Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 
6. Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 σχετικά με τη θέσπιση κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

7. Οδηγία 2010/30 / ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 
8. KYA 7313/1818 

• Αρχές επιχορηγήσεων, που καλύπτουν ιδίως μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης επιχορηγήσεων 

Η HDB συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας 
που καλύπτει τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και το ισχύον καθεστώς για 
την πρόληψη των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής (άρθρο 38 του κανονισμού 
1303/2013). Εξασφαλίζει επίσης τη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων – σύγκρουσης 
καθηκόντων. Η HDB Α.Ε. αποδέχεται  όλους τους ελέγχους που περιγράφονται στη 
συμφωνία χρηματοδότησης ή/και στο ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, από όλες τις 
αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απρόσκοπτη εκτέλεση 
των καθηκόντων της. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων ελέγχων, εξετάζει, μεταξύ άλλων, την 
ορθή τήρηση της διαδικασίας επιλογής των τελικών δικαιούχων επιχορηγήσεων, την 
ανεξάρτητη αξιολόγηση των αιτήσεών τους σχετικά με την καταλληλότητά τους και 
αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την ορθή πορεία ελέγχου. Επιπλέον, η HDB συμμορφώνεται 
με τα καθορισμένα όρια εξόδων και εξόδων διαχείρισης τους. Η HDB, στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης των καθηκόντων της, μπορεί να αναθέσει μέρος της εφαρμογής των 
Χρηματοοικονομικών Μέσων του Ταμείου σε Ενδιάμεσα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
(Εμπορική  Τράπεζα). Αυτές επιλέγονται με βάση ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και 
αμερόληπτες διαδικασίες, αποφεύγοντας παράλληλα συγκρούσεις συμφερόντων. Ο έλεγχος 
της εκπλήρωσης των κριτηρίων ορίζεται στη σχετική νομοθεσία, καθώς και η διαδικασία 
επιλογής εγκρίνεται από την Επενδυτική Επιτροπή μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
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και τη γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ σχετικά με τη συμβατότητα με το κανονιστικό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις. 
Κατά την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην 
πρόληψη, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να διορθωθούν τέτοιες 
καταστάσεις. Συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της επιχειρηματικής διαδικασίας και, ως εκ τούτου, κάθε μέτρο για την πρόληψή τους και 
την αντιμετώπισή τους θα πρέπει να εξετάζει τα προηγούμενα στάδια εφαρμογής για τη 
μεγιστοποίηση της πρόληψης έναντι της διόρθωσης. Επιπλέον, τα μέτρα για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, 
αναλογικά, διαφανή και να επικαιροποιούνται τακτικά (λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε 
νομική, πολιτική ή θεσμική εξέλιξη). 

o Ευαισθητοποίηση: η πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων συνδέεται στενά με 
την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων· εάν αναμένεται σύγκρουση συμφερόντων, 
μπορεί να αποφευχθεί, επομένως η ευαισθητοποίηση είναι μεγάλης σημασίας.  

o Ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης που υποστηρίζει την ακεραιότητα. Τα ανώτερα 
στελέχη καλλιεργούν μια κουλτούρα ακεραιότητας όπου ο καθένας έχει την 
κυριότητα και την ευθύνη για τις πράξεις του και όπου οι συγκρούσεις συμφερόντων 
δεν είναι ανεκτές. Ενθαρρύνεται μια κουλτούρα στην οποία τα μέλη του προσωπικού 
μπορούν να ζητήσουν καθοδήγηση και συμβουλές χωρίς φόβο αντιποίνων. 

o Διαχωρισμός καθηκόντων – διαχωρισμός των λειτουργιών, που εφαρμόζονται 
επαρκώς στην πράξη. Η οικονομική οντότητα έχει γραπτές πολιτικές σχετικά με την 
άσκηση των διαφόρων λειτουργιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  

o Οι σαφείς περιγραφές θέσεων εργασίας και ο επαρκής αριθμός ειδικευμένων 
ανθρώπινων πόρων σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των λειτουργιών είναι 
προφανείς στη δομή του οργανισμού. Ανεξάρτητοι αξιολογητές προτάσεων. 

o Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. 
Ανεξάρτητη λειτουργία ελέγχου με προληπτικούς ελέγχους και σταθερή λειτουργία 
συμμόρφωσης. 

o Κώδικας δεοντολογίας, χειρισμός των πολιτικών εμπιστευτικών πληροφοριών. 
o Δηλώσεις προσωπικού για παράλληλες λειτουργίες και γνωστοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων (pothen eshes). 
o Έλεγχοι συστήματος, ειδικές ενδείξεις κινδύνου. 

 

• Τύποι χρησιμοποιούμενων επιχορηγήσεων 
Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων: Τα καθεστώτα επιχορηγήσεων 
χρησιμοποιούνται για τη στήριξη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, με στόχο κτίρια κατοικιών 
και νοικοκυριά. Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» είναι το πρόγραμμα που 
προσφέρει η HDB Α.Ε., με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη συμβολή 
στην παροχή στους καταναλωτές πολλαπλών οφελών από τη βιώσιμη και προσιτή ενέργεια. 
Τα οικονομικά κίνητρα προσφέρονται με τη μορφή άμεσης επιδότησης σε ποσοστό της 
απαιτούμενης επένδυσης και πλήρως επιδοτούμενων πληρωμών τόκων για τους 
δικαιούχους που συνάπτουν δανειακή σύμβαση με εμπορική τράπεζα. Το ποσό της 
επιχορήγησης (ποσοστό επιδότησης) αξιολογείται σε επίπεδο νοικοκυριού, λαμβανομένων 
υπόψη του εισοδήματος των νοικοκυριών και των ειδικών παραγόντων επιλεξιμότητας του 
Προγράμματος όσον αφορά τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και την επίτευξη της 
βελτιωμένης ενεργειακής κλάσης.  
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• Οργάνωση (καθήκοντα και αρμοδιότητες) 
Η HDB αναλαμβάνει τα καθήκοντα ενός Ταμείου και στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, μπορεί να εκχωρήσει μέρος της εκτέλεσης των χρηματοπιστωτικών 
εργαλείων του ταμείου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
επιλέγονται με βάση ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και αμερόληπτες διαδικασίες, 
αποφεύγοντας παράλληλα συγκρούσεις συμφερόντων.  
Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η HDB  

o Διατηρεί λογαριασμό διαχείρισης 
o Παρακολουθεί την οικονομική πρόοδο του Ταμείου, τους καθορισμένους δείκτες KPI, 

τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επιδόσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης.  
o Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση του ετήσιου καθεστώτος 

επιχορηγήσεων και σε συνεργασία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή υποβάλλει 
προτάσεις, τροποποιήσεις και προτάσεις βελτίωσης στην Επιτροπή Επενδύσεων, για 
την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του Ταμείου. 

o Υποβάλλει την ετήσια σύσταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό των τελών διαχείρισης 
στην Επιτροπή Επενδύσεων. 

o Είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συλλογή δεδομένων, καθώς και για την ακρίβεια, την 
ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων που υποβάλλονται στο ΟΠΣ με βάση τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες του δικαιούχου. 

o Επικαιροποιεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) με τα απαραίτητα 
δεδομένα και τα έγγραφα που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο του Ταμείου. 

o Παρέχει στις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές όλα τα απαραίτητα δεδομένα και 
πληροφορίες που επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες νομικές οδηγίες, 
τους όρους χρηματοδότησης και τις σχετικές εκθέσεις κρατικών ενισχύσεων. 

o Καταρτίζει ενδιάμεσες και ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 
λαμβάνει εκθέσεις διαχείρισης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και παρακολουθεί τις αλλαγές στην εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενημερώνει την Επιτροπή Επενδύσεων. 

o Διασφαλίζει τον διαχωρισμό των καθηκόντων όλων των εμπλεκομένων μερών, τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, της μη σύγκρουσης συμφερόντων και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

o Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στους αποδέκτες της επιχορήγησης, διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα εφαρμογής και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα/δράσεις 
όπου είναι αναγκαίο. Αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου στην Επιτροπή 
Επενδύσεων. 

 

• Τεκμηρίωση και ταξινόμηση της διαδικασίας επιχορηγήσεων 
Η HDB οφείλει ανά πάσα στιγμή να διατηρεί την τεκμηρίωση που αποδεικνύει και πιστοποιεί 
την ολοκλήρωση του προγράμματος επιχορηγήσεων. Για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Εξοικονόμησης Ενέργειας, απαιτείται η παραλαβή της επίσημης έκθεσης του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή, η οποία πιστοποιεί την επίτευξη του βελτιωμένου στόχου ενεργειακής κλάσης, 
τις σχετικές παρεμβάσεις που πραγματοποίησε ο δικαιούχος κατά την περίοδο υλοποίησης, 
καθώς και λεπτομερή τεκμηρίωση κόστους, συμβατικά έγγραφα και πιστοποιήσεις, όπως 
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αυτές έχουν καθοριστεί στους όρους του Προγράμματος. Συνολικά, για να είναι επιλέξιμες 
για την επιχορήγηση, οι δαπάνες πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, πράγμα 
που σημαίνει ότι τεκμηριώνεται ότι οι δαπάνες σχετίζονται με το σχέδιο. Ο δικαιούχος της 
επιχορήγησης πρέπει να επιτρέπει στις ελεγκτικές αρχές να διενεργούν ελέγχους και να 
εξετάζουν κάθε έγγραφο σχετικό με τη χρηματοδότηση του έργου. Τα δικαιολογητικά 
έγγραφα και τα αρχεία πρέπει να φυλάσσονται για να είναι στη διάθεση των αρχών για έως 
επτά έτη μετά την τελική καταβολή της επιχορήγησης. Τα δικαιολογητικά έγγραφα και τα 
αρχεία πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα και να κατατίθενται κατά τρόπο που να 
διευκολύνει την εξέταση. 
Για συμβόλαια Υπηρεσιών και εκτιμήσεις προγραμμάτων: 

o Πρέπει να τηρούνται πλήρη, ακριβή και συστηματικά αρχεία και λογαριασμοί που να 
δείχνουν τις πραγματικές ημέρες εργασίας και τις παρεπόμενα έξοδα που 
πραγματοποιήθηκαν για την παροχή των υπηρεσιών. Για συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών βάσει αμοιβής, πρέπει να τηρούνται φύλλα κατανομής χρόνου που να 
καταγράφουν τις ημέρες ή τις ώρες εργασίας. Τα αρχεία και τα έγγραφα πρέπει να 
φυλάσσονται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για επτά έτη μετά την τελική 
πληρωμή της σύμβασης. Τα έγγραφα που πρέπει να τηρούνται πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο των δαπανών, όπως 
φύλλα κατανομής χρόνου, εισιτήρια μεταφοράς, κάρτες επιβίβασης, δελτία 
πληρωμής και τιμολόγια ή αποδείξεις για παρεπόμενα έξοδα. Τα έγγραφα πρέπει να 
είναι εύκολα προσβάσιμα και να κατατίθενται κατά τρόπο που να διευκολύνει την 
εξέταση. 

o Η συμφωνία χρηματοδότησης απαιτεί συνήθως όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα να 
διατηρούνται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής για επτά έτη μετά την τελική 
πληρωμή. Οι αποδέκτες θα πρέπει να διαβουλεύονται με τη σχετική χρηματοδοτική 
συμφωνία και τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις για να ελέγχουν κατά πόσον 
περιέχουν συγκεκριμένες, πρόσθετες απαιτήσεις. Εάν η δράση χρηματοδοτείται 
μέσω κάποιου άλλου είδους σύμβασης, ο αποδέκτης θα πρέπει να αναφέρεται στις 
διατάξεις του. 

 

• Διαδικασίες επιχορηγήσεων, μεταξύ των οποίων: 

• δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
Η δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πραγματοποιείται με τη δημοσίευση 
του νόμου κυβέρνησης/ΕΕ που περιγράφει το πεδίο εφαρμογής της σύστασης του Ταμείου, 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία του, τους όρους και τις προϋποθέσεις των επιχορηγήσεων και 
τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, τον σκοπό, τους στόχους, τους 
ειδικούς δείκτες, καθώς και τις διαθέσιμες δημόσιες δαπάνες και τα όρια κατανομής για τα 
επενδυτικά σχέδια (π.χ.  από την οικονομική δραστηριότητα, τις περιφέρειες κ.λπ.). 

• υποβολή προτάσεων 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων/προτάσεων χρηματοδότησης και η διαδικασία υποβολής 
τους αναφέρονται σαφώς στη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι 
προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά 
καθορίζονται στις προδιαγραφές της πρόσκλησης, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της 
πληροφοριακής πλατφόρμας του Συστήματος, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της πρόσκλησης. 
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• ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προτάσεων 
Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να τηρούν  εμπιστευτικά την πρόταση/αίτηση, καθώς 
και κάθε σχετική πληροφορία, δεδομένα και έγγραφα που έχουν ληφθεί. Η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης διεξάγεται με εμπιστευτικό τρόπο. Η 
πρόταση αρχειοθετείται πάντοτε υπό ασφαλείς συνθήκες και μετά την αξιολόγηση και την 
υπογραφή οποιασδήποτε μεταγενέστερης συμφωνίας επιχορήγησης, όλα τα αντίγραφα 
καταστρέφονται εκτός από εκείνα που απαιτούνται για σκοπούς αρχειοθέτησης ή 
λογιστικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, η πρόταση δεν θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που να 
είναι «διαβαθμισμένες σε ΕΕ» σύμφωνα με τους κανόνες για την ασφάλεια των 
πληροφοριών. 

• παραλαβή, καταχώριση και άνοιγμα προτάσεων 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι (ή οι σύμβουλοι έργων τους) που υποβάλλουν αίτηση για την 
επιχορήγηση μέσω του ειδικού λειτουργικού συστήματος, υποχρεούνται να επισυνάπτουν 
συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα. Θα πρέπει να τηρούν τις ρυθμίσεις αποστολής και 
παράδοσης προτάσεων ή προσφορών που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, για παράδειγμα την προθεσμία, την ημερομηνία και ενδεχομένως την ώρα. 
Μπορούν να αξιολογούνται μόνο οι παρατηρήσεις που συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
αυτές. 
Το σύστημα εκτελεί αυτόματα μια δοκιμή επικύρωσης και μετά την ολοκλήρωση, οι 
επιλέξιμες αιτήσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία για επιλογή και αξιολόγηση, ενώ 
λαμβάνουν έναν μοναδικό 6ψήφιο κωδικό υποβολής. 

• διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης 
Με την ολοκλήρωση της αίτησης, δεσμεύονται τα βασικά δικαιώματα επιχορήγησης. Η HDB 
Α.Ε., διενεργεί – πριν από τη χορήγηση της επιχορήγησης – όλους τους απαραίτητους 
ελέγχους και αξιολόγηση των δικαιολογητικών που παρέχει ο αιτών, ώστε να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος. Η αξιολόγηση των 
αιτήσεων πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί στους 
δυνητικούς αιτούντες/δικαιούχους της πρόσκλησης. Επιπλέον, τα κριτήρια αυτά θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με συνέπεια σε κάθε αίτηση, ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση όλων. 

• χορήγηση επιχορηγήσεων 
Ο αιτών είναι υπεύθυνος για την πλήρη, έγκαιρη, ακριβή και αληθινή δήλωση των 
δεδομένων του και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν. Σε περίπτωση που, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα 
αποδειχθούν ασυνεπή ή ανεπαρκή ή δεν συνάδουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
Προγράμματος, η δέσμευση επιχορήγησης δημοσιεύεται. 
Μετά την αξιολόγηση της αίτησης, την επαλήθευση των παρεχόμενων εγγράφων και την 
παραλαβή έγκυρης δήλωσης ολοκλήρωσης από τον δικαιούχο, η καταβολή της 
επιχορήγησης πραγματοποιείται εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.  

• κοινοποίηση και δημοσίευση 
Η HDB Α.Ε. δημοσιεύει την πρόσκληση συνοδευόμενη από τυποποιημένο Έντυπο Αίτησης 
Χρηματοδότησης και τις επίσημες οδηγίες για την ολοκλήρωσή της στο διαδίκτυο, τις 
εφημερίδες κ.λπ., ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί 
δεόντως και έγκαιρα. Η δημοσίευση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της, της ιστοσελίδας του 
αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος, www.espa.gr  και  diavgeia.gov.gr 

http://www.espa.gr/
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Το δημοσιευμένο έγγραφο μπορεί να είναι μια σύνοψη της πλήρους πρόσκλησης και να 
αναφέρεται σε λεπτομερές ενημερωτικό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των 
ενδιαφερόμενων μερών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συνιστάται επίσης η λήψη 
πρόσθετων μέτρων δημοσιότητας, όπως: 

o διεξαγωγή ανοικτών, δημόσιων ενημερωτικών εκδηλώσεων 
o δημιουργία γραφείου βοήθειας, για την παροχή οδηγιών με ομοιόμορφο τρόπο  

• συμφωνίες και συμβάσεις επιχορήγησης 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της HDB Α.Ε. απορρέουν από τις ενταξιακές αποφάσεις 
και τη συμφωνία χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο/ΕΕ. Η HDB Α.Ε. αναπτύσσει και 
διατηρεί ξεχωριστό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των ευεργετημάτων 
εφαρμογών, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η εφαρμογή των ελέγχων. Το σύστημα 
ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος καθώς και τη διαδικασία 
εφαρμογής του. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (εως 5 σελίδες) του συστήματος προμηθειών της 
οικονομικής οντότητας που απευθύνεται: 

• Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
Με την ίδρυση της HDB και μετά το Νόμο 4608/2019, το νέο Δ.Σ., στις 24 Απριλίου 2020 
προχώρησε στην επικαιροποίηση του Κανονισμού Προμηθειών της Τράπεζας. Επίσης, στις 
8/4/21, το Δ.Σ., με το νόμο 4782/2021, το κατέστησε την τελευταία επίσημη επικαιροποίηση 
του Κανονισμού Προμηθειών. Για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και υπηρεσιών 
μελετών και έργων αξίας άνω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4412/2016 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 

• Αρχές προμηθειών, ιδίως: 

• μέτρα εξασφάλισης της διαφάνειας, όπως η εκ των προτέρων  δημοσίευση 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών και η εκ των υστέρων  δημοσίευση των 
αναδόχων 

Οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της ισότητας, 
της αμεροληψίας και της απαγόρευσης των διακρίσεων εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή 
του κανονισμού για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε 
διαδικασίας ανάθεσης. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και 
πλήρεις. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: 

o περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης,  
o ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης - παραλαβής του αντικειμένου της 

Σύμβασης,  
o το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της Τράπεζας, καθώς και τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη Προσφορά 
o τις ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο 

της Τράπεζας,   
o τη διαδικασία, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο έναρξης των προσφορών· εάν 

απαιτείται,  
o τις δαπάνες του προϋπολογισμού, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο 

πληρωμής· τους ελάχιστους αναγκαίους οικονομικούς και τεχνικούς όρους που 
απαιτούνται από την τράπεζα  από τους προσφέροντες, 

o τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης, τις 
ενστάσεις, τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και τα αρμόδια όργανα επίλυσης 
διαφορών. Μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της τράπεζας και παραμένει εκεί για τουλάχιστον δεκαπέντε [15] ημέρες. 
Οι όροι της Προκήρυξης του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αλλάξουν μετά την 
ανάρτησή της. 

• μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 

Οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της ισότητας, 
της αμεροληψίας και της απαγόρευσης των διακρίσεων εφαρμόζονται στην εφαρμογή του 
κανονισμού για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και στη διεξαγωγή οποιασδήποτε 
διαδικασίας ανάθεσης. Η Τράπεζα  εφαρμόζει διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη 
σύμβασης, όποτε κρίνεται σκόπιμο για την ορθή λειτουργία της, στο πλαίσιο της 
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εκπλήρωσης των νόμιμων σκοπών της. Ο κανονισμός για τις δημόσιες συμβάσεις 
εφαρμόζεται, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους οικονομικούς φορείς με τους οποίους 
λειτουργεί η  Τράπεζα στο πλαίσιο των διατάξεων του κανονισμού για τις δημόσιες 
συμβάσεις. Οι όροι του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αποκλείουν έναν ενδιαφερόμενο 
εγκατεστημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μια συγκεκριμένη κατηγορία 
ενδιαφερομένων της ίδιας χώρας, εισάγοντας μια πολιτική διακρίσεων. 
 

• Είδη χρησιμοποιούμενων προμηθειών (έργα, υπηρεσίες, προμήθειες) 
o Αντικείμενο του κανονισμού για τις δημόσιες συμβάσεις είναι ο καθορισμός των 

αρχών και η ρύθμιση του πλαισίου των όρων και των διαδικασιών ανάθεσης, 
σύναψης και εκτέλεσης των Συμβάσεων.  

o Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το αντικείμενο των Συμβάσεων που συνάπτει η 
Τράπεζα  στο πλαίσιο του κανονισμού για τις προμήθειες, μπορεί να αφορά την 
προμήθεια χαρτικών, αναλώσιμων κάθε είδους, βιβλίων, άλλων εκδόσεων, 
συνδρομών και εκδόσεων, ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και άλλου 
εξοπλισμού, επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού ασφαλείας και 
λογισμικού, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, διοργάνωσης 
συνεδρίων/άλλων προωθητικών δραστηριοτήτων,  ασφάλιση κάθε είδους, ασφάλεια 
και καθαριότητα, επικοινωνία και προώθηση, λογιστικές - ελεγκτικές υπηρεσίες, 
εύρεση ανθρώπινου δυναμικού για το προσωπικό της τράπεζας,  
χρηματοοικονομικές (leasing), χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες 
στρατηγικού σχεδιασμού, μελέτες αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης και γενικά 
υπηρεσίες εκπόνησης διαφόρων τύπων μελετών κάθε είδους εργασιών επισκευής 
και βελτίωσης της  τράπεζας. 

 

• Είδη χρησιμοποιούμενων διαδικασιών προμηθειών μέσω διαγωνισμού 
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει βελτιώσεις στις προσφορές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ανακοίνωσης, εάν αυτό δεν εισάγει διακρίσεις ή νοθεύει τον ανταγωνισμό, 
εξασφαλίζοντας την ισότητα όλων των υποψηφίων και δικαιολογείται από τη φύση της 
διαδικασίας. 

o Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία 
δεν απαιτεί κανενός είδους προηγούμενη διαδικασία δημοσιότητας και υποβολής 
προσφορών. 

o Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών, κάθε 
Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να υποβάλει προσφορά και να συμμετάσχει στον 
Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική 
Προκήρυξη, η οποία ορίζει την απαίτηση υποβολής εγγυητικής επιστολής. 

 

• Οργάνωση (καθήκοντα και αρμοδιότητες) 
Η τράπεζα  συγκροτεί αρμόδιες Επιτροπές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, για 
την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού περί συμβάσεων, ως ακολούθως: 

i. Επιτροπή Διαγωνισμών: Αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ένα μέλος θα προέρχεται από το Τμήμα Προμηθειών της HDB και 
τουλάχιστον ένα από την αντίστοιχη Αρμόδια Διοίκηση. Με την ίδια απόφαση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
μπορεί να διοριστεί ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της. Ενδεικτικά, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού: (α) καθορίζει τους όρους κάθε Διαγωνισμού και αναλαμβάνει την 
υλοποίησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 9 του κανονισμού προμηθειών, (β) συνιστά 
στο Διοικητικό Συμβούλιο τον αποκλεισμό των υποψηφίων, την απόρριψη των 
προσφορών για την ανάθεση των αποτελεσμάτων, την ακύρωση της διαδικασίας, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων και (γ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που προκύπτει 
κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της  
Τράπεζας, τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων ή της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Εκτέλεσης και Παραλαβής καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της  τράπεζας  που 
ενεργούν ως σύμβουλοι, δεν μπορούν να διορίζονται ως μέλη της Επιτροπής 
Προσφορών. 

ii. Επιτροπή Ενστάσεων: Αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και 
τουλάχιστον ένα από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης. Με την 
ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Ενστάσεων και μπορεί να ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή 
Ενστάσεων αποφασίζει επί των αιτιάσεων των υποψηφίων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Τράπεζας  και τα μέλη της Επιτροπής Προσφορών ή της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, Εκτέλεσης και Παραλαβής δεν μπορούν να διορίζονται ως μέλη 
της Επιτροπής Αιτιάσεων. 

iii. Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής. Αποτελείται από τουλάχιστον 
τρία μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος θα προέρχεται από το Τμήμα 
Προμηθειών της Τράπεζας  και τουλάχιστον ένα από την αντίστοιχη Αρμόδια 
Διεύθυνση. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής και μπορεί να ορίζονται 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ενδεικτικά, η Επιτροπή: (α) προτείνει για όλα τα 
θέματα παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, τη διενέργεια ελέγχων, εφόσον 
προβλέπεται από τη Σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο από την τράπεζα, (β) καταρτίζει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, γ) παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή εκτέλεση των όρων της 
Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου,  (δ) προτείνει στην  
Τράπεζα τη λήψη μέτρων λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους κάθε Σύμβασης και 
(ε) γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει από τη Σύμβαση και 
ειδικότερα για το συμβατικό χρόνο, οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της Σύμβασης, 
καθώς και την έκπτωση του αναδόχου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της  Τράπεζας  και 
τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμών ή της Επιτροπής ενστάσεων δεν μπορούν να 
διορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής. 

Εάν απαιτούνται ειδικές / ειδικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο κάθε Σύμβασης, 
τουλάχιστον ένα μέλος των Επιτροπών πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα / ικανότητα, 
καθώς και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία. Επιπλέον, οι Επιτροπές μπορούν να 
επικουρούνται στο έργο τους από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες, εφόσον 
αυτό κρίνεται αναγκαίο και υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας. 
 

• Τεκμηρίωση και ταξινόμηση της διαδικασίας προμηθειών 
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Στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από σχετική εισήγηση της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώνεται ο ανάδοχος του Διαγωνισμού. Για τη 
διαδικασία και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, προετοιμάζεται πρακτικό από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την απόφαση 
ανάθεσης του αντικειμένου και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Στον επιτυχόντα 
υποψήφιο, στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, η οποία αναφέρει την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Ανακοίνωσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
εντός αυτής της προθεσμίας να υπογράψει το Συμβόλαιο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που ορίζει η  Τράπεζα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 16 του κανονισμού προμηθειών εν προκειμένω, η πρόταση σύναψης 
σύμβασης θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από τον ίδιο. Η τράπεζα  μπορεί, στην περίπτωση 
αυτή, να απευθύνει νέα πρόταση για τη σύναψη Σύμβασης στον Επόμενο Υποψήφιο με 
σειρά κατάταξης. 
 

• Διαδικασίες προμηθειών: 
Η τράπεζας λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ο διαγωνισμός 
διεξάγεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισμού περί προμηθειών, 
εφόσον η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των € 130.000, χωρίς φόρο προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ). Για συμβάσεις των οποίων η αξία (χωρίς ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει το ποσό των € 
30.000, η  τράπεζα  συνάπτει συμβάσεις μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Για 
συμβάσεις των οποίων η αξία (χωρίς ΦΠΑ) υπερβαίνει το ποσό των € 30.000 και μέχρι € 
130.000, η  τράπεζα  συνάπτει συμβάσεις μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με την 
επιφύλαξη της παραλαβής προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε 
επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το ποσό της απευθείας ανάθεσης 
μπορεί να ανέλθει σε € 180.000 για έκτακτες περιπτώσεις, με την προηγούμενη ομόφωνη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  τράπεζας. 
Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία δεν 
απαιτεί κανενός είδους προηγούμενη διαδικασία δημοσιότητας και υποβολής προσφορών. 
Για την εφαρμογή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, η αρμόδια Διοίκηση υποβάλλει 
αίτηση στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο είναι υπεύθυνο για το χειρισμό της διαδικασίας 
απευθείας ανάθεσης. Το Τμήμα Προμηθειών συντάσσει συνοπτική έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των απαιτούμενων προμηθειών (αγαθών) ή 
υπηρεσιών ή έργων ή έργων ή μισθώσεων και άλλων αναγκών την τράπεζα που εμπίπτουν 
στο αντικείμενο του κανονισμού προμήθειας (ανά τύπο, τυχόν προδιαγραφές ή εγγυήσεις 
υλικών/ εξοπλισμού κ.λπ.) καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης και τον εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό. Η έκθεση του Τμήματος Προμηθειών αποστέλλεται στον Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών, τον Γενικό Διευθυντή και στη συνέχεια στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, ο οποίος την υποβάλλει προς ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας 
κατά τη διάρκεια της τακτικής έκθεσης δραστηριοτήτων (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
της εταιρείας). 
Στη συνέχεια, το Τμήμα Προμηθειών διεξάγει σχετική έρευνα, για την κάλυψη των ειδικών 
αναγκών της τράπεζας. Η  τράπεζα  μπορεί, για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς, να 
δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της. Ο οικονομικός 
φορέας, στον οποίο απευθύνεται η τράπεζα,  μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας, 
υποβάλλει γραπτή προσφορά στην  τράπεζα,η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
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περιγραφή του έργου, αγαθά, υπηρεσίες κ.λπ., που ζητείται από την τράπεζα, 
χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας και ολοκλήρωσης/ παράδοσης των παραδοτέων, καθώς και 
την τιμή. Στη συνέχεια, το Τμήμα Προμηθειών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα, προς 
έγκριση, πρόταση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την προσφορά του οικονομικού φορέα 
ή/και τυχόν τροποποιήσεις του, μετά από διαπραγμάτευση και τεκμηρίωση της πρότασης 
ανάθεσης στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Η  τράπεζα αναθέτει στον οικονομικό 
φορέα της επιλογής της (Ανάδοχος) την εκτέλεση του έργου, την παροχή υπηρεσιών κ.λπ., 
κατόπιν σχετικής απόφασης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετική ανακοίνωση 
αποστέλλεται στον ανάδοχο, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φτάσει εντός της προθεσμίας αυτής για την 
υπογραφή της Σύμβασης. 
Μετά τα παραπάνω, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, η οποία υπογράφεται από τον 
ανάδοχο και, για λογαριασμό της Τράπεζας,από τον υπεύθυνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 
του Κανονισμού Προμηθειών. Εάν το αντικείμενο της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των € 
30.000, η   τράπεζα,εφόσον προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, μπορεί να 
ζητήσει από τον ανάδοχο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, την έκδοση εγγυητικής 
επιστολής ορθής εκτέλεσης, εκτός εάν στην εύλογη και ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του   
η υποβολή εγγυητικής επιστολής ορθής εκτέλεσης δεν είναι σύμφωνη με τη φύση της 
συγκεκριμένης σύμβασης. Για τον καθορισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Τα κύρια αιτήματα, 
τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι προκηρύξεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμής, που 
αφορούν την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών της HDB, καταχωρούνται σε μορφή λέξης 
και σε PDF (εφόσον έχουν υπογραφές) στο έγγραφο κατάθεσης της εταιρείας. 

• πρόσκληση υποβολής προσφορών 
Το τμήμα Προμηθειών διεξάγει σχετική έρευνα για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της 
τράπεζας. Η  τράπεζα  μπορεί, για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς, να δημοσιεύει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της. Εάν το αντικείμενο της 
σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, εφόσον προβλέπεται στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο, πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης, τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εκτός εάν κατά τη διάρκεια 
της εύλογης και ειδικά αιτιολογημένης απόφασης της  τράπεζας   η υποβολή εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης δεν συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης σύμβασης. Για τον 
καθορισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες παραγράφους, μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
η προκήρυξη δεν αναρτάται στον δικτυακό τόπο της τράπεζας σε όλες τις περιπτώσεις όπου 
απαιτείται απόρρητο, ώστε να μην επηρεάζεται από την έγκαιρη γνωστοποίηση της 
πρόθεσής της. 

• διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης και ανάθεση συμβάσεων 
Στο κριτήριο βάσει του οποίου αξιολογούνται οι προσφορές, για την τελική επιλογή του 
Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Για την κρίση της προσφοράς ως την πλέον 
συμφέρουσα, η βέλτιστη σχέση μπορεί να αξιολογηθεί ως ποιότητα - τιμή, η οποία μπορεί 
να αξιολογηθεί με βάση ποιοτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. Τα κριτήρια επιλογής θα 
καθορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας. 
Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς και μετά από σχετική εισήγηση 
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της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώνεται ο νικητής του διαγωνισμού. Για τη 
διαδικασία και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τα πρακτικά συντάσσονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, για 
την απόφαση ανάθεσης του αντικειμένου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στον 
επιτυχόντα υποψήφιο, στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, η οποία αναφέρει την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της ανακοίνωσης. Ο νικητής 
υποχρεούται εντός αυτής της προθεσμίας να υπογράψει το συμβόλαιο. Εάν το επιτυχές 
μέρος δεν υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που ορίζει η  Τράπεζα, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 16 του κανονισμού προμηθειών, η πρόταση σύναψης 
σύμβασης θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από τον ίδιο. Η  Τράπεζα  μπορεί, στην περίπτωση 
αυτή, να απευθύνει νέα πρόταση για τη σύναψη σύμβασης στον Επόμενο Υποψήφιο με τη 
σειρά κατάταξης. Οι συμβάσεις συνάπτονται πάντα γραπτώς. Η σύμβαση θεωρείται 
συναφθείσα από την υπογραφή της.  
Εκτός από αυτό το άρθρο, η τράπεζα  μπορεί επίσης να συνάψει σύμβαση χωρίς έγγραφο 
σύμβασης στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται αποκλειστικά, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 23 του κανονισμού περί συμβάσεων. Για την υπογραφή των συμβάσεων, η  
τράπεζα  εκπροσωπείται από τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο απαιτεί 
την υπογραφή των νομικών εγγράφων του αναδόχου και των πληρεξουσών του. Οι 
συμβάσεις της τράπεζας περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια σαφή περιγραφή του 
αντικειμένου, της διάρκειας, του χρονοδιαγράμματος των παροχών-παραδοτέων, του 
τέλους / κόστους, του τόπου και του χρόνου υπογραφής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, 
η οποία είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

• σύστημα καταγγελιών. 
Επιτρέπεται ο καθορισμός της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων από τους Υποψηφίους, για 
λόγους νομιμότητας και τήρησης της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται από την 
αντίστοιχη Ανακοίνωση. Η διαδικασία, οι προθεσμίες και άλλοι όροι υποβολής ενστάσεων 
από τους Υποψηφίους θα καθορίζονται κάθε φορά με την Ανακοίνωση. Η ένσταση 
υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων του παρόντος κανονισμού με 
τους ειδικότερους όρους και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην αντίστοιχη 
ανακοίνωση. Οι ενστάσεις των Υποψηφίων αποφασίζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ένστασης. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ8 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (εως 5 σελίδες) των χρηματοπιστωτικών μέσων, η 
οποία να απευθύνεται: 

• Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Πτυχές που πρέπει να καλυφθούν: 
Κάθε χρηματοδοτικό μέσο διέπεται από χωριστούς κανονισμούς, ακολουθούμενο από ένα 
πλαίσιο για τη σώρευση των κρατικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται για κάθε πρόγραμμα. Τα 
κονδύλια που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κάθε προγράμματος, προέρχονται 
είτε από πόρους της ΕΕ είτε από εθνικούς πόρους. Ορισμένοι ενδεικτικοί κανονισμοί της ΕΕ 
που εφαρμόζονται ανάλογα με το Ταμείο είναι ο κανονισμός ΕΚ 1303/2013, ο κανονισμός ΕΚ 
1301/2013, ο κανονισμός ΕC 508/2014, ο κανονισμός 2020/460, ο κανονισμός (ΕΕ) 821/2014, 
ο κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, ο κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013, οι κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις 2014/C 19/04. 

• περιγραφές των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών στρατηγικών ή 
πολιτικών, του είδους της παρεχόμενης στήριξης, των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τους 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους τελικούς αποδέκτες, καθώς και 
πρόσθετες επιχειρησιακές απαιτήσεις για τη μεταφορά των στόχων πολιτικής του μέσου. 

Οι μορφές ενίσχυσης που προσφέρει η HDB  είναι δάνεια, δάνεια με επιδοτούμενα επιτόκια, 
εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια. Τα δάνεια είναι συνήθως 
σχήματα επιμερισμού του  κινδύνου, όπου η HDB και ο χρηματοοικονομικός οργανισμός 
(Financial  Intermediary) συνεισφέρουν από κοινού κεφάλαια σε προκαθορισμένο λόγο, 
συνήθως 40% χωρίς επιτόκιο  για λογαριασμό της HDB και 60% έντοκα για λογαριασμό των 
FIs, οδηγώντας κυρίως σε μείωση του επιτοκίου του δανείου, σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο 
συμμετοχής της HDB. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν δέσμευση μέσω της οποίας ο Εγγυητής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση – είτε εν όλω είτε εν μέρει – να εκπληρώσει πλήρως τις 
υποχρεώσεις τρίτου μέρους (τελικού δικαιούχου), όπως η αποπληρωμή δανείου. Οι 
εγγυήσεις που προσφέρονται είναι είτε  σε  χαρτοφυλάκιο δανείων χωρίς ανώτατο όριο, είτε 
σε χαρτοφυλάκιο δανείων με ανώτατο όριο. Όταν πραγματοποιείται μια κατάπτωση 
εγγύησης, για λογαριασμό των FIs, όπως ένα δάνειο που αθετεί τις υποχρεώσεις του, τότε ο 
εγγυητής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης που ζητείται για ένα 
συγκεκριμένο δάνειο, μέχρι το ποσοστό εγγύησης και το ποσό που  συμφωνήθηκε για το 
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο δανείων (ακάλυπτη εγγύηση) ή μέχρι ένα ορισμένο ποσοστό 
του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου δανείων ανάλογα με το ανώτατο επιτόκιο εγγύησης της 
συμφωνίας (με ανώτατο όριο εγγύησης). Για  το Μετοχικό Χρηματοοικονομικό Μέσο, η HDB 
συμμετέχει ως Θεσμικός Επενδυτής σε  επιλεγμένα funds του EquiFund. Το EquiFund είναι 
Ταμείο Συμμετοχών που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η διαχείριση του fof γίνεται  ανεξάρτητα από το ΕΤΕ. 
Η συμμετοχή της HDB  υλοποιείται  με τους ίδιους όρους (parri passu) με τη συμμετοχή του 
ΕΤΕ. Για  τα οιονεί ίδια κεφάλαια, η HDB  σχεδιάζει να  ξεκινήσει ένα  είδος mezzanine 
χρηματοδότησης. Το  μέσο  θα αποτελέσει διευκόλυνση για τις μεσαίες και small mid-cap 
επιχειρήσεις, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων, στη 
στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων και στη διευκόλυνση της ανακεφαλαιοποίησης των 
επιχειρήσεων. 
 

 
8Τα «χρηματοδοτικά μέσα» περιλαμβάνουν επίσης εγγυήσεις του προϋπολογισμού. 
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Τα δάνεια, για να είναι επιλέξιμα, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

o Να συνάπτονται μετάτην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της HDB και του FI 
o To να είναι είτε κεφάλαιο κίνησης είτε ένα επενδυτικό δάνειο και να αφορά νέα 

χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις 
o Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η αποπληρωμή τρεχόντων/υφιστάμενων δανείων ή 

πιστωτικών ορίων, καθώς και η χρηματοδότηση της καταβολής μερισμάτων ή της 
αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων (εκτός από τα 
οιονεί ίδια κεφάλαια και τα χρηματοπιστωτικά έσοδα mezzanine).   

Κύρια χαρακτηριστικά των σημερινών χρηματοπιστωτικών μέσων:  
o Σχήμα Συγχρηματοδότησης Δανείων: από 5% έως 50% συμμετοχή σε κοινό ταμείο με 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, διάρκεια δανείου: από 1 έως 12 έτη, 
δάνειο Σκοπός: δάνεια επενδύσεων ή κεφαλαίου κίνησης, κύριο όφελος: 
επιδοτούμενο επιτόκιο που χρεώνεται 

o Εγγυητικές | guarantee rate: από 70% έως 80%, cap guarantee rate: από 30% έως 
60%,  διάρκεια δανείου: από 1 έως 10 έτη, σκοπός δανείου: επενδυτικά δάνεια ή 
κεφάλαιο κίνησης, κύριο όφελος: μειωμένο επιτόκιο που χρεώνεται,  μείωση των 
εμπράγματων εξασφαλίσεων  

Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει αδειοδοτηθεί για την παροχή χρηματοδότησης, το 
οποίο επιλέγεται από την HDB μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
εκπληρώνοντας διάφορες  επιλεξιμότητες  όπως: 

o Ο ΕΧΟ να συμμορφώνεται με όλους τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και 
πολιτικές ανταγωνισμού  

o Ο ΕΧΟ να συμμορφώνεται με όλους τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και 
πολιτικές για την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων των φύλων  

o Ο ΕΧΟ πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018 περί 
πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έχει πολιτική 
αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων  

Οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν ποινικές καταδίκες του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού, μη αμειβόμενες υποχρεώσεις φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή 
εργατικό δίκαιο του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα του ενδιάμεσου 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Η βασική προϋπόθεση και στόχος αυτής της διαδικασίας 
για την HDB είναι η συνεργασία με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 
δηλώνουν ορισμένη μεταφορά οφέλους στους τελικούς αποδέκτες. Οι τελικοί αποδέκτες θα 
πρέπει να είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές, οι μεσαίες επιχειρήσεις,οι μικρές-μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης και οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Δεν περιλαμβάνεται 
αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων ή πιστωτικών ορίων. Η επιλεξιμότητα των 
τελικών αποδεκτών καθορίζεται σύμφωνα με τη στρατηγική του χρηματοδοτικού μέσου και 
τις επιχειρηματικές προδιαγραφές, όπως οι επιλέξιμοι κωδικοί ονοματολογίας οικονομικών 
δραστηριοτήτων (NACE). Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για 
την ορθή επιλογή των τελικών αποδεκτών και η HDB είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια 
τυχαίων περιοδικών ελέγχων.  
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• οι απαιτήσεις για απαιτούμενο φάσμα τιμών όσον αφορά το αποτέλεσμα μόχλευσης (η 
συνεισφορά της ΕΕ σε ένα χρηματοδοτικό μέσο αποσκοπεί να κινητοποιήσει συνολική 
επένδυση που υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς της ΕΕ με βάση τους εκ των 
προτέρων καθορισμένους δείκτες),. 

Στόχος της HDB είναι να μεγιστοποιήσει (πολλαπλασιάσει) το αποτέλεσμα μόχλευσης μέσω 
των Προϊόντων/Προγραμμάτων της που προσφέρονται στις ΜΜΕ. Κάθε δάνειο ή πρόγραμμα 
εγγυήσεων έχει κάποια επίδραση μόχλευσης, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του 
και επηρεάζεται από την διάθεση κινδύνου της HDB, την πηγή των κεφαλαίων, την ομάδα-
στόχο, τον κατακερματισμό του χαρτοφυλακίου, οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από 
διάφορες παραμέτρους όπως το μέγεθος της επιχείρησης, ο κώδικας NACE, η γεωγραφική 
θέση της επιχείρησης. Ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης, το επίπεδο μόχλευσης 
καθορίζεται από: 
o το ποσοστό συνεισφοράς της HDB σε κάθε ταμείο (δηλαδή TADYM, TEPIX II) έναντι της 

συνεισφοράς των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για το χαρτοφυλάκιο 
δανείων.  

o το επίπεδο του επιτοκίου εγγύησης, σε συνδυασμό με το επίπεδο του ανώτατου 
επιτοκίου εγγύησης, εάν εφαρμόζεται ανώτατο όριο εγγύησης· και το ποσό του 
σχηματισμένου χαρτοφυλακίου. 

• καθορισμός των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 
Η HDB σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και αναλαμβάνει δράση για την προστασία της. Μερικοί από τους 
περιορισμένους τομείς είναι: παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, οποιαδήποτε 
παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με τους 
νόμους ή τους κανονισμούς της ελληνικής δικαιοδοσίας, καπνός και αποσταγμένα 
αλκοολούχα ποτά, παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών (εξαίρεση: οι 
δραστηριότητες αυτές αποτελούν μέρος ή συνέργεια σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), εξαιρέσεις του τομέα της πληροφορικής (τυχερά παιχνίδια),  ερευνητικές, 
αναπτυξιακές ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών 
δεδομένων, περιορισμούς στον τομέα της επιστήμης της ζωής.   

• διατάξεις για την εξασφάλιση της ευθυγράμμισης συμφερόντων και την αντιμετώπιση 
πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων,. 

Η HDB και οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιδιώκουν αμφότεροι να 
επωφεληθούν από το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης δημοσιονομικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα φέρει ένα ποσοστό ανοίγματος κινδύνου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι 
δύο πλευρές θα εργαστούν για την επιτυχία του και να διασφαλίσουν τη λειτουργία της 
χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας. Επιπλέον, σε περίπτωση καταγγελίας δανείου όπου 
αποδίδεται η εγγύηση, τόσο η HDB όσο και ο  ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός 
συμμετέχουν αναλογικά (pari passu) σε κάθε ποσό ανάκτησης που αποπληρώνεται. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τα εγγυητικά χρηματοπιστωτικά μέσα, ο ενδιάμεσος 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν λαμβάνει ανά πάσα στιγμή καμία εγγύηση από τρίτο 
μέρος για το μέρος του δανείου που δεν καλύπτεται από την εγγύηση των HDB, προκειμένου 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. 

• διατάξεις για την επιλογή των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης (οι ενδιάμεσοι 
φορείς χρηματοδότησης πρέπει να επιλέγονται βάσει ανοιχτών, διαφανών, αναλογικών 
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διαδικασιών που δεν δημιουργούν διακρίσεις, και χωρίς να δημιουργούνται 
συγκρούσεις συμφερόντων), καθώς και για τη σύσταση ειδικών επενδυτικών φορέων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

Η διαδικασία επιλογής των επιλέξιμων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
διεξάγεται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και αμερόληπτων διαδικασιών, 
αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων. Η HDB ζητεί εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλους 
τους επιλέξιμους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, η οποία περιλαμβάνει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό, τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, την ομάδα-στόχο, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τα 
κριτήρια αποκλεισμού των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, την κατανομή των 
κονδυλίων, την περιγραφή των δικαιολογητικών εγγράφων και τις διαδικασίες που πρέπει 
να παρέχουν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για να αξιολογηθούν. Η επιτροπή 
επιλογής, η οποία συγκροτείται από τα μέλη της HDB, αξιολογεί την πληρότητα και την 
ορθότητα των προτάσεων που υποβάλλονται και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
HDB, καθώς και στην Επενδυτική Επιτροπή κάθε Ταμείου, τους επιλεγμένους ΕΧΟ. Η HDB 
ενημερώνει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την έγκριση και 
λαμβάνουν τη συμφωνία για να υπογραφούν.  

• διατάξεις σχετικά με την ευθύνη της εντεταλμένης οντότητας και άλλων οντοτήτων που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων. 

Οι επιχειρησιακές συμφωνίες της HDB προβλέπουν υποχρεώσεις των εντεταλμένων 
οντοτήτων για την εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών μέσων. Ενδεικτικά, οι Ενδιάμεσοι 
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις καθυστερήσεις 
στο χαρτοφυλάκιο και να προβαίνουν σε διακοπή των επιδοτούμενων τόκων ή ακόμη και 
να καταγγέλλουν τη σύμβαση με τον Τελικό Αποδέκτη εάν οι καθυστερήσεις είναι άνω των 
90 dpd.   

• διατάξεις σχετικά με τον διακανονισμό διαφορών,. 
Όλοι οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς και από το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται στα ελληνικά δικαστήρια 
και, εάν προκύψει ανάγκη, στα δικαστήρια της ΕΕ, όπως περιγράφεται σε όλες τις 
συμφωνίες με τους ΕΧΟ.   

• διατάξεις σχετικά με τη διακυβέρνηση των μέσων. 
Η διακυβέρνηση των Χρηματοδοτικών Μέσων γίνεται μέσω και από την Επενδυτική 
Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματοπιστωτικού Μέσου και από 
την Ομάδα Έργου της HDB, η οποία ενεργεί ως Μηχανισμός Διαχείρισης. Οι πράξεις 
περιλαμβάνουν, μεταξύ τάλλων, την ex-ante αξιολόγηση που πρέπει να διενεργείται από τη 
διαχειριστική αρχή (εάν χρειάζεται), την αξιολόγηση της εξέλιξης του προγράμματος, τις 
υπουργικές αποφάσεις για την ανάθεση στην HDB του Ταμείου, της υπογραφής της 
συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της  HDB και την αναθέτουσα αρχή. 

• διατάξεις σχετικά με τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση της συνεισφοράς της ΕΕ 
(άρθρο 209 του ΔΚ), εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Η χρήση και η επαναχρησίωση της συνεισφοράς της ΕΕ επιτρέπεται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τη συμφωνία χρηματοδότησης του προγράμματος, η οποία υπογράφεται από 
την HDB και τη διαχειριστική αρχή. Οι πόροι που επιστρέφονται στο χρηματοδοτικό μέσο 
είτε επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ίδιου μέσου είτε χρησιμοποιούνται μετά την 
επιστροφή τους στη διαχειριστική αρχή ή στο ταμείο κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 44 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. No 1303/2013. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επενδυτικής 
Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η εκ νέου χρήση των πόρων που επιστρέφονται στο μέσο και 
οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις ίδιες δράσεις επιχειρηματικότητας, υπό τους ίδιους 
όρους.  

• διατάξεις για τη διαχείριση συνεισφορών της ΕΕ και τη διαχείριση καταπιστευματικών 
λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αντισυμβαλλομένου, των 
αποδεκτών ταμειακών πράξεων, των ευθυνών των ενδιαφερόμενων μερών, των 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση υπερβολικών υπολοίπων σε καταπιστευματικούς 
λογαριασμούς, της τήρησης αρχείων και της υποβολής εκθέσεων,. 

Η χρηματοδοτική συμφωνία προβλέπει ότι οι πόροι του χρηματοδοτικού μέσου 
παρακολουθούνται χωριστά και διακρίνονται από άλλους πόρους της HDB, σε χωριστό 
οικονομική μονάδα. Οι πόροι αυτοί τηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς καθώς και στη 
Τράπεζα  της Ελλάδος, ώστε η υλοποίηση και η χρήση τους στο χρηματοπιστωτικό μέσο από 
τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και η παρακολούθηση των υπολοίπων 
από το Χρηματοοικονομικό Τμήμα της HDB να επιτυγχάνεται εύκολα και με ακρίβεια. Οι 
λογαριασμοί είναι για κάθε Ταμείο ξεχωριστά και προβλέπεται η κατάλληλη λογιστική 
αποτύπωση της ενίσχυσης, η οποία απευθύνεται στον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό 
Οργανισμό από την HDB.  

• κανόνες για τις λογιστικές και οικονομικές εκθέσεις (χωριστές οικονομικές εκθέσεις για 
κάθε χρηματοδοτικό μέσο),. 

Οι κανόνες λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι σύμφωνοι με τις 
προδιαγραφές κάθε χρηματοπιστωτικού μέσου. Η υποχρέωση/ανάπτυξη αυτή εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης της HDB, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια 
τμήματα, για την ορθή λογιστική παρακολούθηση του προγράμματος. Η υποβολή εκθέσεων 
είναι διακριτική ανά πρόγραμμα και παρακολουθείται από τη Δ/νση Δανείων και Εγγυήσεων 
της HDB.  

• διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια, τη δυνατότητα παράτασης, και τη λήξη του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων πρόωρου τερματισμού και, ενδεχομένως, των 
στρατηγικών εξόδου. 

Η συμφωνία με τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό περιγράφει λεπτομερώς τους 
όρους σχετικά με τη διάρκεια, τη δυνατότητα παράτασης και τη λήξη κάθε 
χρηματοπιστωτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για την πρόωρη 
καταγγελία και, κατά περίπτωση, τη διαδικασία εξόδου. Επιπλέον, περιγράφει τη συχνότητα 
και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών αρχείων δεδομένων αναφοράς που παρέχονται στην 
HDB από το συνεργαζόμενο FI, καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προγράμματος, 
μέχρι να τερματιστεί. 

• διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση της παροχής στήριξης σε ενδιάμεσους φορείς 
χρηματοδότησης και τελικούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
εκθέσεων από τους ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης,. 

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων καθορίζεται μέσω ενός 
αυστηρού πλαισίου που καθορίζεται στον οδηγό/εγχειρίδιο προϊόντων, το οποίο αποτελεί 
παράρτημα στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η HDB υποχρεούται να παρακολουθεί το 
χαρτοφυλάκιο δανείων, να ελέγχει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 
να αναφέρει την κατάσταση/πρόοδο του χρηματοπιστωτικού μέσου στην Επενδυτική 
Επιτροπή, τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της HDB. Οι 
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ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν την πρόοδο 
του χρηματοπιστωτικού μέσου στην HDB σε τακτική βάση μέσω του συστήματος 
διαδικτυακών υπηρεσιών, η οποία αποτελεί ηλεκτρονική διεπαφή μεταξύ του Ενδιάμεσου 
Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και της HDB.  
 

• Βασικές αρχές: τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, της ίσης μεταχείρισης και της επικουρικότητας, καθώς και 
σύμφωνα με τους οικείους στόχους 

Οι βασικές αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της ίσης χρηματοδότησης ενσωματώνονται σε όλες τις 
διαδικασίες διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου, σύμφωνα με τους κανόνες και τα 
κριτήρια ορθής χρήσης και εφαρμογής του. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές 
καταγράφονται τόσο στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη συμφωνία 
χρηματοδότησης όσο και στις κοινές  δηλώσεις με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς. 
 

• Κατευθυντήριες γραμμές και επιχειρησιακοί κανόνες για τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων,. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κανόνες λειτουργίας των χρηματοδοτικών μέσων 
περιγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην 
επιχειρησιακή συμφωνία, στον οδηγό προϊόντος/προγράμματος, κατά περίπτωση, καθώς 
και στις τεχνικές προδιαγραφές των εκθέσεων. Όλα τα παραπάνω παρέχονται στους 
Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω διακριτών εγχειριδίων, όπου όλα τα 
πεδία εισόδου προβλέπονται και εξηγούνται πλήρως προκειμένου κάθε χαρτοφυλάκιο 
δανείων κάθε προϊόντος/προγράμματος να παρακολουθείται με επιτυχία και να 
παρακολουθείται σωστά.  
 

• Οργάνωση (καθήκοντα και αρμοδιότητες). 
Μερικά από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της HDB περιλαμβάνουν επικοινωνία για 
ανάληψη κεφαλαίων, διαχείριση έργου, διαπραγμάτευση, σχεδιασμό προϊόντων, ανάπτυξη 
της μεθοδολογίας για την υλοποίηση και αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων έργων, 
ενέργειες προώθησης, παρακολούθηση και αναφορά της προόδου του χρηματοοικονομικού 
μέσου, καθορισμός KPI, ορόσημα και στόχοι του πλαισίου επιδόσεων και προοπτικές 
ανάπτυξης, συνεργασία με αρμόδια τμήματα HDB, εκτιμήσεις για το επίπεδο των ετήσιων 
αμοιβών διαχείρισης που πρέπει να εισπραχθούν, εκτιμήσεις του ετήσιου προϋπολογισμού 
που θα εφαρμοστεί Συντάσσει ενδιάμεσες και ετήσιες εκθέσεις προς την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και λαμβάνει εκθέσεις διαχείρισης από τους Ενδιάμεσους 
Χρηματοοικονομικούς φορείς κατά τη διενέργεια ελέγχων στους Ενδιάμεσους 
Χρηματοοικονομικούς φορείς. 
 

• Σύστημα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης του 
κινδύνου — εφόσον συντρέχει περίπτωση (μόνο για οντότητες που σχεδιάζουν να 
ζητήσουν εγγύηση του προϋπολογισμού από την ΕΕ), 
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Η διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
διεξάγεται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις 
διαδικασίες τους, όπως καθορίζονται από την εσωτερική πιστωτική τους πολιτική. Οι 
διαδικασίες αυτές περιγράφονται στην υποβολή αίτησης από τους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η HDB 
παρακολουθεί τη δομή της πιστοληπτικής αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου δανείων. 
  

• Κανόνες και διαδικασίες για τους ελέγχους που αφορούν τη φοροαποφυγή και τις μη 
συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, 

Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να ορίζουν τους κανόνες και 
τις διαδικασίες για τους ελέγχους που σχετίζονται με τη φοροαποφυγή και τις μη 
συνεργάσιμες δικαιοδοσίες. Αυτοί οι κανόνες και οι διαδικασίες περιγράφονται στην 
ενότητα επιλεξιμότητας της συμφωνίας με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς και στη συμφωνία μεταξύ του τελικού αποδέκτη και των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 
 

• Κανόνες και διαδικασίες για τους ελέγχους που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται  να  καθορίζουν τους κανόνες 
και τις διαδικασίες για τους ελέγχους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω κανόνες και 
διαδικασίες περιγράφονται στη συμφωνία με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ κάθε ενδιάμεσου 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού και του τελικού δικαιούχου. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (έως 5 σελίδες) του συστήματος αποκλεισμού της 
οικονομικής οντότητας, η οποία να απευθύνεται σε: 

• Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με το σύστημα αποκλεισμού της οντότητας 
απορρέει από:  

o Το εθνικό πλαίσιο για τις νόμιμες δραστηριότητες  
o Το κοινοτικό πλαίσιο για τον αποκλεισμό των δραστηριοτήτων  
o Το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις  
o Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χρηματοδοτικού μέσου  

 

• Κριτήρια αποκλεισμού.  
Η HDB αποκλείει από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που ασκούν παράνομες 
δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Όλοι οι παρακάτω τομείς αποτελούν περιορισμένους 
τομείς: 

o Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες 
o Οποιαδήποτε παραγωγή, εμπορία ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη 

σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς της ελληνικής δικαιοδοσίας για την εν 
λόγω παραγωγή, εμπορία ή δραστηριότητα 

o Καπνός και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά 
o Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών (εξαίρεση: οι δραστηριότητες αυτές 

αποτελούν μέρος ή συνέργεια σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  
o Επαναδιαπριστήσεις στον τομέα της πληροφορικής (τυχερά παιχνίδια)  
o Ερευνητικές, αναπτυξιακές ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν προγράμματα ή 

λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, οι οποίες:  
o αποσκοπούν ειδικά στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας 

περιλαμβάνεται στους τομείς περιορισμένης πρόσβασης της HDB, για 
παράδειγμα: τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και διαδικτυακά καζίνο ή 
πορνογραφία, ή που  

o έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη είσοδο σε ηλεκτρονικά δίκτυα 
δεδομένων ή τη λήψη εκλογικών δεδομένων  

o Περιορισμοί στον τομέα των βιοεπιστημών  
 
Κατά την παροχή στήριξης στη χρηματοδότηση των ερευνητικών, αναπτυξιακών ή τεχνικών 
εφαρμογών που σχετίζονται με την ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς και γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), ο εγγυητής θα 
απαιτήσει από τον διαμεσολαβητή κατάλληλη ειδική διαβεβαίωση για τον έλεγχο νομικών, 
κανονιστικών και δεοντολογικών ζητημάτων που συνδέονται με την εν λόγω ανθρώπινη 
κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή/και ΓΤΟ.  Επιπλέον, η HDB 
αποκλείει από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που:  

o αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως ορίζονται από τους κανόνες της Ένωσης για τις 
κρατικές ενισχύσεις,  
o είχαν επωφεληθεί από την HDB  στο παρελθόν μέσω ενός προϊόντος/προγράμματος 
και είχαν ληξιπρόθεσμη οφειλή. 
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• Διαδικασίες. Αναφέρατε, ειδικότερα, εάν οι πτυχές που απαριθμούνται ανωτέρω 
καλύπτονται στις διαδικασίες, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους.. 

Ανά πάσα στιγμή, η HDB έχει το δικαίωμα, όπως περιγράφεται στη Συμφωνία με τον ΕΧΟ, 
χωρίς καμία υποχρέωση, να επαληθεύσει εάν μια Συναλλαγή Τελικού Αποδέκτη 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αν η συμπερίληψή της στο Χαρτοφυλάκιο 
συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. 
Εάν μια Συναλλαγή Τελικού αποδέκτη που περιλαμβάνεται στο Χαρτοφυλάκιο είναι ή 
μετατρέπεται σε Μη Επιλέξιμη Τελική Συναλλαγή αποδέκτη: 

o Ο ΕΧΟ, μόλις λάβει γνώση, περιλαμβάνει τις πληροφορίες αυτές στην αμέσως 
επόμενη έκθεση που παραδίδεται στην HDB. 

o Η HDB μπορεί ανά πάσα στιγμή, μόλις ενημερωθεί, να ενημερώσει τον ΕΧΟ 
αποστέλλοντας ειδοποίηση αποκλεισμού στην οποία προσδιορίζονται οι εν λόγω μη 
επιλέξιμες τελικές συναλλαγές παραλήπτη, οπότε η εν λόγω συναλλαγή τελικού 
παραλήπτη αποκλείεται από το χαρτοφυλάκιο. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (εως 5 σελίδες) του συστήματος που εφαρμόζει η 
οντότητα για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων, 
αναφορικά με τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
Η HDB δεν δημοσιεύει αποκλειστικά πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες, καθώς ως, 
ένας ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
ΕΧΟ, εξαρτάται από τις πολιτικές δημοσίευσης του ΕΧΟ. Η HDB παρέχει και υπογράφει 
συμφωνίες συνεργασίας με τις τράπεζες. Σύμφωνα με τις συμφωνίες συνεργασίας, όλοι οι 
αποδέκτες ενημερώνονται για τη διαδικασία και τη δημοσίευση των στοιχείων 
ταυτοποίησης της επιχείρησής τους, όπως το όνομα της εταιρείας, η μορφή της 
συνεισφοράς, το ισοδύναμο επιχορήγησης και ο χρόνος χορήγησης κ.λπ. Επιπλέον, οι 
αποδέκτες συμφωνούν ότι οι προαναφερόμενες πληροφορίες θα δημοσιευθούν στην 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ ή/και στους δικτυακούς τόπους των σχετικών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
821/2014, όπως ισχύει. 

• Απαιτήσεις για τη δημοσίευση. Αναφέρατε, ειδικότερα, εάν οι ακόλουθες πτυχές 
καλύπτονται στις διαδικασίες, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους: 

Η HDB μπορεί να δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με τους 
διαμεσολαβητές και τους τελικούς αποδέκτες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης, όπως:  

• επωνυμία, τοποθεσία, φύση και σκοπός, ποσό 
o επωνυμία, τη φύση και τον σκοπό της Εγγύησης.  
o το όνομα και τη διεύθυνση του διαμεσολαβητή, το είδος της χρηματοδοτικής 

στήριξης που λαμβάνεται στο πλαίσιο της εγγύησης και το ποσό του ανώτατου ορίου 
εγγύησης στο νόμισμα αναφοράς, εκτός εάν:  
▪ θα ήταν παράνομο να γίνει αυτό σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς, ή  
▪ πριν λάβει χρηματοδοτική στήριξη σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, ο 

Διαμεσολαβητής ενημερώνει εγγράφως την HDB ή ο σχετικός τελικός αποδέκτης 
ενημερώνει γραπτώς τον Διαμεσολαβητή ότι η εν λόγω δημοσίευση κινδυνεύει να 
βλάψει το εμπορικό της συμφέρον ή κινδυνεύει να απειλήσει  τα δικαιώματα και 
την ελευθερία των ενδιαφερομένων ατόμων, όπως προστατεύονται από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• χρόνος  
Η HDB δημοσίευει πληροφορίες σχετικά με τους παραλήπτες μόνο αν απαιτείται από τους 
όρους του εκάστοτε χρηματοδοτικού μέσου και σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζονται σε 
αυτό. 

• μέσα δημοσίευσης 
Για την προώθηση κάθε προγράμματος, η HDB μπορεί να χρησιμοποιεί ή να δημοσιεύει 
πληροφορίες που σχετίζονται με τον ΕΧΟ, οι οποίες δεν είναι εμπορικά ευαίσθητες σε δελτία 
Τύπου και σε οποιονδήποτε ιστότοπο της HDB. Ο ΕΧΟ δεσμεύεται να παρέχει αμέσως στην 
HDB κατάλληλες πληροφορίες μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
στοιχείων επικοινωνίας για δημοσίευση στον εν λόγω ιστότοπο.  
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ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Παρακαλείσθε να παράσχετε περιγραφή (έως 5 σελίδες) του συστήματος προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της οντότητας, αναφορικά με τις ακόλουθες 
παραμέτρους: 
 

• Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
Οι δραστηριότητες της HDB σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των 
ατόμων και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων. 

• Απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναφέρατε, 
ειδικότερα, εάν οι ακόλουθες απαιτήσεις καλύπτονται στις διαδικασίες, καθώς και τον 
τρόπο εφαρμογής τους. 

Η HDB διατηρεί και εφαρμόζει επί του παρόντος τα ακόλουθα έγγραφα και πολιτικές: 
o Ειδοποίηση προστασίας δεδομένων (για τους εργαζόμενους). Η HDB διατηρεί 

υπόδειγμα εγγράφου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ειδοποίησης σε 
πρώην και νυν υπαλλήλους σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων (σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων). 

o Banner πολιτικής cookies και αποδοχής cookies. Η HDB διατηρεί Πολιτική Cookies 
που είναι διαθέσιμη στα υποκείμενα των δεδομένων που επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα της Τράπεζας. Η Πολιτική ειδοποιεί τα υποκείμενα των δεδομένων 
σχετικά με τα Cookies που συλλέγονται κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπο και 
τον τρόπο επεξεργασίας τους. Επίσης, διατίθεται ένα πρότυπο banner αποδοχής 
cookie και οι αντίστοιχες οδηγίες. Το παρόν έγγραφο αφορά επίσης τα άρθρα 13 και 
14 του ΓΚΠΔ σχετικά με την κοινοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων. 

o Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με επεξεργαστές δεδομένων. Η HDB εφαρμόζει 
ενδεικτικές συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων που επισυνάπτονται σε συμβάσεις 
με επεξεργαστές δεδομένων. Οι Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων είναι τρίτα 
μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της HDB. Οι 
συμφωνίες αυτές καθορίζουν τις απαιτήσεις με τις οποίο πρέπει να συμμορφώνονται 
οι Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 28 του ΓΚΠΔ), π.χ. ο Εκτελών την Επεξεργασία 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση τεχνικών, νομικών και οργανωτικών 
ελέγχων ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται για λογαριασμό της HDB. 

o Σύμβαση παροχής υπηρεσιών από εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Η HDB 
παρέχει ενδεικτική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών από επεξεργαστές 
δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω, η οποία θέτει επίσης απαιτήσεις 
προστασίας δεδομένων υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, πρέπει να παρασχεθεί και να 
υπογραφεί συμφωνία προστασίας δεδομένων παράλληλα με τη σύμβαση.  

o GDPR – Ειδοποίηση ευαισθητοποίησης. Εφαρμόζεται γενική ειδοποίηση 
ευαισθητοποίησης για τους υπαλλήλους της HDB υπό το πρίσμα του νέου Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (που απεστάλη στις 07/2018), η οποία κρατείται 
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και ενημερώνεται - εάν χρειαστεί - από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
της HDB. 

o Αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Η HDB διατηρεί και εφαρμόζει έγγραφο 
καταγραφής δραστηριοτήτων επεξεργασίας, συμπληρωμένο με υψηλού επιπέδου 
χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας της HDB (μη εξαντλητικό), 
έχοντας χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Η τεκμηρίωση όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
που ασκεί η Τράπεζα  και σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αποτελεί κανονιστική απαίτηση σχετικά με το άρθρο 30 του ΓΚΠΔ. 

  



 
 

128 

 

iii. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός). Έχει καθορίσει και διασφαλίσει η 
οντότητα τη λειτουργία, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ενός αποτελεσματικού, 
αποδοτικού και οικονομικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου βασισμένου 
στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και στα κριτήρια που έχει θέσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (5 στοιχεία για τον εσωτερικό έλεγχο) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Περιβάλλον του ελέγχου 

Παρέχει το περιβάλλον ελέγχου της οντότητας επαρκείς βάσεις για τη 
διενέργεια εσωτερικών ελέγχων σε όλο τον οργανισμό; 
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2. Εκτίμηση κινδύνου 

Εντοπίζει η οντότητα τυχόν κινδύνους όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της σε όλο τον οργανισμό, περιλαμβανομένης της εκτίμησης 
της δυνατότητας διάπραξης απάτης, και χρησιμοποιείται η ανάλυση 
των κινδύνων προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος διαχείρισής 
τους; 
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3. Δραστηριότητες ελέγχου 

Διεξάγει η οντότητα αποτελεσματικές και αποδοτικές δραστηριότητες 
ελέγχου, περιλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της 
διόρθωσης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης; 
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4. Πληροφόρηση και επικοινωνία 

Διενεργεί η οντότητα ελέγχους και εφαρμόζει διαδικασίες που 
διασφαλίζουν την αξιόπιστη υποβολή εκθέσεων — τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό επίπεδο (εισερχόμενες και 
εξερχόμενες) — σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και πρότυπα; 
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5. Παρακολούθηση 

Παρακολουθεί η οντότητα τους εσωτερικούς ελέγχους τακτικά και 
αποτελεσματικά; 
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Συνολική βαθμολογία ../50 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 5 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός). Χρησιμοποιεί η οντότητα λογιστικό 
σύστημα που παρέχει, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ακριβείς, πλήρεις και 
αξιόπιστες πληροφορίες εγκαίρως, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία λογιστικής) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Λογιστικό σύστημα και λογιστικές πολιτικές 

Χρησιμοποιεί η οντότητα επαρκές λογιστικό σύστημα, και εφαρμόζει 
σαφείς και καταγεγραμμένες λογιστικές πολιτικές; 
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2. Κατάρτιση προϋπολογισμού 

Εφαρμόζει η οντότητα σύστημα και διαδικασίες κατάρτισης 
προϋπολογισμού που έχουν ως αποτέλεσμα διαφανείς και 
αξιόπιστους προϋπολογισμούς για τις πράξεις και τις δραστηριότητές 
της; 
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3. Λογιστική και κατάρτιση προϋπολογισμού για συγκεκριμένα έργα, 
δραστηριότητες, (καταπιστευματικά) ταμεία και χρηματοδοτικά 
μέσα  (1) , κατά περίπτωση 

Εφαρμόζει η οντότητα: i) λογιστικές διαδικασίες και διαδικασίες 
κατάρτισης προϋπολογισμού που επιτρέπουν την επαρκή και έγκαιρη 
υποβολή εκθέσεων στους 
δωρητές/χρηματοδότες (περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων που της παρέχουν για 
έργα, δραστηριότητες, (καταπιστευματικά) ταμεία και χρηματοδοτικά 
μέσα; και ii) διαθέτει την ικανότητα και εφαρμόζει τις διαδικασίες για 
την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων  (2); 
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Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr1-C_2019191EL.01002001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr2-C_2019191EL.01002001-E0002
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Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός). Υπόκειται η οντότητα σε 
ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να εκτελείται, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα από 
υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα και 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία για τον ανεξάρτητο εξωτερικό 
έλεγχο) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Εφαρμόζει η οντότητα σαφές κανονιστικό πλαίσιο για τον εξωτερικό 
έλεγχο; 
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2. Αρχές 

Μπορούν να διακριθούν τρεις πιθανές καταστάσεις, ανάλογα με το 
εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και τα ελεγκτικά πρότυπα. 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2) — Ισχύει εάν ο εξωτερικός έλεγχος 
διενεργείται από ανεξάρτητη εταιρεία επαγγελματιών εξωτερικού 
ελέγχου (ιδιωτικός τομέας), σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα προς τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο 
ο οποίος: 

— διενεργείται από εταιρεία επαγγελματιών εξωτερικού ελέγχου, η 
οποία είναι ανεξάρτητη από την οντότητα και η οποία 
συμμορφώνεται προς τις θεμελιώδεις αρχές της επαγγελματικής 
δεοντολογίας, ήτοι: την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα, την 
επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την εμπιστευτικότητα και 
την επαγγελματική συμπεριφορά; 

— διενεργείται σύμφωνα με ελεγκτικά πρότυπα ισοδύναμα προς τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα («ISA») που εκδίδει το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB); 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2) — Ισχύει εάν ο εξωτερικός έλεγχος 
διενεργείται από εθνικό ελεγκτικό θεσμικό όργανο (δημόσιος τομέας), 
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σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα προς τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 
Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο ο οποίος: 

— διενεργείται από εθνικό ελεγκτικό θεσμικό όργανο ή ανώτατο 
ελεγκτικό θεσμικό όργανο (π.χ. εθνικό ελεγκτικό συνέδριο ή 
ισοδύναμο φορέα), το οποίο είναι ανεξάρτητο από την οντότητα και 
το οποίο συμμορφώνεται προς τις θεμελιώδεις αρχές της 
επαγγελματικής δεοντολογίας, ήτοι: την ακεραιότητα, την 
αντικειμενικότητα, την επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την 
εμπιστευτικότητα και την επαγγελματική συμπεριφορά, 

— διενεργείται σύμφωνα με ελεγκτικά πρότυπα ισοδύναμα προς τις 
αρχές, τα πρότυπα και τις οδηγίες που εκδίδει ο Διεθνής 
Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI); 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2) — Ισχύει εάν ο εξωτερικός έλεγχος 
διενεργείται από φορέα εξωτερικού ελέγχου ή εποπτικό όργανο το 
οποίο διέπεται από ειδικό κανονιστικό ή θεσμοθετημένο 
καθεστώς (π.χ. εξωτερικός ελεγκτής των Ηνωμένων Εθνών) και το 
οποίο είναι ανεξάρτητο από την οντότητα, σύμφωνα με πρότυπα 
ισοδύναμα προς τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Υπόκειται η οντότητα 
σε εξωτερικό έλεγχο ο οποίος: 

— διενεργείται από φορέα εξωτερικού ελέγχου ή εποπτικό όργανο το 
οποίο είναι ανεξάρτητο από την οντότητα και το οποίο 
συμμορφώνεται προς τις θεμελιώδεις αρχές της επαγγελματικής 
δεοντολογίας, ήτοι: την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα, την 
επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την εμπιστευτικότητα και 
την επαγγελματική συμπεριφορά, 

— διενεργείται σύμφωνα με ελεγκτικά πρότυπα ισοδύναμα προς τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα («ISA») ή τα πρότυπα INTOSAI; 

  

3. Διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου 

Υπόκειται η οντότητα στις κατάλληλες διαδικασίες εξωτερικού 
ελέγχου; 
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Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός). Εφαρμόζει η οντότητα τους 
κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης 
από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία επιχορηγήσεων) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Εφαρμόζει η οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά την παροχή επιχορηγήσεων; 

 

../10 

2. Αρχές 

Είναι οι ακόλουθες αρχές ενσωματωμένες στις διαδικασίες, τους 
κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος επιχορηγήσεων της 
οντότητας: διαφάνεια, ίση μεταχείριση, κριτήρια επιλεξιμότητας, 
αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, συγκρούσεις συμφερόντων; 

Οι εν λόγω αρχές πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις διαδικασίες, 
τους κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος επιχορηγήσεων της 
οντότητας, σύμφωνα με τη γενική αρχή της αναλογικότητας. Οι εν 
λόγω αρχές δεν εφαρμόζονται κατ' απόλυτο τρόπο καθώς ισχύει 
περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 
εξαιρέσεις αναφέρονται με σαφήνεια, είναι εύλογες και 
αιτιολογημένες. 
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3. Διαδικασίες επιχορηγήσεων 

Εφαρμόζει η οντότητα τους κατάλληλους κανόνες και τις 
διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω 
επιχορηγήσεων και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 
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Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός). Εφαρμόζει η οντότητα τους 
κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για 
την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία προμηθειών) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Εφαρμόζει η οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τις προμήθειες; 
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2. Αρχές 

Είναι οι ακόλουθες αρχές ενσωματωμένες στις διαδικασίες, τους 
κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος προμηθειών της οντότητας: 
διαφάνεια, ίση μεταχείριση, δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες των 
προμηθειών, συγκρούσεις συμφερόντων και χρήση διαδικασιών 
υποβολής προσφορών με διαγωνισμό και με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά; 

Οι εν λόγω αρχές πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις διαδικασίες, 
τους κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος προμηθειών της 
οντότητας, σύμφωνα με τη γενική αρχή της αναλογικότητας. Οι εν 
λόγω αρχές δεν εφαρμόζονται κατ' απόλυτο τρόπο καθώς ισχύει 
περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 
εξαιρέσεις αναφέρονται με σαφήνεια, είναι εύλογες και 
αιτιολογημένες. 
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3. Διαδικασίες προμηθειών 

Εφαρμόζει η οντότητα τους κατάλληλους κανόνες και τις 
διαδικασίες για τις προμήθειες; 
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Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  (3) 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός). Εφαρμόζει η οντότητα τους 
κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την 
παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ/εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό μέσω χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισμό και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία για τα χρηματοδοτικά μέσα) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Εφαρμόζει η οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τη χρήση και εκτέλεση χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από 
τον προϋπολογισμό; 
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2. Αρχές 

Είναι οι ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις ενσωματωμένες στις 
διαδικασίες, τους κανόνες και τα κριτήρια των χρηματοδοτικών μέσων 
της οντότητας/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό; 

Βασικές αρχές (άρθρο 209 παράγραφος 1 του ΔΚ). Χρηστή 
δημοσιονομική διοίκηση, διαφάνεια, αναλογικότητα, αρχή της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, ίση μεταχείριση και επικουρικότητα. 

Επιλογή των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης (άρθρο 216 
παράγραφος 3 του ΔΚ). Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης πρέπει 
να επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς 
διακρίσεις διαδικασιών, με αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. 

Όροι που εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις 
από τον προϋπολογισμό (άρθρο 209 παράγραφος 2 του ΔΚ) Τα 
χρηματοδοτικά μέσα και οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό πρέπει 
να πληρούν τους ακόλουθους βασικούς όρους: να αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη 
ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, να επιτυγχάνουν 
προσθετικότητα, αποτέλεσμα μόχλευσης και ευθυγράμμιση των 
συμφερόντων, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και συνοχή με 
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

 

../10 

3. Διαδικασίες για τα χρηματοδοτικά μέσα/εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό 

../10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr3-C_2019191EL.01002001-E0003
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Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τη 
χρήση των χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισμό; 

 

Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ — πρόσθετο τμήμα 6A [πρόσθετες ερωτήσεις για τις 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό  (4) ] 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (τέσσερα πρόσθετα στοιχεία για τις εγγυήσεις από 
τον προϋπολογισμό) Διαθέτει η οντότητα σύστημα διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου και χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου 
κατάλληλο για τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 
της; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1. Πολιτική αντιμετώπισης κινδύνων/στρατηγικό πλαίσιο 

Εφαρμόζει η οντότητα ορθή πολιτική και στρατηγική για την αναγνώριση, τη 
διαχείριση, την αποτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων (με έμφαση στον 
πιστωτικό κίνδυνο); 

 

../10 

2. Διακυβέρνηση κινδύνων 

Διαθέτει η οντότητα κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο, που επιτρέπει την 
αποτελεσματική διαχείριση, αποτίμηση και έλεγχο των κινδύνων, με 
επαρκείς από άποψη ποσότητας και ποιότητας πόρους σε επίπεδο 
ανθρώπινου και τεχνικού δυναμικού για την εκτέλεση των απαιτούμενων 
καθηκόντων; 
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3. Σύστημα αναγνώρισης, ανάλυσης και παρακολούθησης κινδύνου 

Διαθέτει η οντότητα σύστημα που λειτουργεί εύρυθμα για την αναγνώριση, 
την ανάλυση και την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου; 

 

../10 

4. Εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου (IRRS) ../10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr4-C_2019191EL.01002001-E0004
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Χρησιμοποιεί η οντότητα εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου 
(IRRS) κατάλληλο για τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της; 

 

Συνολική βαθμολογία ../40 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 2 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 4 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και οι βαθμολογίες για κάθε στοιχείο είναι τουλάχιστον 
2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 2 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα στοιχείο είναι χαμηλότερη από 2/10 ή 20 %. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - πρόσθετα τμήματα 6B και 6Γ [προαιρετικά  (5) ] 

Επίπεδο 1. Εφαρμόζει η οντότητα κατά την επιλογή/εκτέλεση των 
χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό που 
υποστηρίζονται από πόρους της Ένωσης πρότυπα ισοδύναμα προς την 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά 
πρότυπα, και συνεπώς: α) δεν υποστηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στη 
φοροαποφυγή και β) δεν πραγματοποιεί πράξεις με οντότητες συσταθείσες 
ή εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήρια/ερωτήσεις επιπέδου 2 (2 στοιχεία για ελέγχους που σχετίζονται με 
τη φοροαποφυγή και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

Έλεγχοι που αφορούν τη φοροαποφυγή και τις μη συνεργάσιμες περιοχές 
δικαιοδοσίας 
Εφαρμόζει η οντότητα κατά την επιλογή/εκτέλεση των χρηματοδοτικών 
μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό που υποστηρίζονται από πόρους 
της Ένωσης πρότυπα ισοδύναμα προς την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και 
τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα (6), και συνεπώς: 

1) δεν στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στη φοροαποφυγή, και 

2) δεν πραγματοποιεί πράξεις με οντότητες συσταθείσες ή 
εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής 
δικαιοδοσίας, 

 

../10 

Επίπεδο 1. Εφαρμόζει η οντότητα κατά την επιλογή/εκτέλεση των 
χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό πρότυπα 
ισοδύναμα προς την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τα συμφωνημένα 
διεθνή και ενωσιακά πρότυπα, και συνεπώς: γ) δεν στηρίζει ενέργειες που 
συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και δ) δεν πραγματοποιεί νέες πράξεις 
ούτε ανανεώνει πράξεις με οντότητες συσταθείσες ή εγκατεστημένες σε 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr5-C_2019191EL.01002001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr6-C_2019191EL.01002001-E0006
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περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν χαρακτηριστεί ως τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου; 

Κριτήρια/ερωτήσεις επιπέδου 2 (2 στοιχεία για ελέγχους σχετικά με την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
Εφαρμόζει η οντότητα κατά την επιλογή/εκτέλεση των χρηματοδοτικών 
μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό πρότυπα ισοδύναμα προς την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά 
πρότυπα που παρέχουν ευλόγως αποτελεσματικές διασφαλίσεις και συνεπώς: 

1) δεν στηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, και 

2) δεν πραγματοποιεί νέες πράξεις ούτε ανανεώνει πράξεις με οντότητες 
συσταθείσες ή εγκατεστημένες σε περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου (7) 

 

../10 

Η απάντηση στο ερώτημα του επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ αν η συνολική βαθμολογία για το 
σχετικό τμήμα είναι τουλάχιστον 70 %. 

Η απάντηση στο ερώτημα του επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ αν η συνολική βαθμολογία για το 
σχετικό τμήμα είναι χαμηλότερη του 70 %. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός). Εφαρμόζει η οντότητα 
κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον αποκλεισμό τρίτων από την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω προμηθειών, επιχορηγήσεων και/ή 
χρηματοδοτικών μέσων (8); 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία για τον αποκλεισμό από την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Διαθέτει η οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση; 

 

../10 

2. Κριτήρια αποκλεισμού 

Έχουν ενσωματωθεί κριτήρια αποκλεισμού στις διαδικασίες και τους 
κανόνες ανάθεσης δημοσίων προμηθειών, διάθεσης επιχορηγήσεων 
και/ή χρηματοδοτικών μέσων; 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr7-C_2019191EL.01002001-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr8-C_2019191EL.01002001-E0008
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3. Διαδικασίες αποκλεισμού 

Εφαρμόζει η οντότητα αποτελεσματικά κανόνες και διαδικασίες για 
τον αποκλεισμό που αναφέρεται στο 2; 

 

../10 

Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για τα επιμέρους στοιχεία 1 ή 3 είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 % ή η βαθμολογία για το επιμέρους στοιχείο 2 είναι τουλάχιστον 
5/10 ή 50 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία είναι 
χαμηλότερη από 70 % ή η βαθμολογία για τα επιμέρους στοιχεία 1 ή 3 είναι χαμηλότερη 
από 2/10 ή 20 % ή η βαθμολογία για το επιμέρους στοιχείο 2 είναι χαμηλότερη από 5/10 
ή 50 %. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός) Δημοσιοποιεί η οντότητα τις 
πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων δεόντως και 
εγκαίρως  (9); 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία για τη δημοσίευση των 
αποδεκτών) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Εφαρμόζει η οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά 
με τη δημοσίευση των αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένης 1) της 
δημοσίευσης κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους 
των κονδυλίων, 2) αναφορά σε κοινό διεθνές πρότυπο που 
διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
εμπορικών συμφερόντων· και 3) τακτικών επικαιροποιήσεων της 
δημοσίευσης; 
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2. Απαιτήσεις 

Εάν το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται μέσω πρόσθετου συνόλου 
διαδικασιών δημοσίευσης, ενσωματώνονται στις εν λόγω διαδικασίες 
οι απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου; 

 

../10 

3. Διαδικασίες δημοσίευσης ../10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr9-C_2019191EL.01002001-E0009
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Εφαρμόζει η οντότητα αποτελεσματικά κανόνες και διαδικασίες για 
τη δημοσίευση με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 2; 

 

Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός) Διασφαλίζει η οντότητα την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που 
απαιτείται από το άρθρο 5 του ΔΚ  (10); 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επίπεδο 2, κριτήρια/ερωτήσεις (3 στοιχεία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(0 – 10) 

1. 
Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Εφαρμόζει η οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 
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2. Απαιτήσεις 

Ενσωματώνονται οι απαιτήσεις στις διαδικασίες και τους κανόνες για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 

 

../10 

3. Διαδικασίες 

Εφαρμόζει η οντότητα αποτελεσματικά κανόνες και διαδικασίες (π.χ. 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (σε ό,τι αφορά την παροχή 
επιχορηγήσεων/προμηθειών/χρηματοδοτικών μέσων, όπως αρμόζει) 
με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 2; 

 

../10 

Συνολική βαθμολογία ../30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr10-C_2019191EL.01002001-E0010
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Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΝΑΙ εάν η συνολική βαθμολογία και για τα 3 
στοιχεία είναι τουλάχιστον 70 % και η βαθμολογία για κάθε επιμέρους στοιχείο είναι 
τουλάχιστον 2/10 ή 20 %. 

Η απάντηση στην ερώτηση επιπέδου 1 είναι ΟΧΙ εάν η συνολική βαθμολογία δεν 
υπερβαίνει το 70 % ή η βαθμολογία για ένα επιμέρους στοιχείο είναι χαμηλότερη από 
2/10 ή 20 %. 

 
iv. (1)  Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις από τον 

προϋπολογισμό. 
v. (2)  Πρβλ. άρθρο 209 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) του 2018 της ΕΕ. 

vi. (3)  Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» και «πόρους της ΕΕ» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις 
από τον προϋπολογισμό. 

vii. (4)  Ισχύει μόνο εάν η οντότητα σχεδιάζει να ζητήσει από την ΕΕ εγγύηση από τον προϋπολογισμό. 
viii. (5)  Για την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης μέσω χρηματοδοτικών μέσων, η οντότητα θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού που καλύπτονται στα 
πρόσθετα τμήματα 6Β και 6Γ μέσω κατάλληλων συμβατικών ρυθμίσεων, ακόμη και αν επιλέξει να μην 
υποβληθεί σε αξιολόγηση κατά πυλώνες των εν λόγω τμημάτων. 

ix. (6)  Η φορολογική πολιτική και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ περιλαμβάνουν ιδίως και με την επιφύλαξη 
περαιτέρω εξελίξεων: τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 1.12.1997 (ΕΕ C 2 της 
6.1.1998)· την οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με το κοινό 
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών 
μελών (ΕΕ L 345 της 29.12.2011, σ. 8)· την οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για 
την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται 
μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 49)· τη σύσταση 
2012/772/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό 
(ΕΕ L 338 της 12.12.2012, σ. 41)· την οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 
77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1)· τη δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής της 
Επιτροπής: Επόμενα βήματα για την επίτευξη πραγματικής φορολόγησης και μεγαλύτερης φορολογικής 
διαφάνειας στην ΕΕ (COM/2016/23), τη σύσταση (ΕΕ) 2016/136 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2016, 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων (ΕΕ L 25 της 
2.2.2016, σ. 67)· την οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση 
κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς (ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1)· τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin, της 12ης Φεβρουαρίου, 
της 8ης Μαρτίου, της 25ης Μαΐου, της 17ης Ιουνίου, της 8ης Νοεμβρίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2016, της 
5ης Δεκεμβρίου 2017, της 23ης Ιανουαρίου και της 13ης Μαρτίου 2018. 

x. (7)  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. 
xi. (8)  Ο αποκλεισμός τρίτων πρέπει να αξιολογείται για επιχορηγήσεις, προμήθειες και/ή χρηματοδοτικά 

μέσα, όταν έχει αξιολογηθεί ο αντίστοιχος πυλώνας (επιχορηγήσεις, προμήθειες και χρηματοδοτικά 
μέσα). Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» και «πόρους της ΕΕ» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό. 

xii. (9)  Η δημοσίευση πληροφοριών για τους αποδέκτες πρέπει να αξιολογείται για επιχορηγήσεις, 
προμήθειες και/ή χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον έχει αξιολογηθεί ο αντίστοιχος πυλώνας (επιχορηγήσεις, 
προμήθειες και χρηματοδοτικά μέσα). 

xiii. (10)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc1-C_2019191EL.01002001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc2-C_2019191EL.01002001-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc3-C_2019191EL.01002001-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc4-C_2019191EL.01002001-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc5-C_2019191EL.01002001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc6-C_2019191EL.01002001-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:1998:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:1998:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2011:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2003:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2012:338:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2011:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2016:025:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2016:025:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2016:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc7-C_2019191EL.01002001-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc8-C_2019191EL.01002001-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc9-C_2019191EL.01002001-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc10-C_2019191EL.01002001-E0010
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iv. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2α) 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ 

ΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (1) 

1. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΝΑΙ 

2. 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

ΝΑΙ 

3. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΝΑΙ 

4. 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

ΝΑΙ 

5. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

ΝΑΙ 

6. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  (2) 

 

ΝΑΙ 

7. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΝΑΙ 

8. 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

 

ΝΑΙ 

9. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

ΝΑΙ 

Οι πυλώνες 1, 2, 3, 7, 8 και 9 υπόκεινται πάντοτε σε αξιολόγηση. 

Οι πυλώνες 4 έως 6 δύνανται να υπόκεινται σε αξιολόγηση, ανάλογα με τη φύση των 
καθηκόντων εκτέλεσης που πρόκειται να ανατεθούν. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 

1. Σε πρώτο στάδιο, θα ζητηθεί από την οντότητα να απαντήσει τις συναφείς ερωτήσεις του 
παραρτήματος 2α και να υποβάλει συμπληρωμένο το παράρτημα 2α στην αναθέτουσα 
αρχή (εφόσον είναι διαφορετική από την οντότητα) και στον ελεγκτή. 

Προσοχή: ζητείται από την οντότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις που φέρουν την 
ένδειξη «συμπληρώνεται από την οντότητα» στη στήλη με την επικεφαλίδα 
«Παρατηρήσεις της οντότητας». Οι βασικές ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον 
ελεγκτή με βάση την επαγγελματική του κρίση και τις εκτελεσθείσες διαδικασίες 
αξιολόγησης και δοκιμές. 

Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος 
2α στον ελεγκτή το συντομότερο δυνατόν αφότου ο ελεγκτής έχει συνάψει σύμβαση 
αλλά πριν από την έναρξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ελεγκτή. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr1-C_2019191EL.01003001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr2-C_2019191EL.01003001-E0002
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2. Σε δεύτερο στάδιο, το παράρτημα 2α θα αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο το οποίο θα 
χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής κατά τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση 
των διαδικασιών αξιολόγησης, καθώς και προκειμένου να λάβει υπόψη τα κριτήρια προς 
τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ή σημαντικό να 
συμμορφώνεται η οντότητα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση. 

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί απαραίτητη πηγή πληροφοριών για την 
αξιολόγηση και τεκμηρίων για τον ελεγκτή. Ωστόσο, ουδόλως αποτελεί τη μοναδική πηγή 
προς χρήση από τον ελεγκτή για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των διαδικασιών 
αξιολόγησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Όλες οι πληροφορίες που 
συμπληρώνονται και παρέχονται από την οντότητα υπόκεινται στις διαδικασίες 
αξιολόγησης που ο ελεγκτής κρίνει αναγκαίες. Ο ελεγκτής δεν πρέπει να βασίζεται στις 
πληροφορίες προτού εξασφαλίσει μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης ότι οι 
πληροφορίες είναι επαρκώς ακριβείς και πλήρεις για τους σκοπούς της αξιολόγησης και 
προκειμένου να καταλήξει σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα για τις βασικές ερωτήσεις. 

Ως εκ τούτου, ο ελεγκτής δύναται να τροποποιήσει, να συμπληρώσει και να προσθέσει 
πληροφορίες στη στήλη «Παρατηρήσεις του ελεγκτή» κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ο 
ελεγκτής μπορεί επίσης να προσθέσει συμπληρωματικές ερωτήσεις, εφόσον κρίνει ότι 
αυτό είναι απαραίτητο για να καταλήξει σε τεκμηριωμένο συμπέρασμα για τις βασικές 
ερωτήσεις. 

Χρήση της στήλης «Παρατηρήσεις του ελεγκτή» — Συνιστάται ιδιαίτερα ο ελεγκτής να 
παρέχει, κατά το δυνατόν, σύντομες παρατηρήσεις και περιληπτικές περιγραφές και να 
αποφεύγει την καταχώριση μακροσκελών κειμένων στη στήλη «Παρατηρήσεις του 
ελεγκτή». Ο ελεγκτής δύναται να προσαρμόζει το πλάτος και/ή το μήκος της εν λόγω 
στήλης για να καταχωρίσει πληροφορίες και παρατηρήσεις. Εναλλακτικά, ο ελεγκτής 
δύναται να χρησιμοποιεί συνημμένα (π.χ. μακροσκελείς περιγραφές και/ή έγγραφα που 
λαμβάνει από την οντότητα), στα οποία μπορεί να αναφέρεται διά παραπομπών. 

Ο ελεγκτής φέρει ανά πάσα στιγμή την πλήρη ευθύνη για τον σχεδιασμό, τον 
προγραμματισμό και την εκτέλεση των διαδικασιών αξιολόγησης που κρίνει απαραίτητες 
προκειμένου να καταλήξει σε συμπέρασμα για κάθε πυλώνα που καλύπτει η αξιολόγηση. 
Ο ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις ανάθεσης και να 
βασίζεται στην επαγγελματική του κρίση καθ' όλη τη διαδικασία αξιολόγησης. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Έχει καθορίσει και διασφαλίσει η οντότητα τη λειτουργία, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού και οικονομικού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου σύμφωνου προς τα κριτήρια που έχει 
θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

  

Οδηγίες 
Άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού 
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Η Επιτροπή δύναται να δεχτεί ότι τα λογιστικά συστήματα και τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου που χρησιμοποιούν οι οντότητες και τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση 
των κονδυλίων ή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα επίπεδα 
προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και εύλογης διασφάλισης της επίτευξης 
των στόχων διαχείρισης. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις της 
οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Παρέχει το περιβάλλον ελέγχου της οντότητας 
επαρκείς βάσεις για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων σε όλο τον 
οργανισμό; 
Σημείωση: Στο περιβάλλον ελέγχου περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες της 
διακυβέρνησης και διαχείρισης, καθώς και η στάση, η ευαισθητοποίηση και 
οι ενέργειες όσων είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση και διαχείριση 
όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της οντότητας και τη σημασία 
του στην οντότητα. 

  

1.1. Ακεραιότητα και ηθικές αξίες. 

Είναι φανερή η δέσμευση της διοίκησης να διαδώσει και να 
εφαρμόσει την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες; 

 

  

1.1.1 Παρέχεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού 
κώδικας δεοντολογίας σε έντυπη μορφή ή 
υπάρχει εγχειρίδιο προσωπικού που να 
περιλαμβάνει διατάξεις που προάγουν την 
ηθική συμπεριφορά και αξίες; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.1.2 Δίδει η διοίκηση έμφαση και διαδίδει τη 
σημασία της ακεραιότητας και των ηθικών 
αξιών στο προσωπικό («οδηγίες εκ των 
ανώτερων στελεχών»); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.1.3 Εφαρμόζονται διαδικασίες (π.χ. πειθαρχικές 
κυρώσεις, οικονομική και προσωπική 
ευθύνη) για τα μέλη του προσωπικού που 
δεν συμμορφώνονται προς τις αξίες 
ακεραιότητας και τις ηθικές αξίες; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.1.4 Εφαρμόζονται διαδικασίες για την 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων 
σε επίπεδο διοίκησης; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.2. Οργανωτική δομή και καταμερισμός εξουσιών και αρμοδιοτήτων.   
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Διαθέτει η οντότητα σαφή και επαρκή οργανωτική δομή και είναι 
σαφώς προσδιορισμένες οι βασικές αρμοδιότητες; 

 

1.2.1 Διαθέτει η οντότητα σαφή οργανωτική δομή 
(δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο σχεδιάζονται, 
εκτελούνται και επανεξετάζονται οι 
δραστηριότητες μιας οντότητας για την 
επίτευξη των στόχων της) η οποία στηρίζει τη 
χρηστή διαχείριση και διακυβέρνηση; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.2.2 Ποια είναι η δομή του συστήματος λήψης 
αποφάσεων και ποια είναι η ανώτατη αρχή 
λήψης αποφάσεων; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.2.3 Έχουν καθοριστεί σαφείς οδηγίες και 
αρμοδιότητες υποβολής εκθέσεων; Για 
παράδειγμα: προβλέπονται σαφείς 
αρμοδιότητες, εξουσίες και οδηγίες 
υποβολής εκθέσεων στις συμβάσεις 
απασχόλησης και/ή στα εγχειρίδια 
λειτουργίας; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.2.4 Παρέχονται περιγραφές των θέσεων 
εργασίας; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.2.5 Πώς ανατίθενται οι εξουσίες και οι 
αρμοδιότητες για τις λειτουργικές 
δραστηριότητες και με ποιον τρόπο 
διαμορφώνονται οι σχέσεις υποβολής 
εκθέσεων και οι ιεραρχίες εξουσιών; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.2.6 Ποιες πολιτικές και πρακτικές εφαρμόζονται, 
για παράδειγμα, σχετικά με τις προσλήψεις, 
τον προσανατολισμό, την επιμόρφωση, την 
αξιολόγηση, την παροχή συμβουλών, την 
προώθηση, την αποζημίωση και τα 
διορθωτικά μέτρα; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.3. Μηχανισμός εποπτείας διακυβέρνησης. 

Διαθέτει η οντότητα επαρκή μηχανισμό εποπτείας της 
διακυβέρνησης; 

 

  

1.3.1 Υπάρχει εποπτικό όργανο της διακυβέρνησης 
(π.χ. εποπτικές αρχές, ελεγκτική επιτροπή, 
ρυθμιστικές αρχές, διοικητικό συμβούλιο, 
εκτελεστικό όργανο) που είναι ανεξάρτητο 
από τη διοίκηση της οντότητας; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 
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1.3.2 Εφαρμόζονται κανόνες για τον διορισμό, την 
αμοιβή και την παραίτηση των μελών του 
εποπτικού οργάνου της διακυβέρνησης; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.3.3. Εάν δεν υφίσταται εποπτικό όργανο της 
διακυβέρνησης, έχει λάβει η διοίκηση της 
οντότητας μέτρα για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων της εποπτείας της 
διακυβέρνησης; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.3.4 Διαθέτει η οντότητα λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου; Εάν ναι, ανατρέξτε στο τμήμα 5.2. 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.3.5 Εάν όχι, με ποιον τρόπο (δηλαδή με ποια 
άλλα μέτρα) εποπτεύει η διοίκηση την 
ανάπτυξη και τις επιδόσεις του εσωτερικού 
ελέγχου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.4. Διαδικασία προσέλκυσης, εξέλιξης και διατήρησης ατόμων με 
ικανότητες. 

Είναι φανερή η δέσμευση της οντότητας να προσελκύει, να 
εξελίσσει και να διατηρεί ικανά άτομα σύμφωνα προς τους 
στόχους; 

 

  

1.4.1 Διαθέτει η οντότητα επίσημες 
καταγεγραμμένες πολιτικές και πρακτικές για 
το ανθρώπινο δυναμικό; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.4.2 Διαθέτει η οντότητα πολιτικές προσλήψεων 
και αμοιβών; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.4.3 Διαθέτει η οντότητα σύστημα εξέλιξης και 
αξιολόγησης (για τις ανάγκες εξέλιξης και 
επιμόρφωσης) του προσωπικού; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις της 
οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εντοπίζει η οντότητα τυχόν κινδύνους όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων της στο εσωτερικό της και χρησιμοποιείται η 
ανάλυση των κινδύνων προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος διαχείρισής 
τους; 

  

2.1 Προσδιορίζει η οντότητα με επαρκή σαφήνεια 
τους στόχους της ώστε να είναι εφικτός ο 
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εντοπισμός και η εκτίμηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τους στόχους; 

2.2 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες εκτίμησης 
του κινδύνου που επιτρέπουν στη διοίκηση να 
εντοπίζει, να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει 
υφιστάμενα ή πιθανά προβλήματα που 
ενδέχεται να παρεμποδίσουν την επίτευξη των 
στόχων της; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.3 Αξιολογούνται οι κίνδυνοι σε επίπεδο έργου ή 
στο σύνολο της οντότητας; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.4 Τεκμηριώνονται οι διαδικασίες εκτίμησης του 
κινδύνου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.5 Διαθέτει η οντότητα μητρώο κινδύνων; συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.6 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες εκτίμησης 
του κινδύνου βάσει των οποίων: 

— Εντοπίζονται τα συμβάντα και οι 
κίνδυνοι που επηρεάζουν την επίτευξη 
των στόχων, περιλαμβανομένου του 
ενδεχόμενου απάτης; 

— Αναλύεται η σημασία των κινδύνων και η 
πιθανότητα εμφάνισής τους; 

— Καθορίζονται οι ενέργειες και οι 
μηχανισμοί ενεργειών παρακολούθησης 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων; 

— Εφαρμόζονται και τροποποιούνται 
έλεγχοι ώστε να ανταποκρίνονται σε 
αλλαγές στους εντοπισθέντες κινδύνους; 

 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): διεξάγει η οντότητα αποτελεσματικές και 
αποδοτικές δραστηριότητες ελέγχου; 

  

3.1. Γενικά   
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Διαθέτει η οντότητα επίσημες και καταγεγραμμένες πολιτικές και 
διαδικασίες για τις δραστηριότητες ελέγχου; 

 

3.1.1 Διεξάγει η οντότητα δραστηριότητες ελέγχου 

— μέσω επίσημων και καταγεγραμμένων 
πολιτικών και διαδικασιών; 

— που συμβάλλουν στην άμβλυνση των 
κινδύνων όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων σε αποδεκτά επίπεδα; 

— οι οποίες είναι συναφείς, δηλαδή 
βασίζονται σε εκτίμηση των κινδύνων 
και των ελέγχων που απαιτούνται για 
τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων; 

 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.1.2 Καλύπτουν οι δραστηριότητες ελέγχου που 
διεξάγει η οντότητα τις ακόλουθες βασικές 
πτυχές; 

— αξιοπιστία της λογιστικής και της 
υποβολής εκθέσεων (βλέπε τμήμα 4 — 
Πληροφόρηση και επικοινωνία), 

— διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων 
και πληροφοριών, 

— συμμόρφωση προς τους κανόνες στο 
πλαίσιο των προμηθειών και άλλων 
διαδικασιών δαπανών, 

— πρόληψη, εντοπισμός και διόρθωση 
σφαλμάτων, περιπτώσεων απάτης και 
παρατυπιών. 

 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.2. Διαχωρισμός καθηκόντων — γενικά 

Εφαρμόζεται αποτελεσματικός διαχωρισμός καθηκόντων όσον 
αφορά τα ακόλουθα καθήκοντα: 

— διατάκτης (δηλαδή καθήκον έγκρισης συναλλαγών για 
επιχειρησιακά και/ή χρηματοοικονομικά ζητήματα) και υπόλογος 
(δηλαδή εξουσία εκτέλεσης πληρωμών), 

— έγκριση, επεξεργασία, καταγραφή και επανεξέταση συναλλαγών, 

— επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική εποπτεία. 
  

  

3.2.1 Προβλέπεται επισήμως ο διαχωρισμός 
καθηκόντων, για παράδειγμα, σε εγχειρίδιο 
λειτουργίας ή διαδικασιών; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 
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3.3. Διαφύλαξη πληροφοριών — τεκμηρίωση, ταξινόμηση και τήρηση 
αρχείων 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες 
τεκμηρίωσης, ταξινόμησης και τήρησης αρχείων, καθώς και 
ελέγχων σχετικά με την πληρότητα και την ακρίβεια των 
πληροφοριών; 

 

  

3.3.1 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των 
συστημάτων ταξινόμησης της οντότητας 
(ηλεκτρονικά, έντυπα, οδηγίες λειτουργίας, 
χρήση βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών 
συστημάτων τήρησης αρχείων); 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.3.2 Προσδιορίστε και τεκμηριώστε τα κύρια 
χαρακτηριστικά του 
συστήματος/διαδικασιών ταξινόμησης. 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.3.3 Εφαρμόζει η οντότητα συγκεκριμένη πολιτική 
ή διαδικασίες για την τεκμηρίωση και την 
ταξινόμηση σχετικά με τις διαδικασίες 
επιχορηγήσεων, προμηθειών και 
χρηματοδοτικών μέσων; 
Σημείωση: ενδέχεται να ισχύουν ειδικές 
απαιτήσεις, όπως η διαφάνεια και η 
εμπιστευτικότητα. 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.4. Επεξεργασία πληροφοριών και ηλεκτρονικά συστήματα 
πληροφοριών. 

Εφαρμόζει η οντότητα αποτελεσματικές διαδικασίες και ελέγχους 
σχετικά με τα συστήματα ΤΠ που διαφυλάσσουν την ακεραιότητα 
των πληροφοριών και την ασφάλεια των δεδομένων που 
επεξεργάζονται τα εν λόγω συστήματα; 

 

  

3.4.1 Διαθέτει η οντότητα επίσημες και 
καταγεγραμμένες διαδικασίες και ελέγχους 
όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.4.2 Εφαρμόζει η οντότητα επαρκείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες έναρξης, 
έγκρισης, καταγραφής, επεξεργασίας και 
υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τις 
συναλλαγές; 

    

3.4.3 Εφαρμόζει η οντότητα τον κατάλληλο 
συνδυασμό μη αυτοματοποιημένων και 
αυτοματοποιημένων στοιχείων στο πλαίσιο 
του εσωτερικού ελέγχου, λαμβανομένης 
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υπόψη της φύσης και της πολυπλοκότητας 
που χαρακτηρίζει την εκ μέρους της 
οντότητας χρήση των συστημάτων ΤΠ και 
των υπολογιστικών συστημάτων 
πληροφοριών; 

3.4.4 Περιλαμβάνουν οι έλεγχοι των συστημάτων 
ΤΠ της οντότητας αποτελεσματικούς 
γενικούς ελέγχους ΤΠ και ελέγχους 
εφαρμογών; 

    

Οδηγίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες/διαδικασίες δραστηριοτήτων της οντότητας έχουν ως 
αποτέλεσμα συναλλαγές που κινούνται, καταγράφονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
αναφέρονται από το πληροφοριακό σύστημα ή τον χρησιμοποιούμενο υπολογιστή ή μέσω ενός 
συνδυασμού μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω 
υπολογιστή. 
Υφίσταται κατάλληλος διαχωρισμός καθηκόντων όσον αφορά τα βασικά καθήκοντα λογιστικής, 
δηλαδή την έναρξη, έγκριση, καταγραφή, επεξεργασία (δηλαδή τη μεταφορά στο γενικό 
καθολικό) και την αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις; 
Η χρήση των συστημάτων ΤΠ επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες 
ελέγχου. Οι έλεγχοι των συστημάτων ΤΠ είναι αποτελεσματικοί όταν διασφαλίζουν την 
ακεραιότητα των πληροφοριών και την ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργάζονται τα εν 
λόγω συστήματα, και περιλαμβάνουν αποτελεσματικούς γενικούς ελέγχους ΤΠ και ελέγχους 
εφαρμογών. 
Οι γενικοί έλεγχοι ΤΠ σχετίζονται με πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν πολλές εφαρμογές 
και στηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των ελέγχων εφαρμογών. Εφαρμόζονται σε 
περιβάλλοντα κύριου πλαισίου, μικρο-πλαισίου και τελικού χρήστη. Οι γενικοί έλεγχοι ΤΠ που 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα των πληροφοριών και την ασφάλεια των δεδομένων 
περιλαμβάνουν συνήθως ελέγχους των ακόλουθων στοιχείων: 

— εργασίες κέντρου δεδομένων και δικτύου, 

— απόκτηση, αλλαγή και συντήρηση λογισμικού συστημάτων, 

— αλλαγή προγραμμάτων, 

— ασφάλεια πρόσβασης, 

— απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων εφαρμογών, 
Οι έλεγχοι εφαρμογών είναι μη αυτοματοποιημένες ή αυτοματοποιημένες διαδικασίες που 
διεκπεραιώνονται συνήθως σε επίπεδο επιχειρηματικών διαδικασιών και αφορούν την 
επεξεργασία συναλλαγών μέσω μεμονωμένων εφαρμογών. Οι έλεγχοι εφαρμογών μπορούν να 
είναι προληπτικού ή διερευνητικού χαρακτήρα και σχεδιάζονται με σκοπό τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας των λογιστικών στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι εφαρμογών σχετίζονται με τις 
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την έναρξη, καταγραφή, επεξεργασία και αναφορά 
συναλλαγών ή άλλων χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι εν λόγω έλεγχοι συμβάλλουν στο να 
διασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές έχουν όντως πραγματοποιηθεί, έχουν εγκριθεί και έχουν 
πλήρως και με ακρίβεια καταγραφεί και υποβληθεί σε επεξεργασία. Παραδείγματα των εν λόγω 
ελέγχων είναι έλεγχοι επεξεργασίας δεδομένων εισόδου, και έλεγχοι αρίθμησης με μη 
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αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των εκθέσεων εξαιρέσεων ή διόρθωση στο σημείο 
καταχώρισης δεδομένων. 
Η χρήση μη αυτοματοποιημένων ή αυτοματοποιημένων στοιχείων στο πλαίσιο του εσωτερικού 
ελέγχου επηρεάζει επίσης τον τρόπο έναρξης, καταγραφής, επεξεργασίας και αναφοράς των 
συναλλαγών: 

— Οι έλεγχοι στο πλαίσιο ενός μη αυτοματοποιημένου συστήματος μπορούν να 
περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως εγκρίσεις και επανεξετάσεις συναλλαγών, καθώς 
και συμφωνίες στοιχείων και ενέργειες παρακολούθησης στοιχείων συμφωνίας. 
Εναλλακτικά, μια οντότητα δύναται να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες για την έναρξη, καταγραφή, επεξεργασία και αναφορά συναλλαγών, 
οπότε τα έντυπα έγγραφα αντικαθίστανται από αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή. 

— Οι έλεγχοι των συστημάτων ΤΠ περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό αυτοματοποιημένων 
ελέγχων (για παράδειγμα, ελέγχων ενσωματωμένων σε προγράμματα υπολογιστή) και 
μη αυτοματοποιημένων ελέγχων. Οι μη αυτοματοποιημένοι έλεγχοι μπορεί να μην 
σχετίζονται με συστήματα ΤΠ, μπορεί να χρησιμοποιούν πληροφορίες που 
προκύπτουν από συστήματα ΤΠ, ή μπορεί να περιορίζονται στην παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ και των αυτοματοποιημένων 
ελέγχων, καθώς και στον χειρισμό των εξαιρέσεων. Όταν χρησιμοποιούνται 
συστήματα ΤΠ για την έναρξη, καταγραφή, επεξεργασία ή αναφορά συναλλαγών ή 
άλλων χρηματοοικονομικών δεδομένων που προορίζονται να συμπεριληφθούν σε 
οικονομικές καταστάσεις, τα συστήματα και τα προγράμματα ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν ελέγχους που σχετίζονται με τους αντίστοιχους ισχυρισμούς για 
ουσιώδεις λογαριασμούς ή μπορεί να είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική 
λειτουργία των μη αυτοματοποιημένων ελέγχων που εξαρτώνται από τη χρήση 
συστημάτων ΤΠ. 

Ο συνδυασμός μη αυτοματοποιημένων και αυτοματοποιημένων στοιχείων στο πλαίσιο του 
εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιεί μια οντότητα διαφέρει ανάλογα με τη φύση και την 
πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την εκ μέρους της οντότητας χρήση των συστημάτων ΤΠ. 

3.5. Πρόληψη, εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων, απάτης και 
παρατυπιών 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες 
για την πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση σφαλμάτων, απάτης και 
παρατυπιών; 

 

  

3.5.1 Εξετάζει η οντότητα το ενδεχόμενο 
σφαλμάτων, απάτης και παρατυπιών στο 
πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων για την 
επίτευξη των στόχων; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.5.2 Εντοπίζει η οντότητα (ευαίσθητες) θέσεις 
εργασίας που ενέχουν κίνδυνο αθέμιτων 
συμπράξεων (π.χ. τραπεζική 
διαχείριση/διαχείριση ταμειακών 
διαθεσίμων, προμηθειών και αγορών) και 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 
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εφαρμόζονται μέτρα εποπτείας (π.χ. 
εναλλαγή των καθηκόντων, πρόσθετοι 
έλεγχοι); 

3.5.3 Εφαρμόζονται διαδικασίες για την υποβολή 
εκθέσεων και τις ενέργειες παρακολούθησης 
των σφαλμάτων, των περιπτώσεων απάτης 
και των παρατυπιών; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.6. Διαφύλαξη των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης των παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
διασφαλίζει τη διαφύλαξη των παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων και ανιχνεύει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τους 
σκοπούς της χρηματοοικονομικής λογιστικής, της προληπτικής 
συντήρησης και της αποτροπής κλοπής; 

 

  

3.6.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για το σύστημα διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.6.2 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του 
συστήματος διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων της οντότητας, δηλαδή των 
πρακτικών και διαδικασιών για την απόκτηση 
και διαχείριση γηπέδων και κτιρίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, εξοπλισμού και 
άυλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αδειών). 
Σημείωση: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στους κανόνες προμηθειών για την 
απόκτηση παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων (ανατρέξτε στον πυλώνα 5 — 
προμήθειες). 

    

Οδηγίες 
Τεκμηριώστε την ανωτέρω διαδικασία με περιγραφές και παραπομπές σε συναφές πρωτογενές 
υλικό (π.χ. συστήματα, διαγράμματα ροής, εγχειρίδια κ.λπ.) και εντοπίστε τυχόν ανεπάρκειες στο 
σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της οντότητας. 
Συναφή ζητήματα είναι τα ακόλουθα: ρόλοι και αρμοδιότητες (διαχωρισμός καθηκόντων) για τη 
διαχείριση των διαδικασιών απόκτησης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καταχώριση 
περιουσιακών στοιχείων (χρήση μητρώου περιουσιακών στοιχείων, ημερολόγια οχημάτων), 
έλεγχοι και διαδικασίες πρόσβασης, διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, διαδικασίες 
διαφύλαξης και πρόσβασης, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων. 
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3.7. Διαφύλαξη βιβλίων απογραφής & εισπρακτέων λογαριασμών και 
οφειλών 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης βιβλίων απογραφής (προμήθειες, προϊόντα και υλικά) 
που διασφαλίζει τη διαφύλαξη των βιβλίων απογραφής και 
ανιχνεύει τα βιβλία απογραφής για τους σκοπούς της 
χρηματοοικονομικής λογιστικής, της προληπτικής συντήρησης και 
της αποτροπής κλοπής; 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης που διασφαλίζει τη συμφωνία των πληρωμών με τους 
εισπρακτέους λογαριασμούς και τις οφειλές; 

 

  

3.7.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για το σύστημα διαχείρισης 
βιβλίων απογραφής; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.7.2 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του 
συστήματος διαχείρισης βιβλίων απογραφής 
της οντότητας (πρακτικές και διαδικασίες για 
την απόκτηση, αγορά και διαχείριση 
προμηθειών όπως υλικά, εργαλεία, 
ανταλλακτικά και προμήθειες γραφείου). 
Σημείωση: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στους κανόνες προμηθειών για την 
απόκτηση προμηθειών, προϊόντων και 
υλικών (ανατρέξτε στον πυλώνα 5 — 
προμήθειες). 

    

Οδηγίες 
Τεκμηριώστε την ανωτέρω διαδικασία με περιγραφές και παραπομπές σε συναφές πρωτογενές 
υλικό (π.χ. συστήματα, διαγράμματα ροής, εγχειρίδια κ.λπ.) και εντοπίστε τυχόν ανεπάρκειες στο 
σύστημα διαχείρισης βιβλίων απογραφής της οντότητας. 
Συναφή ζητήματα είναι τα ακόλουθα: i) ρόλοι και αρμοδιότητες για τη διαχείριση βιβλίων 
απογραφής, διαδικασίες απόκτησης και αγοράς, και αρχεία βιβλίων απογραφής, ii) 
διασφαλίσεις, πρόσβαση και χρήση, iii) διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, καταγραφή 
αποθεμάτων και συμφωνίες στοιχείων, iv) χρήση και διάθεση αποθεμάτων 

3.8. Τραπεζική διαχείριση και προστασία των ρευστών διαθεσίμων 
στην τράπεζα 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα 
τραπεζικής διαχείρισης που διασφαλίζει την προστασία των 
τραπεζικών λογαριασμών και επιτρέπει τη σωστή λογιστική 
καταγραφή των μετρητών που εισπράττονται και 
χρησιμοποιούνται; 
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3.8.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για το σύστημα διαχείρισης 
τραπεζών; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.8.2 Διενεργεί η οντότητα τακτικές διαδικασίες 
(τουλάχιστον σε μηνιαία βάση) συμφωνίας 
των λογιστικών στοιχείων που τηρούνται 
στους λογαριασμούς της (λογαριασμός 
γενικού καθολικού, βιβλίο ταμείου) με τα 
στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κατά 
τρόπο ώστε να μην εξακολουθούν να 
υφίστανται αδιευκρίνιστες ουσιώδεις 
διαφορές; 

    

3.8.3 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του 
συστήματος τραπεζικής διαχείρισης της 
οντότητας (πρακτικές και διαδικασίες για τη 
διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών). 

    

Οδηγίες 
Τεκμηριώστε την ανωτέρω διαδικασία με περιγραφές και παραπομπές σε συναφές πρωτογενές 
υλικό (π.χ. συστήματα, διαγράμματα ροής, εγχειρίδια κ.λπ.) και εντοπίστε τυχόν ανεπάρκειες 
στις διαδικασίες διαχείρισης τραπεζών της οντότητας. 
Συναφή ζητήματα είναι τα ακόλουθα: ρόλοι και αρμοδιότητες (διαχωρισμός καθηκόντων, 
δικαιώματα πρόσβασης, χρήση χωριστής λειτουργίας διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων) για τη 
διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, είδη λογαριασμών (π.χ. έντοκες καταθέσεις, 
χρησιμοποιούμενα νομίσματα), χρήση διαδικασιών διπλής υπογραφής, τακτικές τραπεζικές 
συμφωνίες, εποπτεία και έλεγχος, χρήση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών για έργα· ταμειακές 
πολιτικές. 

3.9. Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και φύλαξη μετρητών στο 
ταμείο 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων που διασφαλίζει τη φύλαξη 
των ταμειακών διαθεσίμων (μικροεξόδων) και επιτρέπει τη σωστή 
λογιστική καταγραφή των μετρητών που εισπράττονται και 
χρησιμοποιούνται; 

 

  

3.9.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για το σύστημα διαχείρισης 
ταμειακών διαθεσίμων; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.9.2 Διενεργεί η οντότητα τακτικές διαδικασίες 
(τουλάχιστον σε μηνιαία βάση) συμφωνίας 
των λογιστικών στοιχείων που τηρούνται 
στους λογαριασμούς της (λογαριασμός 
γενικού καθολικού, βιβλίο ταμείου) με τα 
στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κατά 
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τρόπο ώστε να μην εξακολουθούν να 
υφίστανται αδιευκρίνιστες ουσιώδεις 
διαφορές; 

3.9.3 Εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες για τη 
διατήρηση και την καταμέτρηση μετρητών; 

    

3.9.5 Προβαίνει η οντότητα σε διαδικασίες 
εκκαθάρισης και συμφωνίας των 
μεταβατικών λογαριασμών και των 
προκαταβολών, δηλαδή προκαταβολών 
πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν σε 
μετρητά, από τις οποίες δεν έχουν 
καταγραφεί ακόμη δαπάνες, τουλάχιστον 
μηνιαίως εντός 30 ημερών από το τέλος κάθε 
μήνα; Οι εν λόγω προκαταβολές μπορεί να 
περιλαμβάνουν προκαταβολές οδοιπορικών 
και επιχειρησιακούς λογαριασμούς πάγιων 
προκαταβολών (3). Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν μεταφορές σε άλλες 
οντότητες, οι οποίες ταξινομούνται ως 
δαπάνες όταν πραγματοποιούνται, ακόμη 
και αν αναμένεται περιοδική υποβολή 
εκθέσεων για οποιοδήποτε προβλεπόμενο 
τμήμα των μεταφορών. 

    

3.9.6 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του 
συστήματος διαχείρισης ταμειακών 
διαθεσίμων της οντότητας (πρακτικές και 
διαδικασίες για τη διαχείριση των ταμειακών 
διαθεσίμων). 

    

Οδηγίες 
Τεκμηριώστε την ανωτέρω διαδικασία με περιγραφές και παραπομπές σε συναφές πρωτογενές 
υλικό (π.χ. συστήματα, διαγράμματα ροής, εγχειρίδια κ.λπ.) και εντοπίστε τυχόν ανεπάρκειες 
στις διαδικασίες διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της οντότητας. 
Συναφή ζητήματα είναι τα ακόλουθα: ρόλοι και αρμοδιότητες (διαχωρισμός καθηκόντων, 
δικαιώματα πρόσβασης, χρήση χωριστής αρμοδιότητας ταμειακών διαθεσίμων) για τη 
διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, διαδικασίες για τη διαχείριση των ταμειακών 
διαθεσίμων και όρια διατήρησης μετρητών, τακτικές καταμετρήσεις και συμφωνίες 
μικροεξόδων, διαχείριση προκαταβολών μετρητών (χρήση, εξουσιοδότηση, όρια, 
παρακολούθηση και εκκαθάριση). 

3.10. Προσλήψεις: 

Διαθέτει η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες 
για την πρόσληψη προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου); 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr3-C_2019191EL.01003001-E0003
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3.10.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για το σύστημα προσλήψεών 
της; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.10.2 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του 
συστήματος προσλήψεων της οντότητας 
(πρακτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση 
αλλοδαπού, γηγενούς προσωπικού και 
άλλου προσωπικού). 

    

3.10.3 Εξέταση της διαδικασίας προσλήψεων, από 
την έγκριση της διαδικασίας επιλογής έως 
την υπογραφή της σύμβασης απασχόλησης. 

    

Οδηγίες 
Τεκμηριώστε τις ανωτέρω διαδικασίες με περιγραφές και παραπομπές σε συναφές πρωτογενές 
υλικό (π.χ. συστήματα, διαγράμματα ροής, εγχειρίδια κ.λπ.) και εντοπίστε τυχόν ανεπάρκειες 
στις διαδικασίες προσλήψεων της οντότητας. 
Συναφή ζητήματα είναι τα ακόλουθα: ρόλοι και αρμοδιότητες για τη διαχείριση του 
προσωπικού· διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης· καθορισμός και έγκριση μισθών, 
επιδομάτων και άλλα στοιχεία του καθεστώτος απασχόλησης· χρήση συμβάσεων απασχόλησης· 
περιγραφή θέσεων εργασίας. 

3.11. Διαχείριση μισθοδοσίας και χρόνου. 

Εφαρμόζει η οντότητα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης μισθοδοσίας και χρόνου; 

 

  

3.11.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για το σύστημα διαχείρισης 
μισθοδοσίας και χρόνου; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.11.2 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του 
συστήματος διαχείρισης μισθοδοσίας και 
χρόνου της οντότητας, δηλαδή πρακτικές και 
διαδικασίες για τη διαχείριση της 
μισθοδοσίας και του χρόνου. 

    

3.11.3 Συνδέεται η βάση δεδομένων 
προσωπικού (4) (*βλέπε κατωτέρω) 
απευθείας με τη μισθοδοσία ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή των δεδομένων; 
Πραγματοποιούνται συμφωνίες στοιχείων σε 
τακτική βάση (καταρχήν, μηνιαίως); 

    

3.11.4 Είναι συνδεδεμένα τα συστήματα 
διαχείρισης μισθοδοσίας και χρόνου, ώστε 
να διασφαλίζεται ο σωστός υπολογισμός των 

    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr4-C_2019191EL.01003001-E0004


 
 

156 

 

μισθών και των ημερομισθίων, κατά 
περίπτωση; 

3.11.5 Υπόκειται η εξουσία τροποποίησης των 
αρχείων και της μισθοδοσίας σε 
περιορισμούς και υπάρχουν διαθέσιμες 
διαδρομές λογιστικού ελέγχου; 

    

3.11.6 Εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες 
(έγκρισης) όσον αφορά την πραγματοποίηση 
τροποποιήσεων στα αρχεία προσωπικού; 

    

3.11.7 Υπάρχουν διαδικασίες για τον εντοπισμό 
αδυναμιών ελέγχου και/ή πλασματικών 
εργαζομένων; Για παράδειγμα: 
διενεργούνται (ετήσιοι) έλεγχοι μισθοδοσίας 
βάσει μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου; 

    

3.11.8 Εφαρμόζει η οντότητα σύστημα για την 
κατανομή του προσωπικού, των μισθών και 
των συναφών δαπανών στα έργα; 

    

3.11.9 Ποιες αρχές (δηλαδή ευλογοφάνεια των 
βασικών παραδοχών που χρησιμοποιούνται 
και τα βασικά στοιχεία κατανομής) 
χρησιμοποιεί η οντότητα για την κατανομή 
των μισθών και των δαπανών που 
σχετίζονται με τους μισθούς στα έργα; Με 
ποιον τρόπο δαπανά το προσωπικό τον 
χρόνο για συγκεκριμένα έργα που έχουν 
εγκριθεί και καταγραφεί; 

    

Οδηγίες 
Τεκμηριώστε τις ανωτέρω διαδικασίες με περιγραφές και παραπομπές σε συναφές πρωτογενές 
υλικό (π.χ. συστήματα, διαγράμματα ροής, εγχειρίδια κ.λπ.) και εντοπίστε τυχόν ανεπάρκειες 
στα συστήματα διαχείρισης μισθοδοσίας και χρόνου της οντότητας. 
Συναφή ζητήματα είναι τα ακόλουθα: ρόλοι και αρμοδιότητες για τη διαχείριση της μισθοδοσίας 
και του χρόνου, καταγραφή, υπολογισμός και έγκριση μισθών και στοιχείων μισθών 
(πάγιων/μεταβλητών· υπερωριών· κοινωνικής ασφάλισης). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στο σύστημα διαχείρισης χρόνου της οντότητας: στις διαδικασίες και τα αρχεία παρουσίας 
των εργαζομένων (χρήση δελτίων χρόνου εργασίας), και τις διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και 
έγκρισης. 

3.12. Έλεγχοι για άλλες δαπάνες και επιδόματα που σχετίζονται με τον 
μισθό. 

Διενεργεί η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικούς ελέγχους 
για άλλες δαπάνες και επιδόματα που συνδέονται με τον μισθό; 
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Βασική ερώτηση (επίπεδο 3): 
  

3.12.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για τους ελέγχους άλλων 
δαπανών και επιδομάτων που σχετίζονται με 
τον μισθό; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.12.2 Ποιες διαδικασίες και έλεγχοι εφαρμόζονται 
για τον προσδιορισμό και την καταβολή των 
επιδομάτων οδοιπορικών και διαμονής 
(δηλαδή ημερήσιας αποζημίωσης); 

    

3.12.3 Ποιες διαδικασίες και έλεγχοι εφαρμόζονται 
για τον προσδιορισμό και την καταβολή των 
δαπανών επιμόρφωσης και εξέλιξης του 
προσωπικού; 

    

3.13. Αγορά υπηρεσιών και κόστος υπηρεσιών. 

Διενεργεί η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικούς ελέγχους 
για την αγορά υπηρεσιών και τη λογιστική καταγραφή του 
κόστους των υπηρεσιών; 

 

  

3.13.1 Ποιες διαδικασίες εφαρμόζει η οντότητα για 
τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών με 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. 
μελέτες και έρευνα· ενέργειες διαφήμισης, 
προώθησης, δημοσίευσης και προβολής· 
αξιολογήσεις· υπηρεσίες ελέγχου, λογιστικής 
και νομικές υπηρεσίες· τεχνική βοήθεια· 
μετάφραση και διερμηνεία· διοργάνωση 
συνεδρίων και σεμιναρίων· ενέργειες 
προβολής); 
Σημείωση: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στους κανόνες προμηθειών για την 
αγορά υπηρεσιών (ανατρέξτε στον πυλώνα 5 
— προμήθειες). 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.14. Έλεγχοι δαπανών για άλλες (μη μισθοδοτικές) δαπάνες. 

Διενεργεί η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικούς ελέγχους 
για άλλες (μη μισθολογικές) δαπάνες; 

Σημείωση: περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες εκτός από τους 
μισθούς, τις δαπάνες και τα επιδόματα που σχετίζονται με τον 
μισθό και το κόστος των υπηρεσιών. Για παράδειγμα: έξοδα 
γραφείου όπως ενοίκιο, αναλώσιμα και προμήθειες γραφείου, 
λειτουργικά έξοδα (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αέριο, καύσιμα), 
φόροι και τέλη (π.χ. τέλη αποχέτευσης και στερεών αποβλήτων), 
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καθαρισμός και συντήρηση· επικοινωνία (τηλέφωνο, φαξ, 
διαδίκτυο)· ασφάλιση, διαχείριση και λογιστική, εκτυπώσεις. 

 

3.14.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για τους ελέγχους άλλων (μη 
μισθολογικών) δαπανών; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.14.2 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του 
συστήματος ελέγχου δαπανών της οντότητας 
(πρακτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο 
των δαπανών). 

    

Οδηγίες 
Τεκμηριώστε τις ανωτέρω διαδικασίες με περιγραφές και παραπομπές σε συναφές πρωτογενές 
υλικό (π.χ. συστήματα, διαγράμματα ροής, εγχειρίδια κ.λπ.) και εντοπίστε τυχόν ανεπάρκειες 
στις διαδικασίες ελέγχου δαπανών της οντότητας. 
Συναφή ζητήματα είναι τα ακόλουθα: ρόλοι και αρμοδιότητες για τον έλεγχο δαπανών· 
διαδικασίες διαχείρισης που διασφαλίζουν ότι ο έλεγχος δαπανών διενεργείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες της οντότητας· εξουσιοδότηση και έγκριση των δαπανών· διενέργεια τακτικών 
συγκρίσεων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό δαπανών με τις πραγματικές δαπάνες. 

3.15. Παρακολούθηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. 

Διενεργεί η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικούς ελέγχους 
για τα λειτουργικά αποτελέσματα; 

 

  

3.15.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για την παρακολούθηση των 
λειτουργικών αποτελεσμάτων; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.15.2 Ποια μέτρα εφαρμόζει η οντότητα για να 
επανεξετάζει τα λειτουργικά αποτελέσματα, 
δηλαδή την πρόοδο που σημειώθηκε όσον 
αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
και των έργων; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.15.3 Εφαρμόζει η οντότητα πρότυπα ποιότητας 
(π.χ. ISO); 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.15.4 Εάν δεν εφαρμόζονται εξωτερικά πρότυπα, 
υφίστανται εσωτερικά πρότυπα; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.15.5 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες για την 
αξιολόγηση των λειτουργικών 
αποτελεσμάτων (πριν, κατά την υλοποίηση 
και μετά την υλοποίηση); 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.15.6 Ποιος (εσωτερικός ή εξωτερικός φορέας) 
διενεργεί τις εν λόγω αξιολογήσεις και με 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 
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ποιον τρόπο παρουσιάζονται και 
παρακολουθούνται στη συνέχεια τα 
αποτελέσματα; 

3.16. Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και τους κανόνες χρήσης 
των κονδυλίων. 

Διενεργεί η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικούς ελέγχους 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς και 
τους κανόνες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
και των έργων της οντότητας; 

 

  

3.16.1 Διαθέτει η οντότητα περιγραφή ή εγχειρίδιο 
διαδικασιών για να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και 
τους κανόνες χρήσης των κονδυλίων; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

3.16.2 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι οι πραγματικές δαπάνες 
και τα έσοδα που εισπράττονται για 
δραστηριότητες και έργα είναι σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες, δηλαδή τους όρους 
που καθορίζονται στις συμβάσεις και τις 
συμφωνίες; 

    

3.16.3 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες 
και όροι είναι γνωστοί και τηρούνται; Οι εν 
λόγω κανόνες και όροι μπορούν να 
σχετίζονται, για παράδειγμα: με την 
επιλεξιμότητα των δαπανών, τους κανόνες 
προμηθειών (βλέπε πυλώνα 5), τους κανόνες 
προέλευσης, τους κανόνες προβολής των 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων, 
και τους κανόνες για τη μεταφορά 
περιουσιακών στοιχείων κατά τη λήξη ενός 
έργου. 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Οδηγίες 
Οι πληροφορίες είναι απαραίτητες ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντα 
εσωτερικού ελέγχου με σκοπό τη στήριξη της επίτευξης των στόχων της. Η διοίκηση της 
οντότητας αποκτά ή παράγει και χρησιμοποιεί σχετικές και ποιοτικές πληροφορίες τόσο από 
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εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές με σκοπό τη στήριξη της λειτουργίας άλλων στοιχείων 
του εσωτερικού ελέγχου. 
Υποβολή εκθέσεων στο εσωτερικό επίπεδο (εσωτερική πληροφόρηση και επικοινωνία) 
Πρόκειται για την υποβολή εκθέσεων στο εσωτερικό επίπεδο, η οποία καλύπτει τις οικονομικές 
εκθέσεις και την υποβολή εκθέσεων στη διοίκηση της οντότητας σχετικά με τις ποιοτικές πτυχές 
της υλοποίησης δραστηριοτήτων και έργων εντός της οντότητας. 
Υποβολή εκθέσεων στο εξωτερικό επίπεδο (εξωτερική πληροφόρηση και επικοινωνία) 
Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ δύο ροών εξωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας: 

— Εξερχόμενη υποβολή εκθέσεων στο εξωτερικό επίπεδο: οικονομικές εκθέσεις και 
υποβολή εκθέσεων σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις ποιοτικές και 
τις ποσοτικές πτυχές της εκ μέρους της οντότητας υλοποίησης δραστηριοτήτων και 
έργων. 

Αυτό αφορά ουσιαστικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της οντότητας και τη 
λογοδοσία της έναντι των (εξωτερικών) ενδιαφερομένων μερών. 

— Εισερχόμενη υποβολή εκθέσεων στο εξωτερικό επίπεδο: οικονομικές εκθέσεις και 
υποβολή εκθέσεων προς την οντότητα σχετικά με τις ποιοτικές και τις ποσοτικές 
πτυχές της υλοποίησης δραστηριοτήτων και έργων από τους δικαιούχους 
επιχορηγήσεων. 

Αυτό αφορά τις ροές υποβολής εκθέσεων από τους δικαιούχους επιχορηγήσεων προς την 
οντότητα και τη λογοδοσία τους έναντι της οντότητας. Η υποβολή εκθέσεων βασίζεται σε 
συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις που ορίζει η οντότητα προκειμένου να 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων) για τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την ΕΕ και άλλους δωρητές. Οι εν λόγω 
ροές υποβολής εκθέσεων αποτελούν ζωτικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου. 
Τα ως άνω δύο είδη υποβολής εκθέσεων στο εξωτερικό επίπεδο θίγονται στον πυλώνα 2 — 
λογιστική. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(συνέχεια) — ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις της 
οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Διενεργεί η οντότητα ελέγχους και εφαρμόζει 
διαδικασίες που διασφαλίζουν την αξιόπιστη υποβολή εκθέσεων — τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό επίπεδο (εισερχόμενες και 
εξερχόμενες) — σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και πρότυπα; 

  

4.1. Υποβολή εκθέσεων στο εσωτερικό επίπεδο 

Διενεργεί η οντότητα επαρκείς και αποτελεσματικούς ελέγχους για 
να διασφαλίσει ότι η υποβολή εκθέσεων στο εσωτερικό επίπεδο 
παρέχει συναφείς και ποιοτικές πληροφορίες στη διοίκηση; 

 

  

4.1.1 Αποκτά η οντότητα ή παράγει και 
χρησιμοποιεί συναφείς, ποιοτικές 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 
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πληροφορίες (εσωτερικές και/ή εξωτερικές 
πηγές) για την κατάρτιση εκθέσεων 
διαχείρισης; 

4.1.2 Λαμβάνει η διοίκηση της οντότητας τακτικές 
(μηνιαίες, τριμηνιαίες) εκθέσεις σχετικά με 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με 
τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα 
έργα; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.1.3 Καλύπτουν οι πληροφορίες τις ποιοτικές 
πτυχές της υλοποίησης, όπως η χρήση 
δεικτών επιδόσεων, η κατάσταση 
υλοποίησης και οι καθυστερήσεις, βασικά 
προβλήματα και ζητήματα; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.1.4 Καλύπτουν οι πληροφορίες οικονομικές 
πτυχές όπως οι συγκρίσεις μεταξύ των 
ποσών του προϋπολογισμού και των 
πραγματικών ποσών και οι αναλύσεις των 
δαπανών που αναλαμβάνονται ανά 
δραστηριότητα/έργο; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.1.5 Κοινοποιεί η οντότητα στο εσωτερικό 
επίπεδο πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των 
αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελέγχου, που 
είναι απαραίτητες για τη στήριξη της 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.2. Υποβολή εκθέσεων σε εξωτερικό επίπεδο (εξερχόμενες) — 
οικονομικές καταστάσεις 

Καταρτίζει η οντότητα και παρουσιάζει ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις που είναι αξιόπιστες και σύμφωνες προς τα ισχύοντα 
διεθνή πρότυπα; 

 

  

4.2.1 Καταρτίζει η οντότητα και παρουσιάζει 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι 
αξιόπιστες; 
«Αξιόπιστες» σημαίνει ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις: 

— παρουσιάζουν πιστά την οικονομική 
θέση, τις χρηματοοικονομικές 
επιδόσεις και τις ταμειακές ροές της 
οντότητας, 

— αντανακλούν την οικονομική ουσία 
των συναλλαγών, άλλα γεγονότα και 
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περιστάσεις και όχι απλώς και μόνο 
τον νομικό τύπο, 

— είναι ουδέτερες, τουτέστιν 
αμερόληπτες, 

— είναι συνετές, και 

— είναι πλήρεις από κάθε ουσιώδη 
πλευρά. 

 

Οδηγίες 
Οι οικονομικές καταστάσεις του τέλους της χρήσης αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για τη 
διαφάνεια. Η δυνατότητα έγκαιρης κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως 
αποτελεί βασικό δείκτη για το πόσο καλά λειτουργεί το λογιστικό σύστημα και για την ποιότητα 
των τηρούμενων αρχείων. 
Προκειμένου να είναι χρήσιμες και να συμβάλλουν στη διαφάνεια, οι οικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να είναι κατανοητές στον αναγνώστη και να αντιμετωπίζουν τις πράξεις, το ενεργητικό 
και το παθητικό με διαφανή και συνεπή τρόπο. Αυτός είναι ο σκοπός των προτύπων οικονομικών 
εκθέσεων. Ορισμένες χώρες διαθέτουν τα δικά τους πρότυπα οικονομικών εκθέσεων του 
δημόσιου τομέα, τα οποία καθορίζονται από την κυβέρνηση ή άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα. 
Προκειμένου να είναι γενικώς αποδεκτά, τα εθνικά αυτά πρότυπα είναι συνήθως 
ευθυγραμμισμένα με διεθνή πρότυπα, όπως τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα 
(ΔΛΠΔΤ), ορισμένα από τα οποία αφορούν χώρες που εφαρμόζουν λογιστική σε δεδουλευμένη 
βάση, ενώ άλλα αφορούν συστήματα βασιζόμενα στα ταμειακά διαθέσιμα. 

4.2.2 Διαθέτουν οι χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν χρήσιμες 
για τους χρήστες; 

— Συνάφεια Οι χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες πρέπει να είναι 
συναφείς προς τις ανάγκες λήψης 
αποφάσεων των χρηστών. 

— Σημαντικότητα Θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες που αναμένεται να 
επηρεάσουν τις αποφάσεις των 
χρηστών. 

— Πιστή παρουσίαση Οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα 
πρέπει να είναι αληθείς, 
ακριβοδίκαιες και να μην περιέχουν 
ανακρίβειες. 

— Συγκρισιμότητα Οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα 
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πρέπει να είναι συγκρίσιμες μεταξύ 
των περιόδων και μεταξύ των 
οργανισμών. 

— Επαληθευσιμότητα Οι πληροφορίες 
θα πρέπει να γνωστοποιούν τις 
υποκείμενες οικονομικές 
παραμέτρους των δραστηριοτήτων της 
οντότητας. 

— Έγκαιρη γνωστοποίηση Οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν 
θα πρέπει να γνωστοποιούνται με 
υπερβολική καθυστέρηση. 

— Κατανοησιμότητα Οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
πρέπει να είναι κατανοητές από τους 
χρήστες με εύλογη γνώση των 
δραστηριοτήτων της οντότητας. 

 

4.2.3 Καταρτίζει η οντότητα και παρουσιάζει 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι 
σύμφωνες προς τα ισχύοντα διεθνή 
πρότυπα; Ποιο είναι το εφαρμοστέο πλαίσιο 
οικονομικών εκθέσεων; Προς ποιους 
βασικούς κανονισμούς και κανόνες πρέπει 
να συμμορφώνεται η οντότητα κατά την 
προετοιμασία και παρουσίαση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεών της; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.2.4 Άλλες γνωστοποιήσεις ορθών πρακτικών 
Γνωστοποιείται στις οικονομικές 
καταστάσεις της οντότητας: 

— η διεύθυνση και η νομική μορφή της 
οντότητας, καθώς και η περιοχή 
δικαιοδοσίας στην οποία 
δραστηριοποιείται; 

— η φύση των πράξεων και των κύριων 
δραστηριοτήτων της οντότητας; 

— παραπομπή στο νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις 
πράξεις της οντότητας; 

— η επωνυμία και η ταυτότητα της 
ελέγχουσας οντότητας (κατά 
περίπτωση); 
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— συγκρίσεις των ποσών του 
προϋπολογισμού με τα πραγματικά 
ποσά των πιστώσεων/αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων; 

— αναλυτικά στοιχεία των πηγών 
χρηματοδότησης 
(εισπραχθέντα/εισπρακτέα ποσά και 
ταυτότητα των χρηματοδοτών); 

— καταστάσεις της οικονομικής θέσης 
και της χρηματοοικονομικής απόδοσης 
ανά είδος δραστηριότητας, 
προγράμματος, έργου, 
(καταπιστευματικών) ταμείων και 
χρηματοδοτικών μέσων για το χρονικό 
διάστημα που καλύπτουν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις; 

 

4.2.5 Συμμορφώνεται η οντότητα προς τα εθνικά 
λογιστικά πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων 
των οικονομικών εκθέσεων) που ισχύουν 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη; 
Για παράδειγμα: η Παγκόσμια Τράπεζα, 
δηλαδή η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (IBRD) και η Διεθνής Ένωση 
Ανάπτυξης (IDA) συμμορφώνονται προς τις 
Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ 
(GAAP των ΗΠΑ). 

    

4.2.6 Συμμορφώνεται η οντότητα προς τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων 
των οικονομικών εκθέσεων) ή προς τις 
πολιτικές και τους κανόνες λογιστικής που 
προβλέπονται από ειδικούς κανονισμούς ή 
συμβάσεις; 

— Διεθνή λογιστικά πρότυπα του 
δημόσιου τομέα (ΔΛΠΔΤ) 

— Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

— Άλλες ειδικές συμβάσεις και κανόνες 
όπως, για παράδειγμα, τα Πρότυπα 
Λογιστικού Συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών (UNSAS) 

 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 
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4.2.7 Ποια είναι η λογιστική βάση για την 
κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της οντότητας: 

— Δεδουλευμένη βάση 

— Ταμειακή βάση 

— Τροποποιημένη ταμειακή βάση ή 
τροποποιημένη δεδουλευμένη βάση 
(δηλαδή συνδυασμός). 

Υποσημείωση: «Δεδουλευμένη βάση» είναι 
βάση λογιστικής στο πλαίσιο της οποίας οι 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα 
αναγνωρίζονται όταν συμβαίνουν (και όχι 
μόνον όταν εισπράττονται ή καταβάλλονται 
μετρητά ή ισοδύναμό τους). Συνεπώς, οι 
συναλλαγές και τα γεγονότα καταχωρούνται 
στα λογιστικά βιβλία και αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις των περιόδων 
στις οποίες αναφέρονται. Τα στοιχεία που 
αναγνωρίζονται βάσει της λογιστικής σε 
δεδουλευμένη βάση είναι το ενεργητικό, το 
παθητικό, το καθαρό ενεργητικό/ίδια 
κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα. 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.2.8 Ποιο χρονικό διάστημα χρησιμοποιεί η 
οικονομική οντότητα ως οικονομικό έτος; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.2.9 Περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις 
της οντότητας τα ακόλουθα στοιχεία: 

— κατάσταση μεταβολών στο καθαρό 
ενεργητικό/κατάσταση μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής 
θέσης (αναφέρεται επίσης ως 
ισολογισμός ή κατάσταση ενεργητικού 
και παθητικού), 

— κατάσταση οικονομικών 
αποτελεσμάτων (αναφέρεται επίσης 
ως κατάσταση εσόδων και εξόδων, 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, 
λογαριασμός εκμετάλλευσης ή 
κατάσταση κερδών και ζημιών), 

— κατάσταση μεταβολών καθαρού 
ενεργητικού/ιδίων κεφαλαίων, 

— κατάσταση ταμειακών ροών, και 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 
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— λογιστικές πολιτικές και σημειώσεις 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

4.2.10 Υποβάλλονται οι οικονομικές καταστάσεις 
της οντότητας για εξωτερικό έλεγχο εντός 6 
μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.3. Υποβολή εκθέσεων σε εξωτερικό επίπεδο (εξερχόμενες) — ειδική 
υποβολή εκθέσεων προς τους δωρητές/χρηματοδότες 

Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες υποβολής εκθέσεων που 
επιτρέπουν την επαρκή και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων στους 
δωρητές/χρηματοδότες (περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων για έργα, των 
(καταπιστευματικών) ταμείων και των χρηματοδοτικών μέσων που 
της παρέχουν; 

 

  

4.3.1 Εφαρμόζει η οντότητα συγκεκριμένες και 
ειδικές διαδικασίες υποβολής εκθέσεων για 
δραστηριότητες, έργα ή (καταπιστευματικά) 
ταμεία και χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή άλλους 
δωρητές; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.4. Υποβολή εκθέσεων σε εξωτερικό επίπεδο (εισερχόμενες) — 
υποβολή εκθέσεων από υπεξουσιοδοτηθέντες και δικαιούχους 
επιχορηγήσεων 

Λαμβάνει η οντότητα τα κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν, σε 
εύλογο βαθμό, ότι οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων παρέχουν 
αξιόπιστες και έγκαιρες εκθέσεις σχετικά με τη χρήση των 
κονδυλίων που τους παρέχονται από την οντότητα; 

 

  

4.4.1 Εφαρμόζει η οντότητα συγκεκριμένες και 
ειδικές διαδικασίες υποβολής εκθέσεων για 
δραστηριότητες, έργα ή (καταπιστευματικά) 
ταμεία και χρηματοπιστωτικά μέσα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή άλλους 
δωρητές; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.4.2 Προσδιορίζει η οντότητα όρους υποβολής 
εκθέσεων από τους δικαιούχους 
επιχορηγήσεων σχετικά με τις 
χρηματοοικονομικές και ποιοτικές πτυχές 
της υλοποίησης των δραστηριοτήτων, των 
(καταπιστευματικών) ταμείων και των 
χρηματοδοτικών μέσων; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  



 
 

167 

 

4.4.3 Γνωστοποιούνται οι όροι υποβολής 
εκθέσεων σαφώς και δεόντως [π.χ. χρήση 
όρων εντολής, χρήση (διαδικτυακών) 
κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών, 
φυλλαδίων]; 

— Ποιοι είναι οι βασικοί όροι υποβολής 
εκθέσεων; 

— Είναι οι εν λόγω όροι δεσμευτικοί; Για 
παράδειγμα: καθορίζονται οι όροι σε 
συμφωνίες ή συμβάσεις (ή 
παραρτήματα αυτών) που 
συνάπτονται από την οντότητα με 
τους δικαιούχους επιχορηγήσεων; 

— Επεξηγούνται οι συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους (π.χ. 
κανόνες επιλεξιμότητας των 
δαπανών); 

 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.4.4 Παρακολουθεί/ελέγχει η οντότητα κατά 
πόσον τηρούνται οι όροι υποβολής 
εκθέσεων; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.4.5 Λαμβάνει και ανασκοπεί η οντότητα τακτικά 
τις εκθέσεις προόδου που καταρτίζονται από 
τους δικαιούχους επιχορηγήσεων; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

4.4.6 Ανταποκρίνεται η οντότητα αποτελεσματικά 
και εγκαίρως στα ζητήματα που προκύπτουν 
από την ανασκόπηση των εν λόγω 
εκθέσεων; Μεταξύ των εν λόγω ζητημάτων 
μπορεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
σημαντικές διαφορές στις συγκρίσεις των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
δαπανών με τις πραγματικές δαπάνες, 
ασυνήθη στοιχεία δαπανών, (πιθανές) μη 
επιλέξιμες δαπάνες, καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση έργων, δραστηριότητες έργων 
που δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό. 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Παρατηρήσεις της 
οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 
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Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Παρακολουθεί η 
οντότητα το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της (τα 
στοιχεία αυτού) τακτικά και αποτελεσματικά; 

    

5.1. Παρακολούθηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (των 
στοιχείων αυτού) (εάν η οντότητα δεν διαθέτει λειτουργία 
εσωτερικού ελέγχου) 

Εάν η οντότητα δεν διαθέτει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, 
εφαρμόζει επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα για την 
παρακολούθηση του εσωτερικού ελέγχου; 

 

  

5.1.1 Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες 
μέσω των οποίων παρακολουθεί η 
οντότητα το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
της (των στοιχείων αυτού); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.1.2 Με ποιον τρόπο η οντότητα λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα για τις ανεπάρκειες του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της (των 
στοιχείων αυτού); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2. Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. 

Διαθέτει η οντότητα αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου; 

 

  

5.2.1 Πρότυπα και καταστατικός χάρτης 
εσωτερικού ελέγχου 
Συμμορφώνεται η λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου προς τα διεθνή 
επαγγελματικά πρότυπα και τον κώδικα 
δεοντολογίας που εκδίδει το Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

Οδηγίες 
Απαιτείται τακτική και επαρκής υποβολή παρατηρήσεων προς τη διοίκηση όσον αφορά τις 
επιδόσεις των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, μέσω μιας λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου ή 
ισοδύναμης λειτουργίας παρακολούθησης συστημάτων. Σε ορισμένες χώρες, οι λειτουργίες 
εσωτερικού ελέγχου αφορούν μόνο τον προ-έλεγχο των συναλλαγών, ο οποίος θεωρείται, ως εκ 
τούτου, μέρος των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου. 

5.2.2 Πρότυπα και καταστατικός χάρτης 
εσωτερικού ελέγχου (συνέχεια) 
Έχει εγκριθεί, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου, καταστατικός χάρτης 
εσωτερικού ελέγχου ο οποίος συνάδει με 
τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, τον 
κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα που 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 
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εκδίδει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών; 
Υποσημείωση: Ο καταστατικός χάρτης 
εσωτερικού ελέγχου είναι επίσημο 
έγγραφο που καθορίζει τον σκοπό, την 
εξουσία και την ευθύνη της 
δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου. Ο 
καταστατικός χάρτης εσωτερικού ελέγχου: 
i) καθορίζει τη θέση της δραστηριότητας 
εσωτερικού ελέγχου στον οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της φύσης της 
λειτουργικής σχέσης λογοδοσίας του 
επικεφαλής ελεγκτή με το διοικητικό 
συμβούλιο, ii) παρέχει εξουσία 
πρόσβασης σε αρχεία, μέλη του 
προσωπικού και υλικά περιουσιακά 
στοιχεία που συνδέονται με την εκτέλεση 
αναθέσεων, και iii) καθορίζει το πεδίο 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων 
εσωτερικού ελέγχου. Η τελική έγκριση του 
καταστατικού χάρτη εσωτερικού ελέγχου 
αποτελεί αρμοδιότητα της ανώτερης 
διοίκησης της οντότητας ή ενός εποπτικού 
οργάνου (επιτροπή ελέγχου), ανάλογα με 
την περίπτωση. 

5.2.3 Ανεξαρτησία 
Πώς εντάσσεται η λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου στην οργανωτική δομή του 
οργανισμού; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.4 Ανεξαρτησία 
Είναι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 
ανεξάρτητη, δηλαδή είναι απαλλαγμένη 
από όρους που απειλούν την ικανότητά 
της να ασκεί τις αρμοδιότητες εσωτερικού 
ελέγχου με αμερόληπτο τρόπο; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.5 Ανεξαρτησία (συνέχεια) 
Έχει ο επικεφαλής ελεγκτής/επικεφαλής 
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου 
άμεση και απεριόριστη πρόσβαση στην 
ανώτερη διοίκηση και στο εποπτικό 
όργανο, όπως αρμόζει; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.6 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής εργασιών 
Ποια είναι η φύση των αρμοδιοτήτων της 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 
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5.2.7 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής εργασιών 
(συνέχεια) 
Ποιες δραστηριότητες διεξάγονται, ή 
πρόκειται να διεξάγονται στο πλαίσιο της 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.8 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής εργασιών 
Καθορίζεται στον καταστατικό χάρτη 
εσωτερικού ελέγχου η φύση των 
υπηρεσιών (διασφάλισης) που παρέχει η 
οντότητα; 
Σημείωση: Οι «υπηρεσίες διασφάλισης» 
περιλαμβάνουν την εκ μέρους του 
εσωτερικού ελεγκτή αντικειμενική 
αξιολόγηση τεκμηρίων προκειμένου να 
παράσχει ανεξάρτητη γνώμη ή 
συμπεράσματα αναφορικά με μια 
οντότητα, λειτουργία, καθήκοντα, 
διαδικασία, σύστημα ή άλλο αντικείμενο. 
Η φύση και το πεδίο εφαρμογής της 
ανάθεσης διασφάλισης καθορίζονται στα 
διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική 
άσκηση του εσωτερικού ελέγχου. 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.9 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής εργασιών 
Διενεργείται στο πλαίσιο της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου εκτίμηση κινδύνου 
των δραστηριοτήτων και/ή των 
οργανωτικών λειτουργιών (π.χ. 
τμήματα/μονάδες); 
Σημείωση: Τεκμήριο αποτελεσματικής 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (ή 
παρακολούθησης συστημάτων) θα είναι 
επίσης η επικέντρωση της προσοχής σε 
τομείς υψηλού κινδύνου. 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.10 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής εργασιών 
Καταρτίζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου πολυετές (συνήθως 
τριετές) σχέδιο ελέγχου καθώς και ετήσια 
επιχειρησιακά σχέδια; Με ποιον τρόπο και 
από ποιον επιλέγονται και εγκρίνονται τα 
θέματα ελέγχου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.11 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής εργασιών 
(συνέχεια) 
Συμπεριλαμβάνουν τα εν λόγω σχέδια 
κατάλληλο φάσμα τύπων ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 
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συμμόρφωσης, οικονομικών ελέγχων, 
ελέγχων μισθοδοσίας, συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της 
τεχνολογίας πληροφοριών, των ελέγχων 
αποδεικτικών στοιχείων και των ελέγχων 
επιδόσεων; 

5.2.12 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής εργασιών 
Διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος για 
όλες τις δραστηριότητες που διαχειρίζεται 
η οντότητα; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.13 Υποβολή εκθέσεων 
Ολοκληρώνονται και εκδίδονται οι 
εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου βάσει 
σταθερού χρονοδιαγράμματος και 
διανέμονται στην ανώτερη διοίκηση και σε 
εποπτικό όργανο ή επιτροπή ελέγχου, 
όπως αρμόζει; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.14 Υποβολή εκθέσεων (συνέχεια) 
Παρέχονται, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου, τακτικές (δηλαδή 
μηνιαίες, τριμηνιαίες) εκθέσεις προόδου 
στη διοίκηση της οντότητας και σε 
εποπτικό όργανο/επιτροπή ελέγχου, όπως 
αρμόζει; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.15 Ενέργειες παρακολούθησης των 
πορισμάτων και συστάσεων του 
εσωτερικού ελέγχου 
Παρουσιάζονται τα πορίσματα και οι 
συστάσεις που προκύπτουν από τον 
εσωτερικό έλεγχο (στην ανώτερη διοίκηση 
της οντότητας και σε εποπτικό 
όργανο/επιτροπή ελέγχου, όπως αρμόζει) 
και αντιμετωπίζονται δεόντως; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.16 Ενέργειες παρακολούθησης των 
πορισμάτων και συστάσεων του 
εσωτερικού ελέγχου 
Ανταποκρίνεται εγκαίρως η διοίκηση της 
οντότητας στα πορίσματα του εσωτερικού 
ελέγχου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

5.2.17 Ενέργειες παρακολούθησης των 
πορισμάτων και συστάσεων του 
εσωτερικού ελέγχου 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  



 
 

172 

 

Εφαρμόζονται πλήρως και έγκαιρα οι 
συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου; 
Σημείωση: Τεκμήριο αποτελεσματικής 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (ή 
παρακολούθησης συστημάτων) θα είναι 
επίσης η ανάληψη δράσης από τη 
διοίκηση σχετικά με τα πορίσματα 
εσωτερικού ελέγχου. Η εν λόγω δράση 
είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς η έλλειψη 
δράσης σχετικά με τα πορίσματα 
υπονομεύει απολύτως τη λογική της 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

5.3. Δήλωση της διοίκησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

Προβαίνει η διοίκηση της οντότητας σε δήλωση σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου; 

 

  

5.3.1 Συμπεριλαμβάνει η διοίκηση έκθεση 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου (δηλαδή 
έκθεση εσωτερικού ελέγχου) στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις/ετήσια έκθεση 
της οντότητας; 
Εάν ναι, ανασκοπήστε τις εκθέσεις 
εσωτερικού ελέγχου της οντότητας των 
τελευταίων 3 ετών και την έκθεση του 
ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με τη 
δήλωση της διοίκησης για την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. 
Εάν ναι, ποιο είδος γνώμης (χωρίς 
επιφύλαξη, με επιφύλαξη) εξέφρασαν οι 
εξωτερικοί ελεγκτές σχετικά με τη δήλωση 
της διοίκησης για την αποτελεσματικότητα 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Χρησιμοποιεί η οντότητα λογιστικό σύστημα που παρέχει, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες εγκαίρως, 
με βάση τα εθνικά και/ή τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 
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Οδηγίες 
Λογιστικές πολιτικές είναι οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, 
που εφαρμόζονται από την οντότητα για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων. Αξιόπιστη βάση σημαίνει ότι η οντότητα εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που 
σχετίζονται με τις ανάγκες λήψης αποφάσεων των χρηστών και είναι αξιόπιστες υπό την έννοια 
ότι οι οικονομικές καταστάσεις: 

— παρουσιάζουν πιστά την οικονομική θέση, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις 
ταμειακές ροές της οντότητας, 

— αντανακλούν την οικονομική ουσία των συναλλαγών, άλλων γεγονότων και 
περιστάσεων και όχι απλώς και μόνο τον νομικό τύπο, 

— είναι ουδέτερες, τουτέστιν αμερόληπτες, 

— είναι συνετές, και 

— είναι πλήρεις από κάθε ουσιώδη πλευρά. 
Άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού 
Η Επιτροπή δύναται να αποδεχτεί ότι τα λογιστικά συστήματα και τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου που χρησιμοποιούν οι οντότητες και τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού για λογαριασμό της Επιτροπής παρέχουν ισοδύναμα επίπεδα 
όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την εύλογη 
διασφάλιση της επίτευξης των διαχειριστικών στόχων. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις της 
οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

1. Λογιστικό σύστημα και πολιτικές 
 

    

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Χρησιμοποιεί η οντότητα επαρκές λογιστικό 
σύστημα και εφαρμόζει σαφείς και καταγεγραμμένες λογιστικές πολιτικές; 

  

1.1 Εφαρμόζει η οντότητα λογιστικές πολιτικές 
οι οποίες: 

— είναι συναφείς προς τις ανάγκες 
λήψης αποφάσεων των χρηστών και 
οι οποίες παρέχουν αξιόπιστη 
βάση για την κατάρτιση των 
οικονομικών καταστάσεων της 
οντότητας; 

— συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα 
εθνικά και/ή διεθνή λογιστικά 
πρότυπα ή λογιστικές πολιτικές και 

    



 
 

174 

 

κανόνες που προβλέπονται από 
ειδικούς κανονισμούς ή συμβάσεις; 

 

1.2 Διαθέτει η οικονομική οντότητα εγχειρίδιο 
λογιστικών πολιτικών και διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών 
περιγραφών των λογιστικών διαδικασιών 
για τα διάφορα είδη χρηματοοικονομικών 
και λογιστικών συναλλαγών; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.3 Εφαρμόζει η οντότητα διπλογραφικό 
σύστημα τήρησης βιβλίων/λογιστικό 
σύστημα; 
Σημείωση: Ένα «διπλογραφικό» λογιστικό 
σύστημα είναι ένα σύνολο κανόνων για την 
καταγραφή των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών σε ένα σύστημα 
χρηματοοικονομικής λογιστικής στο πλαίσιο 
του οποίου κάθε συναλλαγή ή γεγονός 
μεταβάλλει τουλάχιστον δύο ονομαστικούς 
λογαριασμούς καθολικού. 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.4 Διαθέτει η οντότητα λογιστικό σχέδιο που 
αντικατοπτρίζει δεόντως τις πράξεις και τις 
δραστηριότητές της; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.5 Διενεργεί η οντότητα τακτικές συμφωνίες 
δεδομένων τραπεζών και βιβλίων ταμείου 
(ανάλογα με την περίπτωση); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.6 Διενεργεί η οντότητα τακτικές συμφωνίες 
δεδομένων και εκκαθαρίσεις των 
μεταβατικών λογαριασμών και των 
προκαταβολών; Τηρούνται χωριστοί 
λογαριασμοί (γενικού καθολικού) για τη 
λογιστική καταγραφή των προκαταβολών 
και των τελικών πληρωμών για διαφορετικά 
έργα; 
Σημείωση: η αξιόπιστη αναφορά 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτεί 
συνεχή έλεγχο και επαλήθευση των 
πρακτικών καταγραφής. Πρόκειται για 
σημαντικό τμήμα του εσωτερικού ελέγχου 
και για μια βάση για πληροφορίες καλής 
ποιότητας για τη διοίκηση και για τις 
εκθέσεις σε εξωτερικό επίπεδο. Οι έγκαιρες 
και συχνές διαδικασίες συμφωνίας 
δεδομένων από διαφορετικές πηγές είναι 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  



 
 

175 

 

θεμελιώδεις για την αξιοπιστία των 
δεδομένων. 

1.7 Επιτρέπει το λογιστικό σύστημα την 
επεξεργασία και την αναφορά λογιστικών 
και χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σχετικά με συγκεκριμένα έργα, 
δραστηριότητες, (καταπιστευματικά) ταμεία 
και χρηματοπιστωτικά μέσα, είτε αυτά 
χρηματοδοτούνται από την ίδια την 
οντότητα και/ή από εξωτερικές πηγές (όπως 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.8 Μπορεί η οντότητα να διασφαλίσει 
λογιστική διαδρομή για συναλλαγές (έσοδα 
και έξοδα) που σχετίζονται με συγκεκριμένα 
έργα, δραστηριότητες, (καταπιστευματικά) 
ταμεία και χρηματοπιστωτικά μέσα, 
ανεξάρτητα εάν αυτά χρηματοδοτούνται 
από την ίδια την οντότητα και/ή από 
εξωτερικές πηγές (όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.9 Με ποιον τρόπο πραγματοποιούνται 
πληρωμές προκαταβολών προς την 
οντότητα από εξωτερικούς οργανισμούς 
(π.χ. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων, 
δραστηριοτήτων, (καταπιστευματικών) 
ταμείων και χρηματοδοτικών μέσων που 
καταγράφονται στα λογιστικά αρχεία της 
οντότητας; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

1.10 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες για την 
«εκκαθάριση» προκαταβολών που 
καταβάλλονται από την ίδια στους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων (π.χ. 
εκκαθαρίζονται οι προκαταβολές βάσει 
εκθέσεων ελέγχου σχετικά με τη χρήση των 
πόρων που υποβάλουν οι δικαιούχοι 
επιχορηγήσεων); 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις της 
οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 
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2. Κατάρτιση προϋπολογισμού 
 

    

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα σύστημα και 
διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού που έχουν ως 
αποτέλεσμα διαφανείς και αξιόπιστους προϋπολογισμούς για τις πράξεις 
και τις δραστηριότητές της; 

  

2.1 Είναι οι διαδικασίες κατάρτισης 
προϋπολογισμού επίσημες (π.χ. 
περιλαμβάνονται σε εγχειρίδιο 
προϋπολογισμού ή εγκυκλίους); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.2 Κάθε πότε καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί 
(ετήσιοι, εξαμηνιαίοι, τριμηνιαίοι); 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.3 Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης 
προϋπολογισμού; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.4 Ποιες πηγές λογιστικών δεδομένων και 
άλλων δεδομένων χρησιμοποιούνται; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.5 Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλο σύστημα 
ονοματολογίας του προϋπολογισμού (τα 
κριτήρια ονοματολογίας μπορούν, για 
παράδειγμα, να περιλαμβάνουν: 
επιχειρησιακές και κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
προϋπολογισμούς βάσει δραστηριοτήτων ή 
λειτουργική, αναλυτική ονοματολογία, 
ονοματολογία βάσει έργου/υποέργου). 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.6 Παρέχουν οι προϋπολογισμοί μια συνεκτική 
και σαφή παρουσίαση του 
προβλεπόμενου/εκτιμώμενου κόστους 
σύμφωνα με τις δραστηριότητες, τις πράξεις 
και τα έργα της οντότητας; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.7 Είναι οι προϋπολογισμοί διαφανείς και 
πλήρεις και αντικατοπτρίζουν σωστά τις 
πράξεις της οντότητας; 

    

2.8 Είναι οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται 
για την κατάρτιση των προϋπολογισμών και 
τον υπολογισμό των προβλεπόμενων και 
εκτιμώμενων δαπανών εύλογες; Βασίζονται 
τα βασικά στοιχεία κατανομής κόστους, τα 
οποία εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των 
στοιχείων κόστους του προϋπολογισμού, σε 
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λογικές, συνεπείς και εύλογες παραδοχές και 
αρχές; 

2.9 Είναι τα στοιχεία του προϋπολογισμού 
συναφή και αξιόπιστα ώστε να είναι 
πραγματικά χρήσιμα για τη διοίκηση και/ή 
άλλους χρήστες; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.10 Με ποιον τρόπο και από ποιον εγκρίνονται οι 
προϋπολογισμοί; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.11 Μπορεί το λογιστικό σύστημα να παράσχει 
ολοκληρωμένες εκθέσεις για τις πραγματικές 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε 
σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.12 Εκπονούνται τακτικά (τριμηνιαίως, 
εξαμηνιαίως) εκθέσεις που αναφέρουν τις 
πραγματικές συνολικές δαπάνες σε σύγκριση 
με τις αρχικά προβλεπόμενες συνολικές 
δαπάνες, και εκδίδονται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα (1 μήνα) μετά τη λήξη της 
περιόδου; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.13 Εξετάζονται και επεξηγούνται δεόντως οι 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών δαπανών 
και των δαπανών που είχαν εγγραφεί αρχικά 
στον προϋπολογισμό; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.14 Σε περιπτώσεις όπου η σύνθεση των 
δαπανών διαφέρει σημαντικά από τον 
αρχικό προϋπολογισμό, είναι οι εν λόγω 
διακυμάνσεις δεόντως εγκεκριμένες; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

2.15 Αφορούν οι εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από 
μεταφορές σε τμήματα (π.χ. γραφεία σε 
άλλες τοποθεσίες) της οντότητας που 
λειτουργούν με τρόπο αυτόνομο/ανεξάρτητο 
από τα κεντρικά γραφεία της οντότητας; 

συμπληρώνεται από 
την οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
(ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΑ) ΤΑΜΕΙΑ, 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ — ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Σκοπός των ερωτήσεων του παρόντος τμήματος είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον το λογιστικό 
σύστημα της οντότητας μπορεί να παράγει αξιόπιστες και έγκαιρες εκθέσεις σχετικά με τη χρήση 
από την οντότητα — και/ή από δικαιούχους επιχορηγήσεων — κονδυλίων για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, έργα, (καταπιστευματικά) ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα (5). Οι χρήστες των εν 
λόγω εκθέσεων είναι η διοίκηση της οντότητας και/ή εξωτερικά μέρη που έχουν χορηγήσει 
χρηματοδότηση (όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

3. Λογιστική και κατάρτιση προϋπολογισμού για 
έργα, δραστηριότητες, (καταπιστευματικά) ταμεία 
και χρηματοδοτικά μέσα 

 

    

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): εφαρμόζει η οντότητα λογιστικές διαδικασίες 
και διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού που επιτρέπουν την επαρκή 
και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων στους 
δωρητές/χρηματοδότες (περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων που της παρέχουν για έργα, 
δραστηριότητες, (καταπιστευματικά) ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα, και 
διαθέτει την ικανότητα και τις διαδικασίες για την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων  (6); 

  

3.1 Εφαρμόζει η οντότητα λογιστικό σύστημα και 
διαδικασίες που επιτρέπουν την παραγωγή 
συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών για την 
εκπόνηση εκθέσεων (με χρηματοοικονομικές και 
ποιοτικές πληροφορίες) και οικονομικών 
καταστάσεων σχετικά με δραστηριότητες, έργα, 
(καταπιστευματικά) ταμεία και χρηματοδοτικά 
μέσα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή άλλους 
δωρητές; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2 Επιτρέπει το λογιστικό σύστημα της οντότητας την 
κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων για 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, έργα, 
(καταπιστευματικά) ταμεία και χρηματοδοτικά 
μέσα, ή την παραγωγή συγκεντρωτικών λογιστικών 
στοιχείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα για την κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων 
και οικονομικών καταστάσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

Οδηγίες 
Το σύστημα πληροφοριών μιας οντότητας περιλαμβάνει συνήθως τη χρήση τυποποιημένων 
εγγραφών σε βιβλία που απαιτούνται σε επαναλαμβανόμενη βάση για την καταγραφή των 
συναλλαγών. Παραδείγματα μπορεί να είναι εγγραφές σε βιβλία για την καταγραφή του 
μισθολογικού κόστους στο γενικό καθολικό. 
Η διαδικασία κατάρτισης οικονομικών εκθέσεων μιας οντότητας περιλαμβάνει επίσης τη χρήση 
μη τυποποιημένων εγγραφών σε βιβλία για την καταγραφή μη επαναλαμβανόμενων, μη 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr5-C_2019191EL.01003001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr6-C_2019191EL.01003001-E0006
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συνήθων συναλλαγών ή προσαρμογών. Οι εν λόγω εγγραφές μπορεί να είναι αναγκαίες για την 
καταγραφή στοιχείων κόστους (περιλαμβανομένης της κατανομής κόστους) που σχετίζονται με 
συγκεκριμένο έργο και τα οποία δεν καλύπτονται από τις τυπικές λογιστικές διαδικασίες και 
εγγραφές σε βιβλία. Σε μη αυτοματοποιημένα συστήματα γενικού καθολικού, οι μη 
τυποποιημένες εγγραφές σε βιβλία μπορούν να προσδιοριστούν μέσω ελέγχου των καθολικών, 
των βιβλίων και των δικαιολογητικών εγγράφων. 

3.3 Σε ποιο βαθμό είναι υποχρεωμένη η οντότητα να 
προβαίνει σε πρόσθετες εγγραφές σε βιβλία, να 
προσαρμόζει τις εγγραφές και/ή να προβαίνει σε 
άλλου είδους μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
και χειρισμό των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
και των στοιχείων κόστους προκειμένου να 
καταρτίζει πλήρεις και αξιόπιστες εκθέσεις; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.4 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η οντότητα 
ενδιάμεσους πίνακες και/ή πίνακες κατανομής 
(κόστους) που παρακολουθούν τις 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στις πληροφορίες ανά έργο στους 
λογαριασμούς γενικού καθολικού της οντότητας 
και/ή στους λογαριασμούς κοστολόγησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.5 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί η οντότητα πρόσθετο 
λογισμικό (π.χ. εφαρμογές λογιστικών φύλλων 
όπως το MS Excel) πέραν του κανονικού λογισμικού 
λογιστικής για την κατάρτιση οικονομικών 
εκθέσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.6 Απόκτηση επαρκούς κατανόησης του τρόπου με 
τον οποίο οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
(δηλαδή οι δαπάνες) για έργα λογιστικοποιούνται 
στο λογιστικό σύστημα της οντότητας (δηλαδή 
βασικές παραδοχές, αρχές κατανομής) και του 
τρόπου με τον οποίο εξήχθησαν και 
ενσωματώθηκαν οι εν λόγω πληροφορίες 
(αυτόματα/μη αυτοματοποιημένες προσαρμογές) 
στις οικονομικές εκθέσεις. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.7 Εφαρμόζει η οντότητα σύστημα και διαδικασίες 
κατάρτισης προϋπολογισμού που επιτρέπουν την 
παραγωγή συναφών και αξιόπιστων 
πληροφοριών για την κατάρτιση προϋπολογισμών 
για δραστηριότητες, έργα, (καταπιστευματικά) 
ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα; 
Σημείωση: καταρχήν, οι ίδιες ερωτήσεις ισχύουν 
και για τη διαδικασία κατάρτισης γενικού 
προϋπολογισμού της οντότητας. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Υπόκειται η οντότητα σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να 
εκτελείται, από κάθε ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά 
ελεγκτικά πρότυπα από υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από 
την οικεία οντότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

  

Οδηγίες 
Ο εξωτερικός έλεγχος υψηλής ποιότητας αποτελεί βασική απαίτηση για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας στη χρήση πόρων από την οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που 
παρέχονται από τους δωρητές. Βασικά στοιχεία της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου είναι τα 
ακόλουθα: οι στόχοι και το εύρος του ελέγχου, και η συμμόρφωση προς τα κατάλληλα ελεγκτικά 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή, δηλαδή του φορέα 
ελέγχου. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): εφαρμόζει η οντότητα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο; 

  

1.1 Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο που 
διενεργείται από ανεξάρτητη εταιρεία 
επαγγελματιών εξωτερικού ελέγχου (ιδιωτικός 
τομέας), σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα προς 
τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα; 
Εάν ναι, απαντήστε στις ερωτήσεις του 2.1 (Αρχές) 
και 3 (Διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου). 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

1.2 Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο που 
διενεργείται από εθνικό ελεγκτικό θεσμικό όργανο 
(δημόσιος τομέας), σύμφωνα με πρότυπα 
ισοδύναμα προς τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα; 
Εάν ναι, απαντήστε στις ερωτήσεις του τμήματος 3 
κατωτέρω. 
Εάν ναι, απαντήστε στις ερωτήσεις του 2.2 (Αρχές) 
και 3 (Διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου). 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

1.3 Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο που 
διενεργείται από φορέα εξωτερικού ελέγχου ή 
εποπτικό όργανο που διέπεται από ειδικό 
κανονιστικό ή θεσμοθετημένο καθεστώς (π.χ. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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εξωτερικός ελεγκτής των Ηνωμένων Εθνών), 
σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα προς τα διεθνή 
ελεγκτικά πρότυπα; Εάν ναι, απαντήστε στις 
ερωτήσεις του τμήματος 4 κατωτέρω. 
Εάν ναι, απαντήστε στις ερωτήσεις του 2.3 (Αρχές) 
και 3 (Διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου). 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

2. ΑΡΧΕΣ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

2.1. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από ανεξάρτητη εταιρεία επαγγελματιών 
εξωτερικού ελέγχου (ιδιωτικός τομέας), σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα προς τα 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο ο οποίος: 

— διενεργείται από εταιρεία επαγγελματιών εξωτερικού ελέγχου, η οποία 
είναι ανεξάρτητη από την οντότητα και η οποία συμμορφώνεται προς τις 
θεμελιώδεις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, ήτοι: την ακεραιότητα, την 
αντικειμενικότητα, την επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την 
εμπιστευτικότητα και την επαγγελματική συμπεριφορά, 

— διενεργείται σύμφωνα με ελεγκτικά πρότυπα ισοδύναμα προς τα διεθνή 
ελεγκτικά πρότυπα («ISA») που εκδίδει το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων 
Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB); 

  

2.1.1 Διενεργείται ο έλεγχος από εταιρεία 
επαγγελματιών εξωτερικού ελέγχου η οποία είναι 
μέλος καθιερωμένου εθνικού λογιστικού ή 
ελεγκτικού οργάνου; 
Είναι το εθνικό λογιστικό ή ελεγκτικό όργανο 
μέλος της IFAC; 

    

2.1.2 Διενεργείται ο έλεγχος σύμφωνα με τα ισχύοντα 
εθνικά ελεγκτικά πρότυπα και συμμορφώνονται 
τα εν λόγω πρότυπα προς τα διεθνή ελεγκτικά 
πρότυπα («ISA») που εκδίδει το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης 
(IAASB); 

    

2.1.3 Εφαρμόζει ο ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο 
κώδικα δεοντολογίας ο οποίος καθορίζει τις 
βασικές αρχές δεοντολογίας για τους ελεγκτές 
όσον αφορά την ακεραιότητα, την 
αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία, την 
επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την 
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εμπιστευτικότητα, την επαγγελματική 
συμπεριφορά και τα τεχνικά πρότυπα; 
Συμμορφώνεται ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας 
προς τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Λογιστές της IFAC που εκδίδει το Συμβούλιο 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές 
(IESBA) της IFAC; 

2.1.4 Τηρείται απολύτως η βασική αρχή 
της ανεξαρτησίας; 

    

2.2. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από εθνικό ελεγκτικό θεσμικό όργανο (δημόσιος 
τομέας), σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα προς τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο ο οποίος: 

— διενεργείται από εθνικό ελεγκτικό θεσμικό όργανο ή ανώτατο ελεγκτικό θεσμικό 
όργανο (π.χ. εθνικό ελεγκτικό συνέδριο ή ισοδύναμο φορέα), το οποίο 
είναι ανεξάρτητο από την οντότητα και το οποίο συμμορφώνεται προς τις 
θεμελιώδεις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, ήτοι: την ακεραιότητα, την 
αντικειμενικότητα, την επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την 
εμπιστευτικότητα και την επαγγελματική συμπεριφορά, 

— διενεργείται σύμφωνα με ελεγκτικά πρότυπα ισοδύναμα προς τις αρχές, τα 
πρότυπα και τις οδηγίες που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων 
Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI); 

  

2.2.1 Διενεργείται ο έλεγχος από εθνικό ελεγκτικό 
θεσμικό όργανο που είναι μέλος του INTOSAI; 

    

2.2.2 Διενεργείται ο έλεγχος σύμφωνα με τα ισχύοντα 
εθνικά ελεγκτικά πρότυπα και συμμορφώνονται 
τα εν λόγω πρότυπα προς τα πρότυπα του 
INTOSAI; 

    

2.2.3 Εφαρμόζει ο ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο 
κώδικα δεοντολογίας ο οποίος καθορίζει τις 
βασικές αρχές δεοντολογίας για τους ελεγκτές 
όσον αφορά την ακεραιότητα, την 
αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία, την 
επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την 
εμπιστευτικότητα, την επαγγελματική 
συμπεριφορά και τα τεχνικά πρότυπα; 
Συμμορφώνεται ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας 
προς τον κώδικα δεοντολογίας του INTOSAI (ISSAI 
30) ή ισοδύναμο; 

    

2.2.4 Τηρείται απολύτως η βασική αρχή 
της ανεξαρτησίας; 
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2.3. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από φορέα εξωτερικού ελέγχου ή εποπτείας που 
διέπεται από ειδικό κανονιστικό ή θεσμοθετημένο καθεστώς (π.χ. εξωτερικός 
ελεγκτής των Ηνωμένων Εθνών) και είναι ανεξάρτητος από την οντότητα, σύμφωνα 
με πρότυπα ισοδύναμα προς τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Υπόκειται η οντότητα σε εξωτερικό έλεγχο ο οποίος: 

— διενεργείται από φορέα εξωτερικού ελέγχου ή εποπτείας ο οποίος 
είναι ανεξάρτητος από την οντότητα και συμμορφώνεται προς τις θεμελιώδεις 
αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, ήτοι: την ακεραιότητα, την 
αντικειμενικότητα, την επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την 
εμπιστευτικότητα και την επαγγελματική συμπεριφορά; 

— διενεργείται σύμφωνα προς ελεγκτικά πρότυπα ισοδύναμα προς τα διεθνή 
ελεγκτικά πρότυπα («ISA») ή τα πρότυπα INTOSAI; 

  

2.3.1 Διενεργείται ο έλεγχος από φορέα εξωτερικού 
ελέγχου ή εποπτείας που λειτουργεί υπό 
συγκεκριμένο κανονιστικό ή θεσμοθετημένο 
καθεστώς; Σύντομη περιγραφή του εν λόγω 
καθεστώτος. 

    

2.3.2 Διενεργείται ο έλεγχος σύμφωνα με πρότυπα 
ισοδύναμα προς τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα 
(«ISA») ή τα πρότυπα INTOSAI; 

    

2.3.3 Εφαρμόζει ο ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο 
κώδικα δεοντολογίας ο οποίος καθορίζει τις 
βασικές αρχές δεοντολογίας για τους ελεγκτές 
όσον αφορά την ακεραιότητα, την 
αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία, την 
επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την 
εμπιστευτικότητα, την επαγγελματική 
συμπεριφορά και τα τεχνικά πρότυπα; 
Συμμορφώνεται ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας 
προς τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC που εκδίδει το 
Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για 
Λογιστές (IESBA), τον κώδικα δεοντολογίας 
INTOSAI (ISSAI 30) ή ισοδύναμο κώδικα 
δεοντολογίας; 

    

2.3.4 Τηρείται απολύτως η βασική αρχή 
της ανεξαρτησίας; 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Υπόκειται η οντότητα στις κατάλληλες 
διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου; 

  

2.1 Ποιο είδος/-η εξωτερικού ελέγχου ισχύει για την 
οντότητα (π.χ. ετήσιοι έλεγχοι των οικονομικών 
καταστάσεών της, έλεγχοι συμμόρφωσης και άλλοι 
έλεγχοι); 
Ποιοι είναι οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής των 
εν λόγω ελέγχων; Καλύπτουν οι έλεγχοι και τις 
πτυχές της νομιμότητας και της κανονικότητας που 
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση που παρέχεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή άλλους 
χρηματοδότες; 
Πόσο συχνά διενεργούνται οι έλεγχοι; 
Σε ποιους υποβάλλει ο ελεγκτής την έκθεσή του; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.2 Ποιος/οι ελεγκτής/-ές διενεργεί/-ούν τους εν λόγω 
ελέγχους (βλέπε 1 — κανονιστικό πλαίσιο); 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.3 Εντός πόσων μηνών από τη λήξη του οικονομικού 
έτους της οντότητας εκδίδεται έκθεση ελέγχου για 
τις οικονομικές καταστάσεις της; 
Ποιο είδος γνώμης ελέγχου εκδίδονταν σχετικά με 
τις οικονομικές καταστάσεις τα τελευταία 3 έτη; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.4 Παρουσιάζονται τα πορίσματα και οι συστάσεις 
που προκύπτουν από τον εξωτερικό έλεγχο (στην 
ανώτερη διοίκηση της οντότητας και σε εποπτικό 
όργανο/επιτροπή ελέγχου, όπως αρμόζει) και 
αντιμετωπίζονται δεόντως; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.5 Ανταποκρίνεται εγκαίρως η διοίκηση της οντότητας 
στα πορίσματα του εξωτερικού ελέγχου; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.6 Εφαρμόζονται πλήρως και έγκαιρα οι συστάσεις 
του εξωτερικού ελέγχου; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 
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Εφαρμόζει η οντότητα τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες για 
την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

  

Οδηγίες 
Η οντότητα δύναται να συνάπτει συμβάσεις επιχορηγήσεων απευθείας με τους δικαιούχους 
επιχορηγήσεων  (7) . H επιχορήγηση είναι μια χρηματοδοτική συνεισφορά εν είδει χαριστικής 
παροχής που χορηγείται σε συγκεκριμένο δικαιούχο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
που διεξάγει ο δικαιούχος ή για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης (δηλαδή των λειτουργικών 
δαπανών) του δικαιούχου. 
Η οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν, σε εύλογο βαθμό, ότι οι εν 
λόγω δικαιούχοι επιχορηγήσεων πληρούν τις απαιτήσεις για τον εσωτερικό έλεγχο, τη λογιστική 
οργάνωση και τον εξωτερικό έλεγχο. Οι αρχές ενός συστήματος επιχορηγήσεων πρέπει να 
αναφέρονται σε ένα σαφώς καθορισμένο και διαφανές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, στο 
οποίο καθορίζονται με σαφήνεια οι κατάλληλες πολιτικές, οι διαδικασίες, η λογοδοσία και οι 
έλεγχοι. Ενώ το σύστημα επιχορηγήσεων λειτουργεί στο δικό του πλαίσιο, επωφελείται από το 
συνολικό περιβάλλον ελέγχου, μεταξύ άλλων της δημόσιας πρόσβασης στις πληροφορίες, των 
εσωτερικών ελέγχων που διενεργεί η οντότητα, του λογιστικού συστήματος της οντότητας και 
του εξωτερικού ελέγχου. 
Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες επιχορηγήσεων είναι οι 
κατάλληλοι/-ες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης, 

β) διασφαλίζουν τη διαφάνεια, με επαρκή δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, ενώ οι διαδικασίες απευθείας ανάθεσης περιορίζονται σε εύλογο αριθμό 
ή αιτιολογούνται δεόντως, 

γ) προλαμβάνουν συγκρούσεις συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιχορήγησης, 

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα σαφές νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά την παροχή επιχορηγήσεων; 

  

1.1 Τι είδους επιχορηγήσεις χορηγεί η οντότητα; 
Ορίζεται δεόντως στο πλαίσιο ο όρος 
«επιχορηγήσεις» και καθορίζονται οι μορφές 
επιχορηγήσεων [π.χ. μέγιστο ποσό, ποσοστό του 
συνολικού (επιλέξιμου) κόστους της δράσης, χρήση 
κατ' αποκοπή χρηματοδότησης κ.λπ.); 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr7-C_2019191EL.01003001-E0007
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1.2 Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που χορηγούνται 
κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, 
υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τους 
αιτούντες επιχορηγήσεις στις οποίες να 
περιγράφονται με σαφήνεια οι διαδικασίες και οι 
κανόνες που εφαρμόζονται από το στάδιο της 
αίτησης έως τη χορήγηση των επιχορηγήσεων; 

— Δημοσιοποιούνται και είναι εύκολα 
προσβάσιμες οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές; 

— Περιγράφονται με σαφήνεια στις 
κατευθυντήριες γραμμές οι βασικές αρχές 
(βλέπε κατωτέρω) και τα βασικά ζητήματα 
όπως οι κανόνες επιλεξιμότητας, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, και παρέχεται 
περιγραφή των δραστηριοτήτων/της δράσης; 

— Περιλαμβάνουν οι κατευθυντήριες γραμμές 
έγγραφα όπως έντυπα αίτησης 
επιχορήγησης και υποδείγματα 
προϋπολογισμού δράσης; 

— Υπάρχουν διαθέσιμα μέσα προσφυγής, τα 
οποία είναι εύκολα προσβάσιμα, διαφανή, 
αποτελεσματικά, αποδοτικά και τα οποία δεν 
δημιουργούν διακρίσεις; Ενημερώνονται οι 
δικαιούχοι/αιτούντες σχετικά με τα 
δικαιώματα τους καθ' όλη της διάρκειας της 
διαδικασίας; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

1.3 Χρησιμοποιεί η οντότητα τυποποιημένα 
υποδείγματα για τις συμβάσεις επιχορήγησης; 
Επιτρέπουν τα υποδείγματα συμβάσεων τον σαφή 
καθορισμό των δράσεων/δραστηριοτήτων; 
Προσδιορίζονται όλοι οι δικαιούχοι στις συμβάσεις; 
Προσδιορίζεται στις συμβάσεις τουλάχιστον το 
θέμα, ο/οι δικαιούχος/-οι, η διάρκεια, το μέγιστο 
ποσό χρηματοδότησης, προϋπολογισμός για τη 
δράση ή το πρόγραμμα εργασιών και οι ευθύνες 
του/των δικαιούχου/-ων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

1.4 Καθορίζονται σαφώς στις συμβάσεις οι όροι, οι 
κανόνες και τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται; 
Εάν χορηγείται επιχορήγηση σε περισσότερες από 
μία οντότητες, καθορίζονται με σαφήνεια στις 
συμβάσεις επιχορήγησης οι υποχρεώσεις και οι 
ευθύνες του συντονιστή, εάν υπάρχουν, καθώς και 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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των άλλων δικαιούχων, καθώς και οι όροι για την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενός δικαιούχου; 
Οι τροποποιήσεις των συμβάσεων επιχορήγησης 
δεν πρέπει να συνεπάγονται αλλαγές που μπορούν 
να επηρεάσουν την απόφαση χορήγησης 
επιχορήγησης ή την ίση μεταχείριση των 
αιτούντων, κατά περίπτωση. Πληρούνται τα εν 
λόγω κριτήρια; 
Υπάρχουν βασικοί κανόνες για τις επιλέξιμες 
δαπάνες (π.χ. πραγματικές δαπάνες που ανέλαβε ο 
δικαιούχος της επιχορήγησης); 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

2. ΑΡΧΕΣ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): είναι οι ακόλουθες αρχές ενσωματωμένες στις 
διαδικασίες, τους κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος επιχορηγήσεων 
της οντότητας: διαφάνεια, ίση μεταχείριση, κριτήρια επιλεξιμότητας και 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων; 
Οι εν λόγω αρχές πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις διαδικασίες, τους 
κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος επιχορηγήσεων της οντότητας, 
σύμφωνα με τη γενική αρχή της αναλογικότητας. Οι αρχές δεν έχουν 
απόλυτο χαρακτήρα και είναι δυνατόν να προβλέπεται περιορισμένος 
αριθμός εξαιρέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναφέρονται σαφώς, 
είναι εύλογες και αιτιολογημένες. 

  

2.1 Διαφάνεια Δημοσιεύονται ευρέως οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων και κατά τρόπο εύκολα 
προσβάσιμο; Παρέχεται στους αιτούντες 
επιχορηγήσεις επαρκής χρόνος για να υποβάλουν 
προτάσεις; 

    

2.2 Ίση μεταχείριση Αξιολογούνται οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων από αμερόληπτη επιτροπή 
αξιολόγησης η οποία χρησιμοποιεί σαφή και 
δημοσιευμένα κριτήρια; Οι επιλογές και οι 
χορηγήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
βάσει της αίτησης; Επιτρέπεται η επικοινωνία με 
τους αιτούντες επιχορήγηση κατά τα εν λόγω 
στάδια; 

    

2.3.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας Περιλαμβάνει το 
σύστημα επιχορηγήσεων κριτήρια επιλεξιμότητας 
τα οποία είναι διαφανή και δεν δημιουργούν 
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διακρίσεις; Δημοσιοποιούνται και είναι εύκολα 
προσβάσιμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας; 

2.3.2 Κριτήρια επιλεξιμότητας Εφαρμόζονται κριτήρια 
επιλεξιμότητας για τους αιτούντες επιχορήγηση 
(π.χ. νομικό και διοικητικό καθεστώς και κανόνες 
σχετικά με την ιθαγένεια); 

    

2.3.3 Κριτήρια επιλεξιμότητας Εφαρμόζονται κριτήρια 
επιλεξιμότητας για τις δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν από τις επιδοτήσεις (π.χ. είδη 
δραστηριοτήτων, τομείς ή θέματα και 
γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από την 
επιχορήγηση); 

    

2.5 Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης Περιλαμβάνει 
το σύστημα επιχορηγήσεων βασικούς κανόνες 
που καθιστούν σαφές ότι οι ίδιες δαπάνες δεν 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν δύο φορές για την 
ίδια δράση; 

    

2.6 Αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων Περιλαμβάνει το σύστημα 
επιχορήγησης διαδικασίες και κανόνες για την 
πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων καθ' όλη τη 
διαδικασία χορήγησης επιχορήγησης; 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα 
τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες για τη 
χορήγηση επιχορηγήσεων; 

    

3.1. Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων — Εφαρμόζει η 
οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τη δημοσίευση 
των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων; 

 

  

3.1.1 Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων σε εθνικά/διεθνή μέσα ενημέρωσης 
(π.χ. Τύπος, διαδίκτυο); 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.1.2 Διατίθενται και είναι εύκολα προσβάσιμα τα 
σχετικά έγγραφα (π.χ. σε ιστότοπους) για τους 
αιτούντες επιχορήγηση; Σχετικά έγγραφα μπορεί 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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να είναι τα ακόλουθα: κατευθυντήριες γραμμές 
για τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών κριτηρίων, όπως κανόνες 
επιλεξιμότητας για τους αιτούντες, δράσεις και 
δαπάνες, έντυπα αιτήσεων επιχορήγησης, 
συμφωνία επιχορήγησης ή υποδείγματα και 
παραρτήματα συμβάσεων. 

3.1.3 Παρέχει το σύστημα επιχορήγησης τη δυνατότητα 
χορήγησης επιχορηγήσεων χωρίς πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων (δηλαδή με απευθείας 
ανάθεση); Είναι οι προϋποθέσεις για τη 
διεξαγωγή διαδικασίας άμεσης ανάθεσης 
αυστηρά καθορισμένες και περιορίζονται σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
καταστάσεις, π.χ. επιχορηγήσεις σε δικαιούχους 
χώρες, καταστάσεις κρίσης, μονοπωλιακές 
καταστάσεις ή παρόμοιες περιπτώσεις; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.1.4 Περιλαμβάνει το σύστημα χορήγησης 
επιχορηγήσεων λειτουργία υποστήριξης και 
πληροφόρησης (π.χ. οργανώνονται συνεδρίες 
ενημέρωσης με πιθανούς αιτούντες, υπάρχει 
λειτουργία σημείου επαφής/γραφείου 
υποστήριξης, υπάρχει μηχανισμός συχνών 
ερωτήσεων, τεχνικά εγχειρίδια); 

— Μπορούν οι αιτούντες επιχορήγηση να 
υποβάλουν ερωτήσεις μετά τη δημοσίευση 
της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
προτάσεων; 

— Κοινοποιούνται οι απαντήσεις σε 
ερωτήσεις ενός αιτούντος σε άλλους 
αιτούντες; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2. Υποβολή προτάσεων — Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους 
κανόνες και διαδικασίες για την υποβολή προτάσεων; 

 

  

3.2.1 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες για την 
παραλαβή, καταχώριση και διατήρηση των 
προτάσεων που υποβάλλουν οι αιτούντες 
επιχορήγηση; 
Χρησιμοποιεί η οντότητα ηλεκτρονικά 
συστήματα/συστήματα ΤΠ για την καταχώριση 
και την επεξεργασία των αιτήσεων επιχορήγησης; 
Εφαρμόζονται μέτρα και έλεγχοι που 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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και, κατά περίπτωση, την εμπιστευτικότητα των 
εγγράφων και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα; 

3.2.2 Κοινοποιούνται οι προθεσμίες για την υποβολή 
των προτάσεων στους αιτούντες επιχορήγηση; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.3. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προτάσεων — Εφαρμόζει η 
οντότητα κανόνες και διαδικασίες που εγγυώνται την ασφάλεια και 
την εμπιστευτικότητα των προτάσεων; 

 

  

3.3.1 Περιλαμβάνει το σύστημα επιχορηγήσεων 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την 
εμπιστευτικότητα των υποβληθεισών προτάσεων, 
ιδίως με τους ακόλουθους τρόπους: 

— διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται μέτρα 
για την ασφάλεια και την αποθήκευση των 
προτάσεων (π.χ. τήρηση μητρώου 
εγγράφων, αρίθμηση όλων των εγγράφων 
ή ύπαρξη κεντρικού χώρου αποθήκευσης 
για όλα τα έγγραφα), καθώς και για τον 
περιορισμό της πρόσβασης στα έγγραφα, 
και 

— εξετάζοντας ζητήματα ηλεκτρονικής 
ασφάλειας και εφαρμόζοντας 
τεκμηριωμένες διαδικασίες για την 
ηλεκτρονική αποθήκευση και επικοινωνία 
(π.χ. διασφαλίζεται η απαγόρευση 
πρόσβασης πριν από το κλείσιμο στις 
προτάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
το σύστημα έχει την ικανότητα να 
απορρίπτει αυτόματα τις καθυστερημένες 
προτάσεις). 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.4. Παραλαβή, καταχώριση και άνοιγμα των προτάσεων — Εφαρμόζει 
η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την 
παραλαβή, την καταχώριση και το άνοιγμα των προτάσεων; 

 

  

3.4.1 Προβλέπονται στο σύστημα επιχορηγήσεων 
διαδικασίες για το άνοιγμα των προτάσεων, ιδίως 
τα ακόλουθα: 

— επιτροπή αξιολόγησης ανοίγει και ελέγχει 
την ταυτότητα των προτάσεων το 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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συντομότερο δυνατό μετά την παρέλευση 
της καθορισμένης ώρας, 

— καθορισμός κριτηρίων για τον διορισμό των 
μελών της επιτροπής, 

— άνοιγμα των προτάσεων, με γνωστοποίηση 
και καταγραφή στα επίσημα πρακτικά 
βασικών πληροφοριών σχετικά με τις 
προτάσεις, 

— προσδιορισμός σαφών περιστάσεων 
νομοθετικού χαρακτήρα βάσει των οποίων 
οι προτάσεις θα ακυρώνονται (π.χ. οι 
προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την 
ώρα κλεισίματος ακυρώνονται, εκτός εάν 
αυτό οφείλεται σε σφάλμα της οντότητας 
χορήγησης των επιχορηγήσεων· κριτήρια 
επιλεξιμότητας των υποβαλλόντων 
προσφορά), 

— διασφαλίζεται ότι τυχόν διευκρινήσεις 
σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές 
τροποποιήσεις μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής, και 

— διασφαλίζεται η κατάρτιση σαφούς και 
επίσημης έκθεσης για όλες τις προτάσεις 
που παραλήφθηκαν, προτού διαβιβαστούν 
στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για 
την αξιολόγησή τους. 

 

3.5. Διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης — Εφαρμόζει η οντότητα 
κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την επιλογή και 
αξιολόγηση των προτάσεων επιχορήγησης; 

 

  

3.5.1 Υπάλληλοι/επιτροπή αξιολόγησης (για οδηγίες 
σχετικά με την επιτροπή αξιολόγησης, ανατρέξτε 
στις προμήθειες) 

— Εκτελούνται οι διαδικασίες επιλογής και 
αξιολόγησης από περισσότερους του ενός 
υπαλλήλους αξιολόγησης ή κατά 
προτίμηση από επιτροπή; 

— Έχουν καθοριστεί κριτήρια για τον διορισμό 
της επιτροπής αξιολόγησης; Ανάλογα με 
την αξία των προτάσεων και το επίπεδο 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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κινδύνου, η επιτροπή μπορεί να 
περιλαμβάνει όχι μόνο υπαλλήλους από 
διαφορετικά τμήματα χωρίς ιεραρχικούς 
δεσμούς, αλλά ενδεχομένως και 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. 

— Περιγράφεται ο ρόλος, τα καθήκοντα, η 
σύνθεση και οι κανόνες λειτουργίας των 
επιτροπών αξιολόγησης; Περιγράφονται με 
σαφήνεια οι αρμοδιότητες του προέδρου 
χωρίς δικαίωμα ψήφου και των μελών με 
δικαίωμα ψήφου της επιτροπής; 

— Εφαρμόζονται διαδικασίες για τη 
διατήρηση και την πρόσβαση όσον αφορά 
(εμπιστευτικά) έγγραφα της πρότασης; 

— Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρμόδιοι 
για την αξιολόγηση υπάλληλοι να 
βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων (π.χ. μέσω υποχρεωτικής 
γνωστοποίησης) και δεσμεύονται οι εν 
λόγω υπάλληλοι από απαιτήσεις 
εμπιστευτικότητας; Στην περίπτωση 
επιτροπής αξιολόγησης, κατά την επιλογή 
των μελών θα πρέπει να συνεκτιμάται η 
ακεραιότητα και επαγγελματικές 
παράμετροι. 

— Συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές 
πτυχές της αξιολόγησης σε γραπτή έκθεση 
που υπογράφεται από τους 
υπαλλήλους/επιτροπή αξιολόγησης; 

 

3.5.2 Διοικητικοί και επίσημοι έλεγχοι 
Υποβάλλονται οι υποβληθείσες προτάσεις σε 
διοικητικούς και επίσημους ελέγχους από την 
επιτροπή αξιολόγησης ή από άλλα μέλη 
προσωπικού, οπότε η επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει τα αποτελέσματα της εργασίας τους; 
Επικεντρώνονται οι εν λόγω έλεγχοι στην πλήρη 
και σωστή συμπλήρωση του εντύπου αίτησης 
επιχορήγησης και στην υποβολή όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων; 
Μπορούν οι εν λόγω έλεγχοι να οδηγήσουν στην 
απόρριψη μιας αίτησης, οπότε η σχετική πρόταση 
δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω αξιολόγηση; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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Έχουν οι αιτούντες τη δυνατότητα να παράσχουν, 
εντός καθορισμένης προθεσμίας, στοιχεία που 
λείπουν ή δικαιολογητικά έγγραφα ή να 
παράσχουν διευκρινίσεις; 

3.5.3 Επιλεξιμότητα 
Υποβάλλονται οι υποβληθείσες προτάσεις σε 
ελέγχους επιλεξιμότητας από την επιτροπή 
αξιολόγησης ή από άλλα μέλη προσωπικού, 
οπότε η επιτροπή πρέπει να εξετάσει τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους; 
Διενεργούνται οι εν λόγω έλεγχοι με βάση 
κατάλογο ελέγχου με κριτήρια επιλεξιμότητας; 
Σημείωση: τα εν λόγω κριτήρια μπορεί να είναι 
κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αιτούντες 
επιχορήγηση (π.χ. νομικό και διοικητικό 
καθεστώς, κανόνες για την ιθαγένεια και λόγοι 
αποκλεισμού) και κριτήρια επιλεξιμότητας για τις 
δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τις 
επιχορηγήσεις (π.χ. είδη δραστηριοτήτων, τομείς 
ή θέματα και γεωγραφικές περιοχές που 
καλύπτονται από την επιχορήγηση). 
Περιλαμβάνουν οι εν λόγω έλεγχοι εξέταση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων; 
Μπορούν οι εν λόγω έλεγχοι να οδηγήσουν στην 
απόρριψη μιας αίτησης, οπότε η σχετική πρόταση 
δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω αξιολόγηση; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.5.4 Χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα 
Υποβάλλονται οι υποβληθείσες προτάσεις σε 
ελέγχους χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής 
ικανότητας από την επιτροπή αξιολόγησης ή από 
άλλα μέλη προσωπικού, περίπτωση στην οποία η 
επιτροπή πρέπει να εξετάσει τα αποτελέσματα 
της εργασίας τους; 
Διενεργούνται οι εν λόγω έλεγχοι με βάση 
κατάλογο ελέγχου με κριτήρια; 
Περιλαμβάνει το σύστημα επιχορηγήσεων σαφή, 
αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν 
διακρίσεις για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι 
αιτούντες διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομική 
και επιχειρησιακή ικανότητα; 
Προσδιορίζονται και κοινοποιούνται τα εν λόγω 
κριτήρια στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων; 
Σημείωση: Ο όρος «χρηματοοικονομική 
ικανότητα» αναφέρεται στη διαθεσιμότητα 
σταθερών και επαρκών πηγών χρηματοδότησης 
ώστε να διασφαλίζονται τα λειτουργικά 
αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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Ο όρος «επιχειρησιακή ικανότητα» αναφέρεται 
στις διαθέσιμες επαγγελματικές ικανότητες, 
δεξιότητες, προσόντα και πείρα για την 
ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης. Οι 
αξιολογήσεις μπορούν να γίνουν με βάση τα 
δικαιολογητικά της πρότασης, όπως οικονομικές 
καταστάσεις και εκθέσεις ελέγχου, καθώς και 
τεκμήρια δράσεων που έχει ολοκληρώσει ο αιτών. 
Μπορούν οι εν λόγω έλεγχοι να οδηγήσουν στην 
απόρριψη μιας αίτησης, οπότε η σχετική πρόταση 
δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω αξιολόγηση; 

3.5.5 Σχεδιασμός και περιεχόμενο της δράσης 
Περιλαμβάνει το σύστημα επιχορηγήσεων σαφείς 
διαδικασίες, κανόνες και κριτήρια για την 
αξιολόγηση των προτάσεων σε σχέση με 
καθορισμένους στόχους; Βασικά ζητήματα μπορεί 
να είναι τα ακόλουθα: σχεδιασμός της δράσης, 
προτεραιότητες, είδος δραστηριοτήτων, πτυχές 
ποιότητας, αναμενόμενος αντίκτυπος, 
βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα, προβολή. 
Χρησιμοποιείται κλίμακα αξιολόγησης που 
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά κριτήρια 
αξιολόγησης; Περιλαμβάνουν οι κλίμακες 
αξιολόγησης βαθμολόγηση των βασικών πτυχών 
της αξιολόγησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.5.6 Συμπεράσματα της επιτροπής αξιολόγησης 
Συντάσσει και υπογράφει η επιτροπή 
αξιολόγησης έκθεση αξιολόγησης όλων των 
προτάσεων, καταταγμένων βάσει των 
βαθμολογιών που τους αποδίδονται; 
Επισυνάπτονται στην εν λόγω έκθεση 
συμπληρωμένες κλίμακες αξιολόγησης; 
Παρέχουν οι εν λόγω εκθέσεις σαφή 
συμπεράσματα για τους επιτυχόντες και μη 
επιτυχόντες αιτούντες; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.6. Χορήγηση επιχορηγήσεων — Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους 
κανόνες και διαδικασίες για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων; 

 

  

3.6.1 Λαμβάνεται η απόφαση χορήγησης επιχορήγησης 
σε κατάλληλο επίπεδο (π.χ. πρόταση της 
επιτροπής αξιολόγησης και επίσημη απόφαση 
που λαμβάνεται από την ανώτερη διοίκηση της 
οντότητας); 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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3.6.2 Αποτυπώνονται οι αποφάσεις επιχορήγησης στην 
κατάλληλη μορφή (υπάρχουν διαθέσιμα 
υποδείγματα αποφάσεων); 
Προσδιορίζεται στις αποφάσεις επιχορήγησης: το 
συνολικό ποσό της χρηματοδότησης, τα στοιχεία 
του δικαιούχου επιχορήγησης, ο τίτλος/η 
περιγραφή της δράσης, δραστηριότητας, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, οι λόγοι της χορήγησης, 
ιδίως αν δεν συνάδουν με τη γνώμη της 
επιτροπής αξιολόγησης, τα ονόματα των 
αποκλεισθέντων αιτούντων και οι λόγοι του 
αποκλεισμού τους. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.6.3 Λαμβάνονται ειδικές αποφάσεις όσον αφορά τις 
απορριφθείσες αιτήσεις; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.7. Κοινοποίηση της απόφασης περί επιχορήγησης και εκ των υστέρων 
δημοσίευση — Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και 
διαδικασίες για την κοινοποίηση και τη δημοσίευση των 
χορηγήσεων επιχορηγήσεων; 

 

  

3.7.1 Κοινοποίηση της απόφασης περί επιχορήγησης 
στους αιτούντες 
Κοινοποιείται εγγράφως στους επιτυχόντες 
αιτούντες η απόφαση περί επιχορήγησης, αμέσως 
μετά τη λήψη της, και τα σχετικά στοιχεία (π.χ. 
τουλάχιστον το ποσό της χρηματοδότησης); 
Κοινοποιείται εγγράφως στους μη επιτυχόντες 
αιτούντες η απόφαση περί μη επιχορήγησης σε 
σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λήψη της και 
αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησής 
τους; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.8. Συμβάσεις επιχορηγήσεων — Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους 
κανόνες και διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων 
επιχορηγήσεων; 

 

  

3.8.1 Συνάπτει η οντότητα συμβάσεις επιχορηγήσεων 
με αιτούντες/δικαιούχους σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά τη λήψη της απόφασης 
χορήγησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.8.2 Περιλαμβάνουν οι συμβάσεις επιχορηγήσεων 
όρους και κανόνες για την καταβολή των 
επιχορηγήσεων, όπως δικαιολογητικά έγγραφα, 
αναστολή/τερματισμό/μείωση επιχορηγήσεων σε 
περίπτωση ανεπαρκούς/μερικής/καθυστερημένης 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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υλοποίησης; Παρέχεται στους δικαιούχους η 
ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με 
αυτά τα θέματα; 

3.8.3 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες για να 
επαληθεύει ότι τα έξοδα που δηλώνονται από 
τους δικαιούχους στα αιτήματά τους πληρωμής 
(π.χ. δήλωση υπό μορφή οικονομικής έκθεσης) 
είναι πραγματικά, ακριβή, δεόντως 
καταγεγραμμένα και επιλέξιμα σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης επιχορήγησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.8.4 Εφαρμόζει η οντότητα: 

— διαδικασίες αναστολής/τερματισμού της 
εκτέλεσης επιχορήγησης ή των πληρωμών 
επιχορήγησης, ή της συμμετοχής 
δικαιούχου σε περίπτωση εντοπισμού 
παρατυπιών ή απάτης ή παραβίασης των 
συμβατικών όρων; 

— κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για 
την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, 
συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την 
περίπτωση, της κίνησης νομικών 
διαδικασιών και της επιδίωξης εκχώρησης 
απαιτήσεων στην αναθέτουσα αρχή ή την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των δικαιούχων 
επιχορήγησης; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.8.5 Προβλέπεται στις συμβάσεις 
επιχορηγήσεων εσωτερικός 
έλεγχος, λογιστική (περιλαμβανομένων των 
οικονομικών εκθέσεων) και εξωτερικός έλεγχος; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.8.6 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες που 
διασφαλίζουν, σε εύλογο βαθμό, ότι οι δικαιούχοι 
επιχορηγήσεων πληρούν τις (συμβατικές) 
απαιτήσεις για εσωτερικό έλεγχο, λογιστική και 
εξωτερικό έλεγχο; 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 
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Εφαρμόζει η οντότητα τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες, από 
κάθε ουσιώδη πλευρά, για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ 
μέσω προμηθειών και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

  

Οδηγίες 
Οι αρχές που διέπουν ένα σύστημα προμηθειών πρέπει να αναφέρονται σε ένα σαφώς 
καθορισμένο και διαφανές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο καθορίζονται με 
σαφήνεια οι κατάλληλες πολιτικές, οι διαδικασίες, η λογοδοσία και οι έλεγχοι. Μια από τις 
βασικές αρχές που θεσπίζονται από το εν λόγω νομικό πλαίσιο είναι η χρήση της διαφάνειας και 
του ανταγωνισμού ως μέσων για την επίτευξη θεμιτών και εύλογων τιμών και συνολικής σχέσης 
κόστους/οφέλους. Ενώ το σύστημα προμηθειών λειτουργεί στο δικό του πλαίσιο, επωφελείται 
από το συνολικό περιβάλλον ελέγχου, περιλαμβανομένης της δημόσιας πρόσβασης στις 
πληροφορίες, των εσωτερικών ελέγχων που διενεργεί η οντότητα, του λογιστικού συστήματος 
της οντότητας και του εξωτερικού ελέγχου. 
Αρχές στο άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού 
Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες προμηθειών είναι 
κατάλληλοι/-ες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) συμμορφώνονται προς την αρχή της ευρείας συμμετοχής στον διαγωνισμό με σκοπό 
την απόκτηση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, και οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση περιορίζονται σε εύλογα ποσά ή είναι δεόντως αιτιολογημένες, 

β) διασφαλίζουν τη διαφάνεια μέσω της κατάλληλης εκ των προτέρων δημοσίευσης, 
ιδίως της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και της κατάλληλης εκ των 
υστέρων δημοσίευσης των ονομάτων των αναδόχων, 

γ) διασφαλίζουν ίση μεταχείριση, αναλογικότητα και μη διακριτική μεταχείριση, 

δ) προλαμβάνουν συγκρούσεις συμφερόντων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
προμηθειών, 

ε) διασφαλίζουν την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών επανεξέτασης, κανόνων για την 
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κανόνων για τον αποκλεισμό από 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση (οι λόγοι αποκλεισμού πρέπει να αξιολογούνται 
βάσει του πυλώνα αποκλεισμού). 

Η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών ή τρίτων χωρών για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2014/24/ΕΚ (για την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) θα πρέπει να θεωρείται 
ισοδύναμη προς τους κανόνες που εφαρμόζουν τα όργανα δυνάμει του δημοσιονομικού 
κανονισμού. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα σαφές νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις προμήθειες; 
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1.1 Είναι το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
οργανωμένο ιεραρχικά και έχουν καθοριστεί με 
σαφήνεια οι υπερισχύουσες διατάξεις; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

1.2 Είναι ελεύθερα και εύκολα προσβάσιμο από το 
κοινό με τα κατάλληλα μέσα; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

1.3 Ισχύει για όλες τις προμήθειες που 
αναλαμβάνονται; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

1.4 Ποια είδη προμηθειών (π.χ. έργα, υπηρεσίες και 
προμήθειες) ρυθμίζονται από το εν λόγω πλαίσιο; 

συμπληρώνεται 
από την οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

2. ΑΡΧΕΣ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): είναι οι ακόλουθες αρχές ενσωματωμένες στις 
διαδικασίες, τους κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος προμηθειών της 
οντότητας: διαφάνεια, ίση μεταχείριση, δημόσια πρόσβαση στις 
πληροφορίες περί προμηθειών, αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και 
χρήση διαδικασιών υποβολής προσφορών με διαγωνισμό και με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά; 
Οι εν λόγω αρχές πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις διαδικασίες, τους 
κανόνες και τα κριτήρια του συστήματος προμηθειών της οντότητας, 
σύμφωνα με τη γενική αρχή της αναλογικότητας. Οι αρχές δεν εφαρμόζονται 
κατ' απόλυτο τρόπο καθώς ισχύει περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτές οι εξαιρέσεις αναφέρονται με σαφήνεια, είναι 
εύλογες και αιτιολογημένες. 

  

2.1 Διαφάνεια. Προσδίδει το σύστημα προμηθειών 
επαρκή βαθμό διαφάνειας σε ολόκληρο τον 
κύκλο προμηθειών (δηλαδή πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, αξιολόγηση, ανάθεση και 
επίλυση διαφορών) προκειμένου να προάγεται η 
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των 
υποβαλλόντων προσφορά, δηλαδή των πιθανών 
προμηθευτών και αναδόχων; 

    

2.2.1 Ίση μεταχείριση. Προβλέπονται στο σύστημα 
προμηθειών διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι 
παρέχονται σε όλους τους επιλέξιμους 
υποβάλλοντες προσφορά ίσες ευκαιρίες 
ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας την αποφυγή 
διακρίσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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2.2.2 Ίση μεταχείριση. Περιλαμβάνει το σύστημα 
προμηθειών διατάξεις για την ισότιμη πρόσβαση 
όλων των πιθανών υποψηφίων; Για παράδειγμα: 
απουσία περιορισμού της συμμετοχής ορισμένων 
υποψηφίων, μέτρα δημοσίευσης και προβολής 
που εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή, διατάξεις που διασφαλίζουν ότι η 
συγγραφή υποχρεώσεων δεν περιέχει 
αδικαιολόγητα εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση των υποψηφίων [τεχνικά, διοικητικά 
(π.χ. κριτήρια επιλογής, αποκλεισμού και 
ανάθεσης) και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα 
και τις προθεσμίες]. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.2.3 Ίση μεταχείριση. Προβλέπεται στο σύστημα 
προμηθειών η αποφυγή περιττών περιορισμών 
όσον αφορά το μέγεθος, τη σύνθεση ή τη φύση 
των υποβαλλόντων προσφορά; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.2.4 Ίση μεταχείριση. Περιλαμβάνει κανόνες για τη 
διατήρηση του κόστους υποβολής προσφορών σε 
χαμηλά επίπεδα (για παράδειγμα: αποφυγή της 
μη αναγκαίας αλλαγής των εντύπων προσφοράς, 
αποφυγή απαίτησης παροχής ελάχιστα χρήσιμων 
πληροφοριών, παροχή επαρκών χρονικών 
περιθωρίων για την προετοιμασία των 
προσφορών και χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποβολής προσφορών, ει δυνατόν). 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.2.5 Ίση μεταχείριση. Εφαρμόζονται μέτρα για τον 
σχεδιασμό των διαγωνισμών υποβολής κατά 
τρόπον ώστε να αποφεύγεται η νόθευσή τους; 
Για παράδειγμα: για τη διαφύλαξη του 
απορρήτου της ταυτότητας των υποβαλλόντων 
προσφορά με τη χρήση αριθμών, και όχι 
ονομάτων, για την ταυτοποίησή τους και για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής πολλών 
υποβαλλόντων προσφορά. 
Οδηγίες: νόθευση του διαγωνισμού λαμβάνει 
χώρα όταν υποβάλλοντες προσφορά συμφωνούν 
μεταξύ τους να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προμηθειών, στερώντας 
κατ' αυτόν τον τρόπο από το ευρύ κοινό τη 
διαμόρφωση δίκαιης τιμής. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.3 Δημοσίευση πληροφοριών 
ανάθεσης. Προβλέπεται στο σύστημα 
προμηθειών η πρόσβαση του κοινού σε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τις προμήθειες, π.χ. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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σχέδια προμηθειών, ευκαιρίες υποβολής 
προσφορών, αναθέσεις συμβάσεων και 
πληροφορίες σχετικά με την επίλυση 
καταγγελιών περί προμηθειών; 
Οδηγίες 
Η δημόσια διάδοση πληροφοριών με τα 
κατάλληλα μέσα (π.χ. ιστότοποι δημόσιων αρχών 
ή οργανισμών, φύλλα δημοσίευσης προμηθειών, 
εθνικές ή περιφερειακές εφημερίδες ή κατόπιν 
αιτήματος φορέων προμηθειών) σχετικά με τις 
διαδικασίες προμηθειών και τα αποτελέσματά 
τους αποτελούν βασικά στοιχεία διαφάνειας. Για 
την παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων εγκαίρως, 
ένα καλό πληροφοριακό σύστημα θα συλλέγει 
δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές προμηθειών 
και θα είναι ασφαλές. 

2.4 Αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων. Περιλαμβάνει το σύστημα 
προμηθειών διαδικασίες και κανόνες για την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων καθ' όλη 
τη διάρκεια των διαδικασιών προμηθειών; 

  

2.5.1 Χρήση ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών και βέλτιστη σχέση 
κόστους/οφέλους. Προβλέπονται στο σύστημα 
προμηθειών ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών που επιτρέπουν την 
επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας υπηρεσιών, 
προμηθειών ή εργασιών στην καλύτερη δυνατή 
τιμή; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.5.2 Χρήση ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών και βέλτιστη σχέση 
κόστους/οφέλους. Καθορίζονται με σαφήνεια 
στο σύστημα προμηθειών οι διάφορες 
διαδικασίες προμηθειών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καθώς και ο τρόπος 
αιτιολόγησής τους; Στοιχεία που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη: 

— η φύση της προμήθειας: υπηρεσίες (π.χ. 
τεχνική βοήθεια και μελέτες), προμήθειες 
(π.χ. εξοπλισμός και υλικά) και έργα (π.χ. 
υποδομές και άλλα τεχνικά έργα), 

— το είδος της διαδικασίας προμηθειών: 
ανοικτή και κλειστή, κλειστή, 
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ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση κ.λπ., 

— η αξία της προμήθειας και τα όρια για τις 
διάφορες συμβάσεις, π.χ. υπηρεσίες, 
προμήθειες και έργα. 

 

2.5.3 Χρήση ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών και βέλτιστη σχέση 
κόστους/οφέλους. Ποιο από τα ακόλουθα είδη 
διαδικασιών προμηθειών προβλέπεται από το 
σύστημα προμηθειών: ανοικτή (διεθνής ή 
τοπική), κλειστή διαδικασία, συμβάσεις πλαίσια, 
δυναμικό σύστημα αγορών, ανταγωνιστικός 
διάλογος, διαδικασία με διαπραγμάτευση (η 
χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση θα 
πρέπει να περιορίζεται σε εύλογα ποσά ή να 
αιτιολογείται δεόντως) και απευθείας ανάθεση 
κ.λπ.; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.5.4 Χρήση ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών και βέλτιστη σχέση 
κόστους/οφέλους. Έχουν σχεδιαστεί οι εν λόγω 
διαδικασίες κατά τρόπο που να επιτρέπει δίκαιο 
και διαφανή ανταγωνισμό; 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Οδηγίες για τα είδη διαδικασιών προμηθειών 

Ανοικτή διαδικασία 
Στις «ανοικτές» προσκλήσεις υποβολής προσφορών (διεθνείς ή τοπικές), μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά όλες οι επιχειρήσεις και άλλα είδη οικονομικών φορέων. Διασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή δημοσιότητα της σύμβασης διά της δημοσίευσης προκήρυξης σε εγχώριες ή διεθνείς 
εφημερίδες και σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο ενημέρωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά μπορεί να ζητήσει να λάβει τον φάκελο της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών (που ενδεχομένως χρεώνεται), σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές εξετάζονται. Η 
επιλεξιμότητα και η χρηματοοικονομική, οικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των 
προσφερόντων ελέγχονται με σκοπό την κατάληξη σε μία επιλογή. Οι προσφορές συγκρίνονται 
και η σύμβαση ανατίθεται. Δεν επιτρέπεται καμία διαπραγμάτευση. 
Κλειστή διαδικασία 
Στις «κλειστές» προσκλήσεις υποβολής προσφορών, όλες οι επιχειρήσεις και άλλοι οικονομικοί 
φορείς μπορούν να ζητήσουν να υποβάλουν προσφορά, αλλά μόνο όσοι πληρούν τα κριτήρια 
επιλογής μπορούν να κληθούν να το κάνουν. Τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα που πρέπει 
να αναληφθούν περιγράφονται στη δημοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισμού. Ο «μακρύς 
κατάλογος» όλων των υποψηφίων που απαντούν στην προκήρυξη περιορίζεται σε έναν 
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κατάλογο των υποψηφίων με τα καλύτερα προσόντα, με βάση τις απαντήσεις τους. 
Διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα της σύμβασης διά της δημοσίευσης προκήρυξης 
σε εγχώριες ή διεθνείς εφημερίδες και σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο ενημέρωσης. Οι 
φάκελοι υποβολής προσφορών αποστέλλονται στους προεπιλεγέντες υποψηφίους. Αφού 
αναλυθούν οι προσφορές, συγκρίνονται και επιλέγεται ο επιτυχών προσφέρων. Δεν επιτρέπεται 
καμία διαπραγμάτευση. 
Συμβάσεις-πλαίσια 
Μια σύμβαση-πλαίσιο είναι μια συμφωνία μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών 
και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων. Στόχος της είναι να καθορίσει τους όρους που 
διέπουν συγκεκριμένες συμβάσεις που μπορεί να ανατεθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης 
περιόδου, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια, το αντικείμενο, την τιμή, τη μέγιστη αξία, τους κανόνες 
υλοποίησης και τις προβλεπόμενες ποσότητες. Οι συμβάσεις-πλαίσιο με πολλούς οικονομικούς 
φορείς ονομάζονται «πολλαπλές» συμβάσεις-πλαίσιο. Αυτές έχουν τη μορφή χωριστών 
συμβάσεων, αλλά συνάπτονται στο σύνολό τους με τους ίδιους όρους. Στη συγγραφή 
υποχρεώσεων πρέπει να αναφέρονται τόσο ο ελάχιστος όσο και ο μέγιστος αριθμός 
οικονομικών φορέων με τους οποίους η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει συμβάσεις. Η 
διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει ορισμένο αριθμό ετών (π.χ. 4), 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται, ειδικότερα, από το αντικείμενο της 
σύμβασης-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμβάσεις-
πλαίσια κατά τρόπο καταχρηστικό ούτε να τις χρησιμοποιούν κατά τρόπο ώστε αυτές να έχουν 
ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισμού. Οι ειδικές συμβάσεις που βασίζονται σε συμβάσεις-πλαίσιο ανατίθενται βάσει 
των όρων της σύμβασης-πλαίσιο και πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διακριτικής μεταχείρισης και του θεμιτού 
ανταγωνισμού. 
Δυναμικό σύστημα αγορών 
Ένα δυναμικό σύστημα αγορών είναι μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία για την 
πραγματοποίηση συνήθων αγορών για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι ανοικτό σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση ή άλλο οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει 
υποβάλει τεχνικά συμμορφούμενη ενδεικτική προσφορά. Δεν ισχύουν συγκεκριμένα όρια. Για 
κάθε μεμονωμένη σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού και 
προσκαλεί όλους τους αναδόχους που είναι δεκτοί στο σύστημα να υποβάλουν προσφορά. Η 
σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (δηλαδή το 
μοναδικό κριτήριο ανάθεσης είναι η καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους). 
Ανταγωνιστικός διάλογος 
Στην περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι ούτε η 
άμεση χρήση της ανοικτής διαδικασίας ούτε οι ρυθμίσεις που διέπουν την κλειστή διαδικασία 
θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 
ανταγωνιστικό διάλογο. Μια σύμβαση μπορεί να θεωρηθεί «ιδιαίτερα πολύπλοκη» εάν η 
αναθέτουσα αρχή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να ορίσει τα τεχνικά μέσα που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ή τους στόχους της, ούτε να προσδιορίσει σαφώς τη νομική ή τη 
χρηματοοικονομική διάρθρωση του έργου. Δεν ισχύουν συγκεκριμένα όρια. Οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να δημοσιεύσουν προκήρυξη διαγωνισμού στην οποία καθορίζονται ή στην οποία 
επισυνάπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους. Πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο με τους 
υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια επιλογής στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο διάλογος 
μπορεί να καλύπτει όλες τις πτυχές του διαγωνισμού υποβολής προσφορών. Ωστόσο, διεξάγεται 
χωριστά με κάθε υποψήφιο, βάσει των προτεινόμενων από τον υποψήφιο λύσεων και ιδεών. Η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των προσφερόντων και να τηρεί 
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσφορών. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η επιλογή των 
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καλύτερων λύσεων από διαφορετικούς προσφέροντες. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που 
καλούνται να υποβάλουν προσφορά είναι τρεις. Εάν λιγότεροι από τρεις υποψήφιοι πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία με τον ένα ή τους δύο 
υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να συμπληρώσει 
τον αριθμό με άλλους οικονομικούς φορείς που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ή υποψηφίους 
που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Στη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές 
πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους προσφέροντες και να διασφαλίζουν ότι οι 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες πληροφορίες που λαμβάνουν στο πλαίσιο του διαλόγου 
παραμένουν εμπιστευτικές, εκτός εάν ο υποψήφιος συμφωνήσει με τη δημοσιοποίησή τους. Η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να καταρτίσει έκθεση στην οποία αιτιολογείται ο τρόπος διεξαγωγής 
του διαλόγου. 
Αφού γνωστοποιήσουν στους συμμετέχοντες ότι ο διάλογος ολοκληρώθηκε, οι αναθέτουσες 
αρχές πρέπει να τους καλέσουν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους βάσει των λύσεων που 
παρουσιάσθηκαν και εξειδικεύθηκαν στη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες και απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση του 
έργου. Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω προσφορές μπορούν να 
διευκρινισθούν, να αποσαφηνισθούν και να τελειοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 
έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση θεμελιωδών στοιχείων των προσφορών ή της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, καθώς η τροποποίησή τους μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του 
ανταγωνισμού ή να επιφέρει διακρίσεις. Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να 
ζητηθεί από τον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά να διευκρινίσει ορισμένες πλευρές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προσφοράς, υπό τον όρο ότι τούτο δεν έχει ως 
αποτέλεσμα την τροποποίηση των θεμελιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή τη δημιουργία διακρίσεων. 
Οι αναθέτουσες αρχές είναι δυνατόν να προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την καταβολή 
ποσών για τους συμμετέχοντες στον ανταγωνιστικό διάλογο. Η σύμβαση ανατίθεται στην τεχνικά 
συμμορφούμενη προσφορά η οποία είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (δηλαδή 
το μοναδικό κριτήριο είναι η καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους). Τα τυποποιημένα υποδείγματα 
πρέπει να προσαρμοστούν όπως απαιτείται. 
Διαδικασία με διαπραγμάτευση/απευθείας ανάθεση 
Μια σύμβαση μπορεί να ανατεθεί απευθείας (με χρήση της «διαδικασίας απευθείας ανάθεσης» 
ή «διαδικασίας με διαπραγμάτευση») υπό συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. σε περιπτώσεις όπου η 
σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί δεν υπερβαίνει ορισμένη αξία ή όταν εξαιρετικές 
περιστάσεις δικαιολογούν απευθείας ανάθεση). Σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση, 
πρέπει να διοριστεί επιτροπή αξιολόγησης για να προχωρήσει στη διαπραγμάτευση. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να συντάξει έκθεση στην οποία επεξηγείται ο τρόπος με 
τον οποίο επελέγη ο/οι συμμετέχων/-ες στις διαπραγματεύσεις και καθορίστηκε η τιμή, καθώς 
και οι λόγοι για την απόφαση ανάθεσης. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 
εφαρμόζονται δεόντως οι βασικές αρχές σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών, όπως ο έλεγχος 
της συμμόρφωσης βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας (κανόνες ιθαγένειας) και τα κριτήρια 
επιλογής και αποκλεισμού. 
Σημείωση: σύμφωνα με το παράρτημα I, τμήμα 2, 11-12 του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση θα πρέπει να περιορίζεται σε εύλογα επίπεδα ή θα 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα 
τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες για τις 
προμήθειες; 

    

3.1. Πρόσκληση υποβολής προσφορών. Εφαρμόζονται κατάλληλοι 
κανόνες και διαδικασίες για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 
και για κάθε είδος προμηθειών (π.χ. ανοικτές, κλειστές διαδικασίες 
και διαδικασίες με διαπραγμάτευση); 

 

  

3.1.1 Διασφαλίζει το σύστημα προμηθειών επαρκές 
επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά την ευκαιρία 
συμμετοχής στις προμήθειες; 

— Όσον αφορά την ανοικτή διαδικασία 
υποβολής προσφορών, είναι διαθέσιμες 
στο κοινό οι πληροφορίες προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κριτηρίων αξιολόγησης; και 

— όσον αφορά τις κλειστές/επιλεκτικές 
μεθόδους και τις μεθόδους με 
διαπραγμάτευση/περιορισμένες 
μεθόδους, δημοσιεύονται, σε άμεσα 
διαθέσιμο μέσο ενημέρωσης, 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί ένας υποψήφιος να πληροί 
τις προϋποθέσεις, εντός χρονικού 
πλαισίου και κατά τρόπο που θα παρέχει 
εύλογη δυνατότητα στους επιλέξιμους 
προμηθευτές να υποβάλουν αίτηση; 

 

    

3.1.2 Προβλέπονται στο σύστημα προμηθειών 
κανόνες για τη δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού οι οποίοι αφορούν: 

— πληροφορίες σχετικά με τη φύση του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας που πρόκειται 
να αποτελέσει αντικείμενο της 
προμήθειας, τις προδιαγραφές, την 
ποσότητα, το χρονοδιάγραμμα για την 
παράδοση, ρεαλιστικές ημερομηνίες και 
ώρες κλεισίματος, τον τόπο απόκτησης 
τεκμηρίωσης και τον τόπο υποβολής των 
προσφορών, 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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— τη σαφή και πλήρη περιγραφή των 
κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης που δεν 
δημιουργούν διακρίσεις και δεν μπορούν 
να τροποποιηθούν στη συνέχεια; 

— λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση 
της σύμβασης και το σχέδιο και τον τρόπο 
πληρωμής, και ενδεχομένως τις 
εγγυήσεις, εφόσον απαιτείται, και 

— τα στοιχεία του σημείου επαφής για την 
υποβολή ερωτήσεων; 

 

3.1.3 Προβλέπονται στο σύστημα προμηθειών 
κανόνες για την επικοινωνία με τους δυνητικούς 
προμηθευτές στο ίδιο χρονικό πλαίσιο και με 
τον ίδιο τρόπο, ιδίως ως εξής: 

— διά της ενθάρρυνσης της ανταλλαγής 
πληροφοριών σε επίσημη βάση (π.χ. 
σημεία επαφής για ερωτήσεις, 
ενημερωτικές συνεδρίες, ηλεκτρονική 
ενότητα για την παρακολούθηση 
συσκέψεων παροχής διευκρινήσεων, 
ηλεκτρονική υποβολή ερωτήσεων και 
απαντήσεων), 

— διασφαλίζοντας ότι οι ερωτήσεις προς 
διευκρίνιση απαντώνται εγκαίρως και ότι 
οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται σε 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

— διά της άμεσης κοινοποίησης των 
τροποποιήσεων, κατά προτίμηση μέσω 
του ίδιου διαύλου που χρησιμοποιήθηκε 
αρχικά, και 

— διά της δημοσίευσης πληροφοριών, κατά 
προτίμηση επιγραμμικά, ώστε να 
επιτρέπεται η εξωτερική παρακολούθηση 
και ο δημόσιος έλεγχος; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2. Διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης και ανάθεση συμβάσεων. 

Εφαρμόζει η οντότητα τους κατάλληλους κανόνες και τις 
διαδικασίες για την αξιολόγηση και την ανάθεση; 

Εφαρμόζονται κανόνες που διασφαλίζουν ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης εκτελείται σωστά, εμπιστευτικά και αμερόληπτα; 
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Εφαρμόζει η οντότητα τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης; 

Εφαρμόζονται σαφή κριτήρια για την επιλογή της προσφοράς που 
παρουσιάζει την καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους, π.χ. 
χαμηλότερη τιμή, σχέση τιμής/ποιότητας ή άλλο; 

 

3.2.1. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών 

 

    

3.2.1.1 Περιλαμβάνει το σύστημα προμηθειών κανόνες 
που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την 
εμπιστευτικότητα των υποβαλλόμενων 
πληροφοριών, ιδίως με τους ακόλουθους 
τρόπους: 

— διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται μέτρα 
για την ασφάλεια και την αποθήκευση 
των εγγράφων της προκήρυξης (π.χ. 
τήρηση μητρώου εγγράφων, αρίθμηση 
όλων των εγγράφων ή ύπαρξη κεντρικού 
χώρου αποθήκευσης για όλα τα 
έγγραφα), καθώς και για τον περιορισμό 
της πρόσβασης στα έγγραφα, και 

— εξετάζοντας τα ζητήματα ηλεκτρονικής 
ασφάλειας και εφαρμόζοντας 
τεκμηριωμένες διαδικασίες για την 
ηλεκτρονική αποθήκευση και επικοινωνία 
(π.χ. διασφαλίζεται η απαγόρευση 
πρόσβασης πριν από το κλείσιμο στις 
προσφορές που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά και έχει το σύστημα την 
ικανότητα να απορρίπτει αυτόματα τις 
καθυστερημένες προσφορές); 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.2. Διαδικασίες ανοίγματος της προσφοράς 
 

    

3.2.2.1 Προβλέπεται στο σύστημα προμηθειών σαφής 
διαδικασία για το άνοιγμα της προσφοράς, 
ιδίως τα ακόλουθα: 

— ομάδα (ή επιτροπή αξιολόγησης) ανοίγει, 
ελέγχει την ταυτότητα και δημιουργεί 
αντίτυπο των σφραγισμένων προσφορών 
το συντομότερο δυνατό μετά την 
παρέλευση της καθορισμένης ώρας, και, 
στη συνέχεια, προβαίνει άμεσα, ει 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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δυνατόν, στο άνοιγμα των προσφορών 
δημοσίως; 

— καθορισμός κριτηρίων για τον διορισμό 
των μελών της εν λόγω ομάδας, 

— άνοιγμα των προσφορών, κατά 
προτίμηση ενώπιον κοινού, με 
γνωστοποίηση και καταγραφή στα 
επίσημα πρακτικά βασικών πληροφοριών 
σχετικά με τις προσφορές, 

— προσδιορισμός περιστάσεων που 
αποσκοπούν στη χάραξη πολιτικής βάσει 
των οποίων οι προσφορές θα 
ακυρώνονται (π.χ. οι προσφορές που 
παραλαμβάνονται μετά την ώρα 
κλεισίματος ακυρώνονται, εκτός εάν αυτό 
οφείλεται σε σφάλμα του φορέα 
διενέργειας προμηθειών) και κριτηρίων 
επιλεξιμότητας για τους προσφέροντες, 

— διασφάλιση ότι τυχόν διευκρινήσεις 
σχετικά με τις υποβληθείσες προσφορές 
δεν έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές 
τροποποιήσεις μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής, και 

— διασφάλιση κατάρτισης σαφούς και 
επίσημης έκθεσης σχετικά με όλες τις 
προσφορές που έχουν παραληφθεί 
(συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας 
και της ώρας άφιξής τους, καθώς και των 
παρατηρήσεων που ελήφθησαν από τους 
προσφέροντες) προτού διαβιβαστούν 
στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για 
την αξιολόγησή τους; 

 

3.2.3. Κριτήρια επιλογής και προεπιλογής 
 

  

3.2.3.1 Προβλέπει το σύστημα προμηθειών σαφή, 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια για τα 
ακόλουθα: 

— για να αξιολογηθεί το κατά πόσο οι 
προσφέροντες διαθέτουν επαρκή 
χρηματοοικονομική, οικονομική, τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα, και 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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— για την επιλογή και προεπιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων που 
πληρούν τα εν λόγω κριτήρια; 

 

3.2.3.2 Προσδιορίζονται και κοινοποιούνται τα εν λόγω 
κριτήρια επιλογής στις προκηρύξεις 
διαγωνισμών; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.3.3 Προβλέπονται στο σύστημα προμηθειών σαφή 
και αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση 
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
ικανότητας των προσφερόντων; 
Παραδείγματα κριτηρίων: στοιχεία ισολογισμού 
για τα τελευταία 3 έτη, στοιχεία κύκλου 
εργασιών/εσόδων/εσόδων εκμετάλλευσης για 
τα τελευταία 3 έτη, απασχολούμενο προσωπικό 
για τα τελευταία 3 έτη. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.3.4 Προβλέπονται στο σύστημα προμηθειών σαφή 
και αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση 
της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των 
προσφερόντων; 
Παραδείγματα κριτηρίων: παρασχεθείσες 
υπηρεσίες, παραδοθείσες προμήθειες και έργα 
που διεκπεραιώθηκαν τα τελευταία 3 έτη, 
δείγματα, περιγραφές, φωτογραφίες, 
προδιαγραφές προϊόντων και/ή εξοπλισμού 
που παραδόθηκαν. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.4. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης 
 

  

3.2.4.1 Προβλέπονται στο σύστημα προμηθειών σαφή, 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια για τη 
λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικών και 
χρηματοοικονομικών πτυχών των προσφορών; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.4.2 Εφαρμόζονται σαφή και αντικειμενικά κριτήρια 
και κανόνες για τον προσδιορισμό των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (π.χ. αναφορά 
βασικών κριτηρίων για κάθε υποψήφιο ή 
προσφέροντα); 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.4.3 Ανατίθενται οι συμβάσεις βάσει σαφών και 
κοινοποιηθέντων κριτηρίων ανάθεσης; 
Ανατίθενται οι συμβάσεις στην προσφορά με τη 
χαμηλότερη τιμή ή βάσει της διαδικασίας 
καλύτερης σχέσης κόστους/οφέλους (δηλαδή 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς); 

3.2.5. Υπάλληλοι/επιτροπή αξιολόγησης 
 

  

3.2.5.1 Διενεργούνται οι αξιολογήσεις από 
περισσότερους του ενός υπαλλήλους 
αξιολόγησης ή κατά προτίμηση από επιτροπή; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.5.2 Έχουν καθοριστεί κριτήρια για τον διορισμό της 
επιτροπής αξιολόγησης; Ανάλογα με την αξία 
των προμηθειών και το επίπεδο κινδύνου, η 
επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο 
υπαλλήλους από διαφορετικά τμήματα, αλλά 
ενδεχομένως και εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.5.3 Περιγράφεται ο ρόλος, τα καθήκοντα, η 
σύνθεση και οι κανόνες λειτουργίας των 
επιτροπών αξιολόγησης; Περιγράφονται με 
σαφήνεια οι αρμοδιότητες του προέδρου χωρίς 
δικαίωμα ψήφου και των μελών με δικαίωμα 
ψήφου της επιτροπής; Υπάρχει γραμματέας 
στην επιτροπή που να είναι αρμόδιος/-α για την 
εκτέλεση όλων των διοικητικών καθηκόντων 
που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.5.4 Εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες για τη 
διατήρηση και την πρόσβαση στα 
(εμπιστευτικά!) έγγραφα προσφορών και 
προτάσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.5.5 Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρμόδιοι για 
την αξιολόγηση υπάλληλοι να βρίσκονται σε 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (π.χ. 
μέσω υποχρεωτικής γνωστοποίησης) και 
δεσμεύονται οι εν λόγω υπάλληλοι από 
απαιτήσεις εμπιστευτικότητας; Στην περίπτωση 
επιτροπής αξιολόγησης, κατά την επιλογή των 
μελών πρέπει να συνεκτιμάται η ακεραιότητα 
και επαγγελματικές παράμετροι και να 
περιλαμβάνεται, ει δυνατόν, μέλος που είναι 
εξωτερικό ως προς την ομάδα προμηθειών. 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.5.6 Συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές πτυχές 
της αξιολόγησης σε γραπτή έκθεση που 
υπογράφεται από τους υπαλλήλους/επιτροπή 
αξιολόγησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Οδηγίες σχετικά με τις επιτροπές αξιολόγησης 

Διορισμός και σύνθεση 
Οι προσφορές θα πρέπει να ανοίγονται και να αξιολογούνται από υπαλλήλους αξιολόγησης ή 
από επιτροπή αξιολόγησης που διορίζεται επισήμως από την αναθέτουσα αρχή και αποτελείται 
από πρόεδρο χωρίς δικαίωμα ψήφου, γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου και περιττό αριθμό 
μελών με δικαίωμα ψήφου. Οι αξιολογητές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα και τον προβλεπόμενο φόρτο 
εργασίας που τους αφορά. Οι αξιολογητές πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια της 
προγραμματισμένης περιόδου αξιολόγησης. Για κάθε διαδικασία θα πρέπει να διορίζονται 
εφεδρικοί αξιολογητές για την αποφυγή καθυστερήσεων σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας. Τα 
μέλη με δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχουν εύλογη γνώση της γλώσσας στην οποία υποβάλλονται 
οι προσφορές. Τα μέλη με δικαίωμα ψήφου πρέπει να διαθέτουν την τεχνική και διοικητική 
ικανότητα να εκφέρουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τις προσφορές. Η ταυτότητα των 
αξιολογητών θα πρέπει να παραμένει εμπιστευτική. 
Αμεροληψία και εμπιστευτικότητα 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης πρέπει να υπογράψουν δήλωση αμεροληψίας και 
εμπιστευτικότητας. Κάθε μέλος που έχει ή θα μπορούσε να έχει πραγματική ή πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων με οποιονδήποτε προσφέροντα ή υποβάλλοντα αίτηση πρέπει να το 
δηλώσει και να αποσυρθεί αμέσως από την επιτροπή αξιολόγησης. 
Κατά τη διαδικασία προμηθειών, όλες οι επαφές μεταξύ αναθέτουσας αρχής και υποψηφίων, 
υποβαλλόντων αίτηση ή προσφερόντων πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον υπό συνθήκες που 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση. Καμία πληροφορία σχετικά με την εξέταση, 
την αποσαφήνιση ή την αξιολόγηση προσφορών ή προτάσεων ή αποφάσεων σχετικά με την 
ανάθεση σύμβασης δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί πριν από την έγκριση της έκθεσης 
αξιολόγησης από την αναθέτουσα αρχή. Οιαδήποτε απόπειρα προσφέροντος, υποψηφίου ή 
υποβάλλοντος αίτηση να επηρεάσει τη διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε επικοινωνώντας 
με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ή με άλλο τρόπο) μπορεί να οδηγήσει στον άμεσο 
αποκλεισμό της προσφοράς ή της πρότασής του από περαιτέρω εξέταση. 
Με εξαίρεση τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, οι εργασίες της επιτροπής αξιολόγησης 
είναι εμπιστευτικές. Για να διατηρηθεί η διαδικασία εμπιστευτική, η συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης περιορίζεται αυστηρά στα διορισμένα μέλη της 
επιτροπής. 
Εκτός από τα αντίγραφα που δίδονται στους αξιολογητές, οι προσφορές ή οι προτάσεις δεν 
πρέπει να εγκαταλείψουν την αίθουσα/κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της 
επιτροπής πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής αξιολόγησης. Όταν δεν 
χρησιμοποιούνται, πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλές μέρος. 
Αρμοδιότητες των μελών της επιτροπής αξιολόγησης 
Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης και για τη 
διασφάλιση της αμεροληψίας και της διαφάνειάς της. Τα μέλη με δικαίωμα ψήφου της 
επιτροπής αξιολόγησης ευθύνονται από κοινού για τις αποφάσεις που λαμβάνει η επιτροπή. 
Ο/η γραμματέας της επιτροπής είναι αρμόδιος/-α για την εκτέλεση όλων των διοικητικών 
καθηκόντων που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής αξιολόγησης, η τήρηση σχετικών 
αρχείων και εγγράφων και η κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης. Κάθε αίτημα παροχής 
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διευκρινήσεων που απαιτεί επικοινωνία με τους προσφέροντες ή τους υποβάλλοντες αίτηση 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως. 
Χρονοδιάγραμμα 
Η επιτροπή αξιολόγησης πρέπει να συγκροτείται αρκετά νωρίς ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
μέλη είναι διαθέσιμα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι 
προσφορές πρέπει να αξιολογούνται εγκαίρως ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εντός της περιόδου ισχύος των προσφορών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι 
προσφέροντες, είτε επιτυχόντες είτε μη επιτυχόντες, να λαμβάνουν πληροφορίες χωρίς 
καθυστέρηση. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να λάβει αμέσως την 
απόφαση ανάθεσης εγκρίνοντας τις εκθέσεις αξιολόγησης. 
Περίοδος ισχύος 
Οι προσφέροντες δεσμεύονται από τις προσφορές τους για την περίοδο που καθορίζεται στην 
επιστολή πρόσκλησης υποβολής προσφορών και/ή στον φάκελο της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών. Η περίοδος αυτή πρέπει να είναι επαρκής ώστε να μπορέσει η αναθέτουσα αρχή να 
εξετάσει τις προσφορές, να εγκρίνει την πρόταση ανάθεσης σύμβασης, να ενημερώσει τους 
επιτυχόντες και μη επιτυχόντες προσφέροντες και να συνάψει τη σύμβαση. Η περίοδος ισχύος 
των προσφορών θα πρέπει να καθοριστεί σε κατάλληλο αριθμό ημερολογιακών ημερών (π.χ. 90 
ημέρες) από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (συνέχεια) — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

3.2.6. Ανάθεση συμβάσεων 
 

  

3.2.6.1 Προβλέπονται στο σύστημα προμηθειών 
κανόνες για την ενημέρωση των προσφερόντων 
καθώς και του ευρέος κοινού σχετικά με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, με τους εξής τρόπους: 

— ενημέρωση των επιτυχόντων και των μη 
επιτυχόντων προσφερόντων σχετικά με το 
αποτέλεσμα των προσφορών τους, καθώς 
και σχετικά με το πότε και το πού 
δημοσιεύονται οι πληροφορίες ανάθεσης 
σύμβασης 

— εξέταση της δυνατότητας δημοσίευσης 
των λόγων για την ανάθεση, 
συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων 
που συνεκτιμήθηκαν σχετικά με τα 
ποιοτικά στοιχεία της προσφοράς. Δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες 
σχετικά με την επιτυχούσα προσφορά ή 
άλλες προσφορές, διότι υπάρχει ο 
κίνδυνος αθέμιτων συμπράξεων στο 
πλαίσιο μελλοντικών προμηθειών, και 

— διασφαλίζεται υποχρεωτική περίοδος 
αναμονής, εφόσον προβλέπεται, πριν από 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης; 

 

3.2.6.2 Προβλέπονται στο σύστημα προμηθειών 
κανόνες που παρέχουν τη δυνατότητα 
ενημέρωσης των προμηθευτών κατόπιν 
αιτήματος, ως εξής: 

— χωρίς να κοινοποιούνται πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα (π.χ. εμπορικό 
απόρρητο ή διαμόρφωση τιμών), 

— με επισήμανση των ισχυρών σημείων και 
των αδυναμιών της μη επιτυχούσας 
προσφοράς, 

— για έγγραφες ενημερώσεις, 
διασφαλίζοντας ότι η έγγραφη έκθεση 
εγκρίνεται εκ των προτέρων από ανώτερο 
υπάλληλο προμηθειών, και 

— με τη διοργάνωση προφορικών 
ενημερώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι συζητήσεις διεξάγονται με δομημένο 
τρόπο, ούτως ώστε να μην κοινοποιηθούν 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
και ότι καταγράφονται δεόντως; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.3. Σύστημα καταγγελιών 

Προβλέπεται στο σύστημα προμηθειών ανεξάρτητη, διαφανής, αμερόληπτη, 
αποτελεσματική και αποδοτική διοικητική διαδικασία επανεξέτασης των προμηθειών 
για την αντιμετώπιση καταγγελιών από τους συμμετέχοντες όχι μόνο πριν, αλλά και 
μετά την ανάθεση και πριν από την υπογραφή της σύμβασης; 

Η έγκαιρη επίλυση των καταγγελιών είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ακύρωση αναθέσεων συμβάσεων, εάν χρειαστεί, και να περιοριστούν οι 
επανορθώσεις που σχετίζονται με την απώλεια κερδών και το κόστος που συνδέεται 
με την προετοιμασία προσφορών ή προτάσεων μετά από υπογραφή συμβάσεων. 
Μια καλή διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα παραπομπής της επίλυσης 
των καταγγελιών σε ανεξάρτητη ανώτερη αρχή προσφυγών. 
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3.3.1 Παρέχει το σύστημα προμηθειών πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας 
αναφορικά με τη διαδικασία προμηθειών; 
Εξετάζονται οι καταγγελίες από υπηρεσία ή 
όργανο: 

— που απαρτίζεται από έμπειρους 
επαγγελματίες, εξοικειωμένους με το 
νομικό πλαίσιο των προμηθειών, και 
περιλαμβάνει μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα, την κοινωνία των πολιτών και την 
κυβέρνηση, 

— που δεν συμμετέχει υπό οιαδήποτε 
ιδιότητα σε συναλλαγές προμηθειών ή 
στη διαδικασία που οδηγεί στη λήψη 
αποφάσεων ανάθεσης συμβάσεων, 

— που δεν χρεώνει τέλη που απαγορεύουν 
την πρόσβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη, 

— που ακολουθεί σαφώς καθορισμένες και 
δημόσια διαθέσιμες διαδικασίες 
υποβολής και επίλυσης καταγγελιών, 

— που διαθέτει την εξουσία να αναστείλει 
τη διαδικασία προμηθειών, 

— που εκδίδει αποφάσεις εντός της 
προθεσμίας που καθορίζεται στους 
κανόνες/κανονισμούς, και 

— που εκδίδει αποφάσεις που είναι 
δεσμευτικές για όλα τα μέρη (χωρίς να 
αποκλείεται η επακόλουθη προσφυγή σε 
εξωτερική ανώτερη αρχή); 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  (8) 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Εφαρμόζει η οντότητα τους κατάλληλους κανόνες και 
διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την 
παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ/εγγυήσεις 
από τον προϋπολογισμό μέσω χρηματοδοτικών μέσων 
και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr8-C_2019191EL.01003001-E0008
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Οδηγίες 
Ένα χρηματοδοτικό μέσο μπορεί να λάβει τη μορφή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού του κινδύνου και 
μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μορφές χρηματοοικονομικής στήριξης. 
Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Η Επιτροπή δύναται να υλοποιεί χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης, διά της 
ανάθεσης καθηκόντων σε οντότητες και στους φορείς τους ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Στον 
τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται οι αρχές και οι όροι για την εκτέλεση χρηματοδοτικών μέσων, 
ως εξής: 

— χρηματοδοτικά μέσα υπό άμεση και έμμεση διαχείριση (άρθρο 208 του ΔΚ), 

— επιλογή των οντοτήτων που είναι εντεταλμένες για την εκτέλεση των χρηματοδοτικών 
μέσων με τη μέθοδο της έμμεσης διαχείρισης (άρθρο 208 παράγραφος 4 του ΔΚ), 

— αρχές και όροι που εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα και στις εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό (άρθρο 209 του ΔΚ), 

— περιεχόμενο της συμφωνίας συνεισφοράς με τις οντότητες που είναι εντεταλμένες για 
την εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων με τη μέθοδο της έμμεσης διαχείρισης 
(άρθρο 155 παράγραφος 6 του ΔΚ· άρθρο 208 του ΔΚ), 

— παρακολούθηση των χρηματοδοτικών μέσων (άρθρα 155 και 209 του ΔΚ), και 

— κανόνες και εφαρμογή (άρθρο 215 ΔΚ). 
Διεθνή λογιστικά πρότυπα για οντότητες του ιδιωτικού τομέα 
Σύμφωνα με τα ΔΛΠ (διεθνή λογιστικά πρότυπα) 32 και 39, ως χρηματοδοτικό μέσο ορίζεται 
«κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για 
μια οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη 
οντότητα». 
Το ΔΛΠ 32 (χρηματοδοτικά μέσα) συνοψίζει τις λογιστικές απαιτήσεις για την παρουσίαση των 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως όσον αφορά την κατάταξη των εν λόγω μέσων σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και συμμετοχικούς 
τίτλους. Το πρότυπο παρέχει επίσης οδηγίες για την κατάταξη των σχετικών τόκων, μερισμάτων 
και κερδών/ζημιών, καθώς και για το πότε μπορούν να συμψηφιστούν τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Το ΔΛΠ 39 επανεκδόθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2003, ισχύει για ετήσιες περιόδους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου 2005 ή 
μεταγενέστερα, και αντικαθίσταται από το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοδοτικά Μέσα για ετήσιες περιόδους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου 2015 ή 
μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοδοτικά Μέσα καθορίζει τις απαιτήσεις αναγνώρισης και 
επιμέτρησης για χρηματοδοτικά μέσα και ορισμένες συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB) συμπληρώνει το πρότυπο, καθώς ολοκληρώνει τα διάφορα στάδια του συνολικού του 
έργου για τα χρηματοδοτικά μέσα, ούτως ώστε αυτό να αντικαταστήσει τελικά πλήρως το ΔΛΠ 
39 Χρηματοδοτικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση. 
Διεθνή λογιστικά πρότυπα για οντότητες του δημόσιου τομέα 
Για τις οντότητες του δημόσιου τομέα ισχύουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου 
Τομέα (IPSAS) 28-30. Οι ορισμοί του χρηματοδοτικού μέσου και των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και των συμμετοχικών τίτλων 
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είναι ουσιαστικά κοινοί με αυτούς στο ΔΛΠ 32. Όσον αφορά το ΔΠΧΑ 9 δεν υφίσταται ισοδύναμο 
πρότυπο στα IPSAS και συνεπώς δεν εφαρμόζεται στα IPSAS. Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν 
να ταξινομηθούν βάσει της μεθόδου αποτίμησής τους: 

— χρηματοδοτικά μέσα που αποτιμώνται βάσει της τρέχουσας αξίας (συνήθως της τιμής 
της αγοράς): ρευστοποιήσιμα μέσα, τίτλοι, παράγωγα, ομόλογα, συμμετοχικοί τίτλοι 
που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε ενεργές αγορές· 

— χρηματοδοτικά μέσα που αποτιμώνται βάσει του αποσβεσμένου κόστους: δάνεια, 
απαιτήσεις, δανεισμοί, συμμετοχικοί τίτλοι εκτός ενεργού αγοράς. 

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η 
οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τη χρήση και εκτέλεση χρηματοδοτικών μέσων; 
Οι αρχές που διέπουν τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων 
πρέπει να αναφέρονται σε ένα σαφώς καθορισμένο και 
διαφανές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο 
καθορίζονται με σαφήνεια οι κατάλληλες πολιτικές, οι 
διαδικασίες, η λογοδοσία και οι έλεγχοι. Ενώ τα 
χρηματοδοτικά μέσα λειτουργούν στο δικό τους πλαίσιο, 
επωφελούνται από το συνολικό περιβάλλον ελέγχου, 
τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργεί η οντότητα, το 
λογιστικό σύστημα της οντότητας και τον εξωτερικό 
έλεγχο. 

    

1.1 Εφαρμόζει η οντότητα νομικό και κανονιστικό 
πλαίσιο για τα χρηματοδοτικά μέσα το οποίο 
περιλαμβάνει: 

— περιγραφές των χρηματοδοτικών μέσων, 
περιλαμβανομένων των επενδυτικών 
στρατηγικών ή πολιτικών, το είδος της 
παρεχόμενης στήριξης, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των ενδιάμεσων φορέων 
χρηματοδότησης και των τελικών 
αποδεκτών, καθώς και πρόσθετες 
επιχειρησιακές απαιτήσεις που απηχούν 
τους στόχους πολιτικής του χρηματοδοτικού 
μέσου· 

— συστήματα, κανόνες και διαδικασίες για την 
επίτευξη και την επιμέτρηση ενός 
απαιτούμενου φάσματος τιμών όσον αφορά 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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το αποτέλεσμα μόχλευσης και τα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (η 
συνεισφορά της ΕΕ σε ένα χρηματοδοτικό 
μέσο θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
κινητοποίηση συνολικής επένδυσης που 
υπερβαίνει το μέγεθος της συνεισφοράς της 
Ένωσης, με βάση τους εκ των προτέρων 
καθορισμένους δείκτες)· 

— διατάξεις για τη διαχείριση συνεισφορών 
από τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανοίγματος καταπιστευματικών 
λογαριασμών για λογαριασμό τρίτου, των 
κινδύνων αντισυμβαλλομένου, των 
αποδεκτών ταμειακών πράξεων, των 
ευθυνών των ενδιαφερόμενων μερών, των 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
υπερβολικών υπολοίπων σε 
καταπιστευματικούς λογαριασμούς, της 
τήρησης αρχείων και της υποβολής 
εκθέσεων (9) στον βαθμό που απαιτείται από 
την ΕΕ· 

— κανόνες λογιστικής, κατάρτισης οικονομικών 
εκθέσεων (ξεχωριστή οικονομική έκθεση για 
κάθε χρηματοδοτικό μέσο) και εξωτερικού 
ελέγχου· 

— συστήματα, κανόνες και διαδικασίες για τη 
ρύθμιση της διάρκειας, δυνατότητα 
παράτασης και της λήξης του 
χρηματοδοτικού μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων πρόωρης 
λήξης και, ενδεχομένως, στρατηγικές εξόδου, 
καθώς και όσον αφορά τις επιστροφές που 
καταβλήθηκαν/πρόκειται να καταβληθούν 
στον τρίτο ή στους καταπιστευματικούς 
λογαριασμούς· 

— συστήματα, κανόνες και διαδικασίες σχετικά 
την παρακολούθηση της παροχής στήριξης 
σε ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης και 
τελικούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένης 
της υποβολής εκθέσεων από τους 
ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης; 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr9-C_2019191EL.01003001-E0009
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1.2 Τι είδους χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιεί ή 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει η οντότητα; Παροχή 
λεπτομερούς περιγραφής όσον αφορά τα 
ακόλουθα: 

— Τα είδη χρηματοδοτικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων 
επεξηγήσεων των (τεχνικών) όρων και των 
συντομογραφιών. Τα χρηματοδοτικά μέσα 
μπορεί να περιλαμβάνουν δάνεια με 
εμπορικά (σε τιμές αγοράς) επιτόκια, δάνεια 
με προνομιακά επιτόκια και όρους 
αποπληρωμής, δάνεια με όρους 
αποπληρωμής που εξαρτώνται από την 
εκτέλεση, μικροδάνεια, μη επιστρεπτέες 
επιχορηγήσεις, εγγυήσεις, πλαίσια 
συνεργασίας με τρίτους, όπως επενδυτικούς 
μηχανισμούς και συνδυαστικούς 
μηχανισμούς κ.λπ. 

— Τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε 
χρηματοδοτικό μέσο, τον τρόπο διαχείρισης 
των εν λόγω κινδύνων και των διορθωτικών 
μέτρων που εφαρμόζονται. Στους συνήθεις 
κινδύνους μπορεί να περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, κίνδυνοι συναλλαγματικής 
ισοτιμίας (δάνεια που εκδίδονται σε τοπικά 
νομίσματα και χρηματοδοτούνται μέσω 
διεθνώς μετατρέψιμων νομισμάτων) και 
πιστωτικοί κίνδυνοι (πιστοληπτική ικανότητα 
των δανειοληπτών). 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

1.3 Με ποιο τρόπο παρέχονται τα χρηματοδοτικά μέσα 
στους δικαιούχους (δανειολήπτες); Με ποιο τρόπο 
εξασφαλίζονται και βάσει ποιου είδους 
υποχρεώσεων και/ή εγγυήσεων; 
Απαντήστε στα ακόλουθα όσον αφορά: 

— Τη στήριξη μέσω ενδιάμεσων φορέων 
χρηματοδότησης (ενδιάμεση 
χρηματοδότηση) 

— Την άμεση στήριξη σε τελικούς αποδέκτες 
(μη ενδιάμεση χρηματοδότηση) 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

1.4 Διαθέτει η οντότητα κατευθυντήριες γραμμές ή 
επιχειρησιακούς κανόνες και εγχειρίδια οδηγιών 
για τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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1.5 Χρησιμοποιεί η οντότητα τυποποιημένα 
υποδείγματα, όπως συμβάσεις-πρότυπα, για την 
παροχή χρηματοδοτικών μέσων; 
Απαντήστε στα ακόλουθα όσον αφορά: 

— Τους ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης 

— Τους τελικούς αποδέκτες (σε περίπτωση μη 
ενδιάμεσης χρηματοδότησης) 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

1.6 Καθορίζονται σαφώς στις εν λόγω συμβάσεις οι 
σχετικοί όροι και προϋποθέσεις; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

2. ΑΡΧΕΣ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Είναι οι ακόλουθες αρχές 
και προϋποθέσεις ενσωματωμένες στις διαδικασίες, τους 
κανόνες και τα κριτήρια των χρηματοδοτικών μέσων της 
οντότητας; 
Βασικές αρχές (άρθρο 209 παράγραφος 1 του ΔΚ). 
Τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη διάκρισης, της 
ίσης μεταχείρισης και της επικουρικότητας καθώς και 
σύμφωνα με τους οικείους στόχους και, κατά περίπτωση, 
τη διάρκεια που καθορίζεται στη βασική πράξη για τα εν 
λόγω χρηματοδοτικά μέσα. 
Επιλογή των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης 
(άρθρο 208 του ΔΚ) 
Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης επιλέγονται βάσει 
ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασιών, με αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι 
ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης ή οι τελικοί 
αποδέκτες των χρηματοδοτικών μέσων επιλέγονται 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη του χαρακτήρα του προς 
εκτέλεση χρηματοδοτικού μέσου, της πείρας καθώς και 
της επιχειρησιακής και χρηματοδοτικής ικανότητας των 
ενδιαφερόμενων φορέων, και/ή της οικονομικής 
βιωσιμότητας των έργων των τελικών αποδεκτών. Η 
επιλογή αυτή πρέπει να είναι διαφανής, να αιτιολογείται 
με αντικειμενικούς λόγους και να μην οδηγεί σε 
σύγκρουση συμφερόντων. 
Όροι που εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα και τις 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό (άρθρο 209 του ΔΚ) 
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Τα χρηματοδοτικά μέσα και οι εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό τηρούν τους ακόλουθους βασικούς 
όρους: αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς ή 
καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης 
επενδύσεων, επιτυγχάνουν προσθετικότητα, δεν 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά 
και είναι συμβατοί με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, επιτυγχάνουν αποτέλεσμα μόχλευσης και 
ευθυγράμμιση συμφερόντων και παρέχουν αμοιβή η 
οποία συνάδει με τον επιμερισμό των κινδύνων. 
Οδηγίες 
Οι ανωτέρω αρχές πρέπει να είναι ενσωματωμένες στις 
διαδικασίες, τους κανόνες και τα κριτήρια των 
χρηματοδοτικών μέσων της οντότητας, σύμφωνα με τη 
γενική αρχή της αναλογικότητας. Οι εν λόγω αρχές δεν 
εφαρμόζονται κατ' απόλυτο τρόπο καθώς ισχύει 
περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές αναφέρονται με σαφήνεια, είναι 
εύλογες και αιτιολογημένες. 

2.1.1 Βασικές αρχές. Είναι οι ακόλουθες βασικές αρχές 
ενσωματωμένες στις διαδικασίες, τους κανόνες 
και τα κριτήρια για τη χρήση και την εκτέλεση 
των χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισμό της οντότητας; 

— χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· 

— διαφάνεια· 

— αναλογικότητα· 

— μη εφαρμογή διακρίσεων· και 

— ίση μεταχείριση; 
 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.2.1 Επιλογή ενδιάμεσων φορέων 
χρηματοδότησης. Ποια διαδικασία ακολουθεί η 
οντότητα για την επιλογή των ενδιάμεσων 
φορέων χρηματοδότησης (10); 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.2.2 Επιλογή ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης. 
Επιλέγονται οι ενδιάμεσοι φορείς 
χρηματοδότησης βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με 
αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων; 

    

2.2.3 Επιλογή ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης. 
Επιλέγονται οι ενδιάμεσοι φορείς 
χρηματοδότησης ή οι τελικοί αποδέκτες των 
χρηματοδοτικών μέσων λαμβανομένων δεόντως 

    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr10-C_2019191EL.01003001-E0010
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υπόψη του χαρακτήρα του προς εκτέλεση 
χρηματοδοτικού μέσου, της πείρας καθώς και της 
επιχειρησιακής και χρηματοδοτικής ικανότητας 
των ενδιαφερόμενων οντοτήτων, και/ή της 
οικονομικής βιωσιμότητας των έργων των 
τελικών αποδεκτών; 
Είναι η επιλογή διαφανής, αιτιολογείται με 
αντικειμενικούς λόγους και δεν οδηγεί σε 
σύγκρουση συμφερόντων; 

2.3.1 Όροι για τα χρηματοδοτικά μέσα. Τα συστήματα, 
οι κανόνες και οι διαδικασίες της οντότητας της 
επιτρέπουν να εκτελεί χρηματοδοτικά μέσα που 
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς ή 
καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης 
επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται βιώσιμες 
βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων αλλά δεν 
προσελκύουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές 
της αγοράς; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.3.2 Όροι για τα χρηματοδοτικά μέσα. Τα συστήματα, 
οι κανόνες και οι διαδικασίες της οντότητας της 
επιτρέπουν να εκτελεί χρηματοδοτικά μέσα που 
συμμορφώνονται με την αρχή της 
προσθετικότητας (τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην υποκατάσταση των 
αντίστοιχων μέσων των κρατών μελών, της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης ή άλλης 
χρηματοδοτικής παρέμβασης της ΕΕ); 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.3.3 Όροι για τα χρηματοδοτικά μέσα. Τα συστήματα, 
οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η 
οντότητα της επιτρέπουν να συμμορφώνεται με 
τον όρο της ευθυγράμμισης συμφερόντων μέσω 
προβλέψεων, μεταξύ άλλων, για 
συγχρηματοδότηση, απαιτήσεις επιμερισμού του 
κινδύνου ή οικονομικά κίνητρα και παράλληλη 
αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων με 
άλλες δραστηριότητες της εντεταλμένης 
οντότητας; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.3.4 Όροι για τα χρηματοδοτικά μέσα. Τα συστήματα, 
οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η 
οντότητα της επιτρέπουν επίτευξη και αποτίμηση 
αποτελέσματος μόχλευσης και 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της 
μεγιστοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο κανόνες και 
διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση και την εκτέλεση των χρηματοδοτικών της μέσων; 

3.1. Παρακολούθηση. Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο κατάλληλους 
κανόνες και διαδικασίες για την παρακολούθηση των χρηματοδοτικών μέσων; 

 

3.1.1 Εφαρμόζει η οντότητα διαδικασίες για την 
παρακολούθηση της χρήσης των χρηματοδοτικών 
μέσων, οι οποίες βασίζονται στην υποβολή 
εκθέσεων και λογαριασμών από τους 
ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης, καθώς και 
στους διαθέσιμους ελέγχους και τους ελέγχους 
που διενήργησε ο ενδιάμεσος φορέας 
χρηματοδότησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.1.2 Στην περίπτωση που δεν υφίσταται ενδιάμεσος 
φορέας χρηματοδότησης, εφαρμόζει η οντότητα 
διαδικασίες για την άμεση παρακολούθηση της 
χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
υποβολής εκθέσεων και λογαριασμών από τους 
τελικούς αποδέκτες; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

Οδηγίες: Παρακολούθηση των χρηματοδοτικών μέσων 

1. Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη παρακολούθηση των χρηματοδοτικών μέσων 
που αναφέρονται στο άρθρο 215 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θα 
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σύστημα παρακολούθησης από τον αρμόδιο διατάκτη 
για να συμβάλει στην εύλογη βεβαιότητα ότι οι πόροι της ΕΕ χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

2. Το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται: i) για να 
αξιολογείται η πρόοδος στην εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων ως προς την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής που αντικατοπτρίζονται στους σχετικούς δείκτες 
αποδόσεων και αποτελεσμάτων, οι οποίοι καθορίστηκαν βάσει της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης· ii) για να εξετάζεται κατά πόσο η εκτέλεση συμμορφώνεται με τις 
ορισθείσες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού· και iii) για να παρέχει τη βάση για την υποβολή εκθέσεων από την 
Επιτροπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 41 παράγραφος 4 και 140 
παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

 

3.2. Δάνεια. Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τη σύναψη 
δανείων; 
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3.2.1 Ποια είναι τα συστήματα και οι διαδικασίες 
καταγραφής και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά 
τα δάνεια; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2.2 Είναι τα εν λόγω συστήματα και διαδικασίες 
επαρκή; 

    

3.2.3 Πραγματοποιείται η έγκριση των δανειακών 
συμβάσεων βάσει επαρκών και διαφανών 
κριτηρίων; 

    

3.2.4 Πραγματοποιείται συμφωνία του λογαριασμού 
της σύμβασης (γενικό καθολικό) σε τακτική βάση 
(τουλάχιστον μηνιαία) με το σύστημα 
καταγραφής συμβάσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.3. Εγγυήσεις. Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την 
έκδοση εγγυήσεων; 

 

3.3.1 Ποια είναι τα συστήματα και οι διαδικασίες 
καταγραφής και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά 
τις εγγυήσεις; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.3.2 Είναι τα εν λόγω συστήματα και διαδικασίες 
επαρκή; 

    

3.3.3 Πραγματοποιείται η έγκριση των εγγυήσεων 
βάσει επαρκών και διαφανών κριτηρίων; 

    

3.3.4 Πραγματοποιείται σύγκριση του λογαριασμού της 
σύμβασης (γενικό καθολικό) σε τακτική βάση 
(τουλάχιστον μηνιαία) στο σύστημα καταγραφής 
συμβάσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.3.5 Όσον αφορά τις εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό, είναι η οντότητα σε θέση να 
υποβάλλει επαρκώς εκθέσεις όσον αφορά την 
εκτέλεσή τους —συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες η συνεισφορά 
χρησιμοποιείται για την επιστροφή δαπανών—, 
τα λογιστικά στοιχεία που τηρούνται για τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, καθώς και 
διαχειριστική δήλωση η οποία επιβεβαιώνει ότι: 
i) τα στοιχεία παρουσιάζονται με τον κατάλληλο 
τρόπο και είναι πλήρη και ακριβή· ii) η 
συνεισφορά χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για 
τον οποίο προοριζόταν· iii) τα εφαρμοζόμενα 
συστήματα ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες 
εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την 
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κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών· και 
iv) σύνοψη των τελικών εκθέσεων ελέγχου και 
των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης της φύσης και 
της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών 
που εντοπίστηκαν στα συστήματα, καθώς και των 
διορθωτικών μέτρων, έχουν ληφθεί ή 
προβλέπεται να ληφθούν; 

3.4. Επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις επιτοκίου. Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλο σύστημα 
καταγραφής και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά την παροχή 
επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων επιτοκίου; 

 

3.4.1 Ποια είναι τα συστήματα και οι διαδικασίες 
καταγραφής και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά 
τις επιχορηγήσεις επιτοκίου; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.4.2 Είναι τα εν λόγω συστήματα και διαδικασίες 
επαρκή; 

    

3.4.3 Πραγματοποιείται η έγκριση των επιχορηγήσεων 
επιτοκίου βάσει επαρκών και διαφανών 
κριτηρίων; 

    

3.5. Μετοχικό κεφάλαιο. Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες 
κατά την εκτέλεση πράξεων μετοχικού κεφαλαίου; 

 

3.5.1 Διαθέτει η οντότητα στρατηγική ή 
κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το μετοχικό 
κεφάλαιο για τις επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου, καθώς και διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας, εγκεκριμένη από το διοικητικό 
συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο διευθυντικό όργανο; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.5.2 Διενεργεί η οντότητα συστηματική αποτίμηση 
της/των πράξης/-εων μετοχικού κεφαλαίου της, 
κατά τον χρόνο της έγκρισης και σε περιοδική 
βάση, καθ' όλο τον κύκλο ζωής της επένδυσης; 
Περιγράψτε τα στοιχεία και τη/τις μέθοδο/-ους 
που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση. 

    

3.5.3 Διαθέτει η οντότητα καθιερωμένη διαδικασία για 
τη διαχείριση της εξόδου των επενδύσεών της 
μετοχικού κεφαλαίου; Καθορίζει η στρατηγική 
μετοχικού κεφαλαίου της οντότητας απαιτήσεις 
έγκαιρου σχεδίου εξόδου; 
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3.5.4 Πραγματοποιεί η οντότητα ενεργή διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου μετοχικού κεφαλαίου της; 
Διαθέτει εξουσιοδοτημένα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου στις επιχειρήσεις στις οποίες 
πραγματοποιεί επενδύσεις (όσον αφορά άμεσες 
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου) ή παρόμοια 
μέσα για τη στενή παρακολούθηση της απόδοσης 
των εταιρειών στις οποίες πραγματοποιεί 
επενδύσεις; Σε περίπτωση επενδύσεων σε 
κεφάλαια, διαθέτει η οντότητα διορισμένα μέλη 
στους φορείς που εκπροσωπούν τους επενδυτές 
στα κεφάλαια; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ — ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (προαιρετικό)  (11) 

6α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Διαθέτει η οντότητα 
σύστημα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και 
χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης 
κινδύνου κατάλληλο για τη φύση, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της οντότητας; 
Οδηγίες 
Οι περισσότερες οντότητες που εκτελούν εγγυήσεις από 
τον προϋπολογισμό είναι πιστωτικά ιδρύματα ή 
επιχειρήσεις επενδύσεων που υπόκεινται σε ρύθμιση και 
εποπτεία, οι οποίες περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με 
τον πιστωτικό κίνδυνο, τη διαβάθμιση κινδύνου και τα 
συστήματα ΤΠ και τις διαδικασίες λειτουργίας τους. 
Σκοπός της παρούσας υποενότητας είναι να αξιολογηθεί 
η αξιοπιστία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου της 
οντότητας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
διακυβέρνησης και του εσωτερικού συστήματος 
διαβάθμισης κινδύνου, η οποία είναι σημαντική για τη 
μελλοντική εκτίμηση των ρυθμίσεων επιμερισμού του 
κινδύνου μεταξύ της ΕΕ και της οντότητας, καθώς και της 
αμοιβής της ΕΕ που προκύπτει από τον κίνδυνο που 
αναλαμβάνει η ΕΕ (άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο στ) 
του δημοσιονομικού κανονισμού). 
Η έκθεση της ΕΕ έναντι των αντισυμβαλλόμενων στο 
πλαίσιο εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό 
περιλαμβάνει ενδεχόμενη υποχρέωση, η οποία 
αντιπροσωπεύει τη δημοσιονομική υποχρέωση της ΕΕ 
που δεν καλύπτεται πλήρως από τις προβλέψεις (άρθρο 
211 του ΔΚ). Προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος 
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λόγω αντισυμβαλλόμενων που διεκδικούν πληρωμές από 
την ΕΕ για εγγυήσεις που έχουν καταπέσει και οι οποίες 
υπερβαίνουν τις διαθέσιμες προβλέψεις, η Επιτροπή 
πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως 
την απορρέουσα έκθεση της ΕΕ σε σχέση με κάθε 
εγγύηση από τον προϋπολογισμό. Για τον σκοπό αυτό, οι 
αντισυμβαλλόμενοι καλούνται να παρέχουν, σε ετήσια 
βάση, στην Επιτροπή πληροφορίες για τις εναπομένουσες 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για 
την Ένωση από τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου, της 
διαβάθμισης, καθώς και των αναμενόμενων αθετήσεων 
σχετικά με τις πράξεις που καλύπτονται από την εγγύηση 
από τον προϋπολογισμό (άρθρο 219 παράγραφος 6 του 
δημοσιονομικού κανονισμού). Η Επιτροπή βασίζεται στις 
εν λόγω πληροφορίες για τη διενέργεια αξιολόγησης της 
βιωσιμότητας των ενδεχόμενων υποχρεώσεων (άρθρο 
210 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού) και 
την τακτική αναθεώρηση του συντελεστή προβλέψεων 
για κάθε δημοσιονομική εγγύηση (άρθρο 211 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού). 
Τα πρότυπα ρύθμισης, εποπτείας και διαχείρισης 
κινδύνου των τραπεζών περιγράφονται: 

— σε διεθνές επίπεδο: στη διεθνή συμφωνία 
«Βασιλεία ΙΙΙ», μια δέσμη μέτρων που 
καταρτίστηκε από την επιτροπή της Βασιλείας για 
την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των «Βασικών αρχών για 
την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού 
τομέα» και ιδίως των αρχών 15 (διαδικασία 
διαχείρισης κινδύνων) και 17 (πιστωτικός 
κίνδυνος)· 

— σε επίπεδο ΕΕ: στην οδηγία 2013/36/ΕΕ σχετικά με 
την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων· στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
επενδύσεων· στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

6α.1 Πολιτική κινδύνων/στρατηγικό πλαίσιο. 
Εφαρμόζει η οντότητα ορθή πολιτική και 
στρατηγική για την αναγνώριση, τη διαχείριση, 
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την αποτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων (με 
έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο); 

6α.1.1 Εφαρμόζει η οντότητα πολιτική κινδύνων η 
οποία: 

— προσδιορίζει σαφώς τις ευθύνες και τις 
αναθέτει στο πλαίσιο του οργανισμού; 

— χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, 
ορθολογισμό και εφικτότητα; και 

— είναι διαθέσιμη και κατανοητή στο 
σύνολο του οργανισμού; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

6α.1.2 Διαθέτει η οντότητα στρατηγική κινδύνων ή 
κατευθυντήριες γραμμές, εγκεκριμένες από τα 
ανώτατα διοικητικά στελέχη, οι οποίες σε 
τακτική βάση: 

— προσδιορίζουν τα όρια και τους 
επιχειρηματικούς παράγοντες βάσει των 
οποίων αναμένεται να λειτουργήσει η 
οντότητα κατά την εφαρμογή της 
επιχειρηματικής της στρατηγικής· 

— καθορίζουν μεμονωμένα και συνολικά 
επίπεδα και διαφορετικούς τύπους 
κινδύνου (ικανότητα ανάληψης κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των ορίων) που 
είναι διατεθειμένη και ικανή να αποδεχτεί 
η οντότητα προκειμένου να επιδοθεί στις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες· 

— παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την 
ανάληψη κινδύνων από το διοικητικό 
συμβούλιο με αποτελεσματικό τρόπο στο 
σύνολο της οντότητας, την οποία 
συνδέουν με την ημερήσια λήψη 
επιχειρησιακών αποφάσεων και 
καθιερώνουν μέσα για τη βελτίωση της 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
ολόκληρη την οντότητα· 

— εξασφαλίζουν συνέχεια λαμβάνοντας 
υπόψη τις συγκυριακές παραμέτρους της 
οικονομίας εντός της οποίας λειτουργεί η 
οντότητα και τις συνακόλουθες μεταβολές 
στη σύνθεση και την ποιότητα του 
συνολικού χαρτοφυλακίου· και 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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— συμπεριλαμβάνουν ποιοτικούς και 
ποσοτικούς παράγοντες; 

 

6α.2 Διακυβέρνηση κινδύνων. Διαθέτει η οντότητα 
κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο, που επιτρέπει 
την αποτελεσματική διαχείριση, αποτίμηση και 
έλεγχο των κινδύνων, με επαρκείς από άποψη 
ποσότητας και ποιότητας πόρους σε επίπεδο 
ανθρώπινου και τεχνικού δυναμικού για την 
εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων; 

    

6α.2.1 Προσδιορίζεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων 
εντός της οντότητας με σαφή τρόπο ούτως ώστε: 

— το διοικητικό συμβούλιο ή άλλο 
διευθυντικό όργανο να εγκρίνει τις 
πολιτικές διαχείρισης και ελέγχου 
κινδύνου και να τις αναθεωρεί σε τακτική 
βάση, καθώς και να αναλαμβάνει ενεργό 
ρόλο στον καθορισμό της ανάληψης 
κινδύνου και να εξασφαλίζει την 
ευθυγράμμισή της με τη στρατηγική, τα 
σχέδια κεφαλαιοποίησης και τα 
χρηματοπιστωτικά σχέδια και τις 
πρακτικές αποζημίωσης; 

— τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να είναι 
αρμόδια για την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των κανόνων και των 
διαδικασιών διαχείρισης, αποτίμησης και 
ελέγχου του κινδύνου; 

— να υφίστανται σαφή όρια αρμοδιοτήτων 
όσον αφορά την ανάληψη, την 
αποτίμηση, την παρακολούθηση, τη 
διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων 
κινδύνου· 

— τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να 
εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που 
συμμετέχει σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου είναι 
ειδικευμένο, ικανό και διαθέτει την 
απαραίτητη κατάρτιση, βούληση και 
πείρα να προβαίνει σε συνετή κρίση κατά 
την εκτίμηση, τη διαχείριση και/ή τον 
έλεγχο του κινδύνου, καθώς και σε 
ολοκληρωμένη κατανόηση της 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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στρατηγικής κατεύθυνσης, των πολιτικών, 
των διαδικασιών, της ανοχής και των 
ορίων κινδύνου της οντότητας· 

— να ενσωματώνεται η λειτουργία 
διαχείρισης κινδύνου σε κάθε 
δραστηριότητα που παράγει έσοδα· και 

— ο διευθυντής του τομέα κινδύνου να είναι 
υπόλογος και να έχει άμεση και 
απρόσκοπτη πρόσβαση στο διοικητικό 
συμβούλιο ή τη σχετική επιτροπή 
κινδύνων; 

 

6α.2.2 Εφαρμόζεται διαχωρισμός καθηκόντων ούτως 
ώστε: 

— η λειτουργία διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου να είναι απολύτως ανεξάρτητη 
από την επιχειρηματική λειτουργία και να 
περιλαμβάνει «τρεις γραμμές άμυνας», 
σαφώς αναγνωρίσιμες σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 

1) η επιχειρηματική γραμμή (δηλαδή η 
πρώτη γραμμή άμυνας) κατέχει την 
«κυριότητα» του κινδύνου, υπό την 
έννοια ότι αναγνωρίζει και διαχειρίζεται 
τον κίνδυνο που προκαλεί κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων της· 

2) η λειτουργία διαχείρισης κινδύνου 
(δηλαδή η δεύτερη γραμμή άμυνας) 
είναι υπεύθυνη για την περαιτέρω 
αναγνώριση, αποτίμηση, 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
κινδύνου σε επίπεδο συνολικής 
οντότητας ως μέρος της δεύτερης 
γραμμής άμυνας, ανεξάρτητα από την 
πρώτη γραμμή άμυνας (12)· 

3) υφίσταται εσωτερικός 
έλεγχος/λειτουργία συμμόρφωσης 
(τρίτη γραμμή άμυνας), βάσει του 
οποίου αναθεωρείται σε περιοδική 
βάση ο κίνδυνος και ιδίως οι πτυχές 
πιστωτικού κινδύνου; 

  

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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6α.2.3 Είναι το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων 
της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου επαρκώς 
εκτενές ώστε να περιλαμβάνει κατά το δυνατόν 
τις ακόλουθες πτυχές: 

— αναγνώριση σημαντικών μεμονωμένων, 
συνολικών και αναδυόμενων κινδύνων· 

— εκτίμηση των εν λόγω κινδύνων και 
αποτίμηση της έκθεσης της οντότητας σε 
αυτούς; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

6α.2.4 Περιγράφουν οι πολιτικές της οντότητας σαφώς 
τα επίπεδα όσον αφορά την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων έγκρισης στη διοίκηση (13) και 
χορηγούνται οι εγκρίσεις σύμφωνα με τις 
γραπτές πολιτικές και τις κατευθυντήριες 
γραμμές της οντότητας και από το αρμόδιο 
επίπεδο της διοίκησης; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

6α.3 Διαθέτει η οντότητα σύστημα που λειτουργεί 
εύρυθμα για την αναγνώριση, την ανάλυση και 
την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου; 

    

6α.3.1 Καλύπτει το σύστημα αναγνώρισης κινδύνου της 
οντότητας τα ακόλουθα: 

— όλους τους σημαντικούς κινδύνους για 
την οντότητα, εντός και εκτός 
ισολογισμού και για το σύνολο του 
ομίλου, το σύνολο του χαρτοφυλακίου, σε 
επίπεδο επιχειρηματικού τομέα και 
συναλλαγών· και 

— συνεχή ανάλυση των υφιστάμενων 
κινδύνων καθώς και αναγνώριση νέων ή 
αναδυόμενων κινδύνων; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

6α.3.2 Διενεργείται μέσω της λειτουργίας διαχείρισης 
κινδύνου αμερόληπτη αξιολόγηση της 
ποιότητας των επιμέρους 
πιστώσεων/επενδύσεων και του συνολικού 
χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της 
καταλληλότητας της διαβάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου και της εκτίμησης των ζημιών; 
Παρέχεται η εν λόγω δεύτερη γνώμη κατά το 
στάδιο της έγκρισης και αναθεωρείται 
ακολούθως καθ' όλο τον κύκλο ζωής των 
πράξεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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6α.3.3 Κατά την αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, 
λαμβάνονται υπόψη κατά το δυνατόν οι 
ακόλουθες παράμετροι: 

— ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της 
πίστωσης/επένδυσης και οι συμβατικοί 
και χρηματοδοτικοί της όροι· 

— το προφίλ έκθεσης έως την ημερομηνία 
λήξης σε σχέση με τις ενδεχόμενες 
διακυμάνσεις της αγοράς και την 
οικονομική συγκυρία· 

— η ύπαρξη πρόσθετης ασφάλειας ή 
εγγυήσεων· 

— το ενδεχόμενο αθέτησης βάσει της 
εσωτερικής διαβάθμισης κινδύνου· 

— ποσοτική εκτίμηση (π.χ. 
χρηματοοικονομικά μοντέλα) καθώς και 
ποιοτική εκτίμηση· και 

— συστηματική δέουσα επιμέλεια και 
ανάλυση κινδύνου όλων των συναλλαγών, 
στην περίπτωση που τα πορίσματα της 
δέουσας επιμέλειας έχουν επιπτώσεις 
στην έγκριση από τη διοίκηση και/ή στη 
διάρθρωση της πράξης; 

 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

6α.3.4 Ενσωματώνει το σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών (πιστωτικού κινδύνου) της 
οντότητας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

— παρέχει επαρκείς πληροφορίες (ποιότητα, 
λεπτομέρειες, επίκαιρος χαρακτήρας) 
σχετικά με τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου πιστώσεων/επενδύσεων· 

— είναι επαρκώς αξιόπιστο και 
ολοκληρωμένο ούτως ώστε η οντότητα να 
βασίζεται σε ακριβή, στέρεα και αξιόπιστα 
εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα και να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να εκτιμά 
και να αμβλύνει τους κινδύνους· και 

— ενσωματώνει μετρήσεις κινδύνου υπό 
ακραίες καταστάσεις και αναλύσεις 
σεναρίων που αναθεωρούνται περιοδικά, 
ώστε να χρησιμοποιούνται από την 
οντότητα για να αντιλαμβάνεται καλύτερα 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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τις δυνητικές εκθέσεις σε κινδύνους στο 
πλαίσιο διαφόρων δυσμενών 
περιστάσεων; 

 

6α.4 Χρησιμοποιεί η οντότητα εσωτερικό σύστημα 
διαβάθμισης κινδύνου κατάλληλο για τη φύση, 
το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της; 

    

6α.4.1 Είναι σε θέση η οντότητα να τεκμηριώσει το 
σκεπτικό της επιλογής των κριτηρίων 
διαβάθμισης και να παράσχει δεδομένα και 
αναλύσεις που αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια 
διαβάθμισης και οι διαδικασίες είναι δυνατόν 
να οδηγήσουν σε διαβαθμίσεις που 
διαφοροποιούν ουσιαστικά τους κινδύνους; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

6α.4.2 Περιλαμβάνει το σύστημα διαβάθμισης 
κινδύνου της οντότητας, κατά το δυνατόν, τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

— εφαρμόζει για όλα τα πιστωτικά 
ανοίγματα διαβάθμιση κινδύνου· 

— καλύπτει επαρκή αριθμό διαβαθμίσεων, 
οι οποίες είναι αιτιολογημένες, επίκαιρες 
και δυναμικές· 

— υφίσταται διαδικασία αντιστοίχισης 
μεταξύ του εσωτερικού συστήματος 
διαβάθμισης κινδύνου και της 
κανονιστικής ταξινόμησης και/ή των 
κλιμάκων των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας· 

— τα κριτήρια διαβάθμισης κινδύνου 
αντιπροσωπεύουν κατάλληλο συνδυασμό 
ποιοτικών και ποσοτικών συντελεστών και 
τα κριτήρια για τον καθορισμό κάθε 
διαβάθμισης προσδιορίζονται με σαφή 
τρόπο· 

— υπάρχει χρονικός ορίζοντας όσον αφορά 
τη διαβάθμιση κινδύνου· 

— οι διαβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν αφενός 
τις προσδοκώμενες επιδόσεις του 
δανειολήπτη και, αφετέρου, τη 
διάρθρωση της συναλλαγής· 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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— όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εξωτερική 
βάση δεδομένων για τη συμπλήρωση των 
δικών της δεδομένων και/ή εξωτερικό 
μοντέλο διαβάθμισης, αποδεικνύει την 
επάρκεια των εξωτερικών δεδομένων και 
την κατανόηση, από πλευράς της, της 
φιλοσοφίας διαβάθμισης στην οποία 
βασίζεται το μοντέλο· και 

— υποστηρίζεται και τεκμηριώνεται 
επαρκώς ο καθορισμός της διαβάθμισης 
μιας πράξης; 

 

6α.4.3 Τηρεί η οντότητα δεδομένα όσον αφορά τα 
πραγματικά ποσοστά αθέτησης σε σχέση με τις 
βαθμίδες διαβάθμισης και τη μεταβολή των 
διαβαθμίσεων; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

6α.4.4 Εφαρμόζει η οντότητα ολοκληρωμένες πολιτικές 
και διαδικασίες για τον αποτελεσματικό έλεγχο 
εγκυρότητας του συστήματος 
διαβάθμισης (14) και τακτική ανεξάρτητη 
επανεξέταση της καταλληλότητας του 
εσωτερικού συστήματος διαβάθμισης κινδύνου; 

συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (προαιρετικό)  (15) 

6β. ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα, κατά την επιλογή/εκτέλεση των 
χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό που υποστηρίζονται από πόρους 
της ΕΕ, πρότυπα ισοδύναμα προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και αποδεκτά διεθνώς και σε 
επίπεδο ΕΕ πρότυπα, και συνεπώς: α) δεν υποστηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στη 
φοροαποφυγή και β) δεν πραγματοποιεί πράξεις με οντότητες συσταθείσες ή εγκατεστημένες 
σε μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας; 
Οδηγίες 
Τα πρότυπα για τη φοροδιαφυγή έχουν εν γένει ως στόχο να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
φορολογικών κανόνων αποτελεσματικής φορολόγησης, οι οποίοι δεν καταστρατηγούνται: 

— Σε επίπεδο ΟΟΣΑ περιλαμβάνουν κυρίως τις αρχές της διαφάνειας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, καθώς και τις εργασίες σχετικά με τη διάβρωση της βάσης και τη 
μετατόπιση των κερδών (BEPS) 

— Σε επίπεδο ΕΕ ειδικότερα, περιλαμβάνουν τη φορολογική πολιτική και το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ για τη φοροαποφυγή (16), όπως: τις δεσμεύσεις πολιτικής έναντι της 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr14-C_2019191EL.01003001-E0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr15-C_2019191EL.01003001-E0015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr16-C_2019191EL.01003001-E0016
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φοροαποφυγής (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες 
φορολογικές δικαιοδοσίες), τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των 
επιχειρήσεων (επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός), τα μέτρα κατά των 
καταχρήσεων που προβλέπονται σε διάφορες οδηγίες, την ολοκληρωμένη δέσμη για 
την καταπολέμηση της φοροαποφυγής που εκδόθηκε το 2016 και τη μεταφορά των 
κανόνων σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των 
κερδών (BEPS) στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, τους κανόνες της ΕΕ για τη διοικητική 
συνεργασία και τη διαφάνεια που προβλέπονται στις αντίστοιχες οδηγίες. 

Βάσει των εν λόγω προτύπων για τη φοροαποφυγή, τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα δεν 
θα πρέπει να ενέχουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και θα πρέπει να έχουν στοιχειοθετήσει 
βάσιμους επιχειρηματικούς λόγους (άλλους από τους φορολογικούς λόγους) για μια δεδομένη 
δομή, να μην εκμεταλλεύονται τις τεχνικές λεπτομέρειες ενός φορολογικού συστήματος ή τις 
αναντιστοιχίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορολογικών συστημάτων με στόχο τη μείωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων. Ο κατάλογος «διακριτικών» της οδηγίας 2018/822/ΕΕ, της 25ης 
Μαΐου 2018 («DAC6»), διευκολύνει τον προσδιορισμό των συναλλαγών που ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά φοροαποφυγής ή κατάχρησης και θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς από τους αξιολογητές. 
Όταν διενεργείται εκτίμηση του κατά πόσο οι διαδικασίες και οι κανόνες της οντότητας για τη 
διενέργεια εκ των προτέρων αξιολόγησης της δέουσας επιμέλειας είναι επαρκώς εκτενείς ώστε 
να της επιτρέπουν την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος πυλώνα, θα πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Κατά πόσο το πεδίο εφαρμογής της φορολογικής δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνει 
τις σχετικές με τη διάρθρωση του έργου οντότητες. Για παράδειγμα, πέρα από τους 
τελικούς πραγματικούς δικαιούχους, στις σχετικές οντότητες θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οντότητες με τις οποίες, όσον αφορά ένα δεδομένο έργο, η οντότητα 
διαθέτει σύμβαση ή έμμεση σχέση βάσει αυτής της σύμβασης (17). 

β) Οι σχετικές χρηματοδοτικές ροές της διάρθρωσης του έργου (και η αντίστοιχη 
φορολογική τους μεταχείριση), συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του κατά 
πόσο οι σχετικές χρηματοδοτικές ροές μπορούν να φορολογούνται 
αποτελεσματικά (18) και του κατά πόσο το έργο δεν έχει διαρθρωθεί τεχνηέντως (19). 

γ) Η αξιολόγηση και η άμβλυνση των κινδύνων φοροαποφυγής σε σχέση με 
συγκεκριμένες πράξεις οι οποίοι προκύπτουν λόγω ανεπαρκειών σχετικών με τη 
φορολογία όσον αφορά i) τα κριτήρια διαφάνειας· ii) τα δίκαια φορολογικά κριτήρια· 
και iii) τα κριτήρια BEPS για περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες έχουν αναλάβει δέσμευση 
για την αντιμετώπιση των εν λόγω ανεπαρκειών που έχουν διαπιστωθεί από την ΕΕ (20). 

δ) Οι διαδικασίες της οντότητας για πραγματοποίηση νέων πράξεων ή ανανέωση 
πράξεων με οντότητες συσταθείσες ή εγκατεστημένες σε περιοχές δικαιοδοσίας οι 
οποίες έχουν καταχωρισθεί στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης για τις μη 
συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του 
κατά πόσο εφαρμόζονται οι σχετικές απαγορεύσεις· ποιες σχετικές με το έργο 
οντότητες καλύπτουν· με ποιο τρόπο προσδιορίζει η οντότητα τις «νέες ή 
ανανεωμένες» πράξεις· κατά πόσο οι σχετικές απαγορεύσεις εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις για νέες ή ανανεωμένες πράξεις από τη στιγμή της προσθήκης μιας 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr17-C_2019191EL.01003001-E0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr18-C_2019191EL.01003001-E0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr19-C_2019191EL.01003001-E0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr20-C_2019191EL.01003001-E0020
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περιοχής δικαιοδοσίας στον κατάλογο της ΕΕ και ποιες παρεκκλίσεις από τις εν λόγω 
απαγορεύσεις επιτρέπονται (21). 

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι αξιολογητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή, όπως την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με νέες 
απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη νομοθεσία της ΕΕ, οι οποίες διέπουν ιδίως τις 
χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις [C(2018) 1756 final], και τις μεταγενέστερες 
επικαιροποιήσεις. 

6β.1 Οι κανόνες του οργανισμού βάσει των οποίων 
επιλέγονται/εκτελούνται τα χρηματοδοτικά 
μέσα που υποστηρίζονται από πόρους της ΕΕ 
περιέχουν ρητή αναφορά στην εκτίμηση των 
κινδύνων φοροαποφυγής και στις απαγορεύσεις 
όσον αφορά τις μη συνεργάσιμες περιοχές 
φορολογικής δικαιοδοσίας, ώστε να 
αποτυπώνουν τα ακόλουθα πρότυπα: 

α) τις αρχές της διαφάνειας και της 
ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και τις 
εργασίες σχετικά με τη διάβρωση της 
βάσης και τη μετατόπιση των κερδών 
(BEPS) του ΟΟΣΑ· και 

β) τη φορολογική πολιτική και το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ για τη φοροαποφυγή 
(όπως περιγράφονται στα σημειώματα 
οδηγιών ανωτέρω), ή ισοδύναμα 
πρότυπα; 

 

  
Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

6β.2 Όσον αφορά τους ελέγχους σχετικά με τη 
φοροαποφυγή, ποιους κανόνες και διαδικασίες 
εφαρμόζει η οντότητα ούτως ώστε τα 
χρηματοδοτικά μέσα που υποστηρίζονται από 
πόρους της ΕΕ να μη ενισχύουν ενέργειες οι 
οποίες συμβάλλουν στη φοροαποφυγή; 

  
Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

6β.2.1 Είναι το πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών και 
των κανόνων για την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση της δέουσας επιμέλειας επαρκώς 
εκτενές ώστε να καλύπτει τις σχετικές οντότητες 
που συμμετέχουν στις χρηματοδοτικές ροές του 
έργου; 

    

6β.2.2 Η εκ των προτέρων αξιολόγηση της φορολογικής 
δέουσας επιμέλειας της οντότητας της επιτρέπει 
να αξιολογεί, έως τον τελικό πραγματικό 
αποδέκτη, εάν χρειαστεί, κατά πόσο: 

    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr21-C_2019191EL.01003001-E0021
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α) οι σχετικές χρηματοδοτικές ροές μπορούν 
να φορολογηθούν αποτελεσματικά· και 

β) το έργο δεν έχει διαρθρωθεί τεχνηέντως 
με σκοπό τη φοροαποφυγή; 

 

6β.2.3 Η εκ των προτέρων αξιολόγηση της φορολογικής 
δέουσας επιμέλειας της οντότητας λαμβάνει 
υπόψη την ύπαρξη περιοχών δικαιοδοσίας οι 
οποίες έχουν αναλάβει δέσμευση για την 
αντιμετώπιση ανεπαρκειών που έχει 
διαπιστώσει η ΕΕ στις σχετικές οντότητες (22), 
όπως ο ενδεχόμενος κίνδυνος φοροαποφυγής, 
σε σχέση, π.χ., με i) τη διαφάνεια· ii) τη δίκαιη 
φορολόγηση· και (iii) τη διάβρωση της βάσης και 
τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), 
λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου που καθορίζουν τα κριτήρια του 
ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας; 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, προσδιορίζει 
η αξιολόγηση της φορολογικής δέουσας 
επιμέλειας της οντότητας πιθανά μέτρα 
εποπτείας για την αντιμετώπιση αυτών των 
ανεπαρκειών; 

    

6β.3 Όσον αφορά τις μη συνεργάσιμες περιοχές 
δικαιοδοσίας, διασφαλίζουν οι κανόνες και οι 
διαδικασίες της οντότητας ότι κατά την εκτέλεση 
χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζονται από 
πόρους της ΕΕ η οντότητα: 

α) προσδιορίζει, όσον αφορά το έργο και τις 
σχετικές με το έργο οντότητες, την ύπαρξη 
περιοχών δικαιοδοσίας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου της ΕΕ· 

β) εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας ως προς τους πελάτες για 
πράξεις που αφορούν οντότητες 
συσταθείσες ή εγκατεστημένες σε μη 
συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής 
δικαιοδοσίας· 

γ) δεν πραγματοποιεί νέες πράξεις ούτε 
ανανεώνει πράξεις με οντότητες 
συσταθείσες ή εγκατεστημένες σε 
περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες έχουν 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr22-C_2019191EL.01003001-E0022
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καταχωρισθεί στο παράρτημα I των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου της ΕΕ· 
και 

δ) παρεκκλίνει από το στοιχείο γ) μόνο 
εφόσον η ενέργεια εκτελείται υλικά στην 
ίδια περιοχή δικαιοδοσίας και δεν 
υφίστανται ενδείξεις ότι η σχετική πράξη 
συμβάλλει σε νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
φοροαποφυγή, φορολογική απάτη ή 
φοροδιαφυγή; 

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (προαιρετικό)  (23) 

6γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
και ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ — ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα κατά την επιλογή/εκτέλεση των 
χρηματοδοτικών μέσων/εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό πρότυπα ισοδύναμα προς την 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα; Ως εκ 
τούτου: α) δεν στηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· και β) δεν πραγματοποιεί νέες 
πράξεις ούτε ανανεώνει πράξεις με οντότητες συσταθείσες ή εγκατεστημένες σε περιοχές 
δικαιοδοσίας που έχουν χαρακτηριστεί ως τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου από την ΕΕ; 
Οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
Τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποσκοπούν εν γένει στην 
αποτροπή της εκμετάλλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με στόχο τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέσω της 
εφαρμογής προληπτικών μέτρων. 

— Σε διεθνές επίπεδο περιλαμβάνουν τις εργασίες της ομάδας χρηματοπιστωτικής 
δράσης (FATF). 

— Σε επίπεδο ΕΕ ειδικότερα, περιλαμβάνουν την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. 
Η εξέταση των κανόνων και των διαδικασιών της οντότητας θα πρέπει να εστιάζει στα ακόλουθα: 

α) κατά πόσο οι κανόνες και οι διαδικασίες της οντότητας προβλέπουν τη διενέργεια 
εκτίμησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και απαγορεύσεις σε σχέση με «τρίτες χώρες 
υψηλού κινδύνου» και, σε περίπτωση που αυτό ισχύει, σε ποιο βαθμό η εκτίμηση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr23-C_2019191EL.01003001-E0023
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κινδύνου μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση μέτρων εποπτείας για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων· 

β) κατά πόσο η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων εσωτερικού ελέγχου, πολιτικής ελέγχου, δράσεων 
κατάρτισης και κανόνων για την προστασία από πράξεις αντεκδίκησης του 
προσωπικού/υπαλλήλων που αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές ή παραβάσεις βάσει 
των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· 

γ) κατά πόσο η οντότητα διαθέτει διαδικασία εκ των προτέρων δέουσας επιμέλειας 
προκειμένου να ελέγχει ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών και το πεδίο εφαρμογής 
αυτής της διαδικασίας συνοδεύονται από τα κατάλληλα στοιχεία σχετικά με τους 
πληρωτές και τους δικαιούχους (24). 

δ) κατά πόσο οι κανόνες και οι διαδικασίες της οντότητας περιλαμβάνουν απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, τήρηση αρχείων και παρακολούθηση των 
συναλλαγών και, σε περίπτωση που αυτό ισχύει, σε ποιο βαθμό ενσωματώνουν 
εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητας του(-ων) πραγματικού(-ών) 
δικαιούχου(-ων) των πελατών (δηλαδή νομικά πρόσωπα και νομικά μορφώματα) και 
την κατανόηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του ελέγχου του πελάτη, καθώς και 
τα μέτρα που εφαρμόζονται στην περίπτωση που η οντότητα εντοπίσει μια ύποπτη 
συναλλαγή. 

ε) κατά πόσο η οντότητα εφαρμόζει αυξημένες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849, έναντι «τρίτων χωρών υψηλού 
κινδύνου»· και 

στ) κατά πόσο η οντότητα εφαρμόζει ορισμένες απαγορεύσεις για έργα που αφορούν 
περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως χώρες υψηλού κινδύνου (25). 

 

6γ.1 Όσον αφορά την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και την καταπολέμηση της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εφαρμόζει η 
οντότητα κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίσει ότι 
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις δεν 
συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή στη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας; 

    

6γ.1.1 Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλες πολιτικές, 
ελέγχους και διαδικασίες προκειμένου να 
αναγνωρίζει και να εκτιμά τους κινδύνους 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
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σχετίζονται με τους πελάτες της, τις χώρες ή τις 
γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή τους διαύλους 
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών; 

6γ.1.2 Κατά τη χορήγηση πόρων της ΕΕ σε τρίτους, 
εφαρμόζει η οντότητα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας ως προς τους πελάτες που 
περιλαμβάνουν: 

α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της 
ταυτότητας τρίτων βάσει εγγράφων, 
δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη 
και ανεξάρτητη πηγή· 

β) την εξακρίβωση της ταυτότητας του 
πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη 
εύλογων μέτρων για την επαλήθευση της 
ταυτότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι η οντότητα γνωρίζει τον πραγματικό 
δικαιούχο και, όσον αφορά τα νομικά 
πρόσωπα, τα εμπιστεύματα, τις εταιρείες, 
τα ιδρύματα και τα παρεμφερή νομικά 
μορφώματα, τη λήψη εύλογων μέτρων για 
να γίνει κατανοητή η διάρθρωση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του 
ελέγχου του τρίτου· 

γ) την αξιολόγηση και, ανάλογα με την 
περίπτωση, τη συλλογή πληροφοριών για 
τον σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της 
επιχειρηματικής σχέσης· 

δ) τη συνεχή παρακολούθηση όσον αφορά 
την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή 
εξέταση των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
αυτής της σχέσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι αυτές συνάδουν με τις 
γνώσεις που υποχρεούται να διαθέτει η 
οντότητα σχετικά με τον πελάτη, την 
επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου, 
και, εφόσον απαιτείται, σχετικά με την 
προέλευση των χρηματικών ποσών, καθώς 
και τη διασφάλιση της τήρησης 
ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων ή 
πληροφοριών (26); 
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Κατά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων 
δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, 
εφαρμόζει η οντότητα αυξημένες απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας, ιδίως όσον αφορά: 

— περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως 
τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2015/849· 

— διασυνοριακή τραπεζική σχέση με ίδρυμα-
πελάτη από τρίτη χώρα· ή 

— διενέργεια συναλλαγών ή επιχειρηματικές 
σχέσεις που αφορούν πρόσωπα πολιτικώς 
εκτεθειμένα και άλλες περιπτώσεις 
υψηλού κινδύνου που έχει διαπιστώσει η 
οντότητα; 

 

6γ.2 Όσον αφορά περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου, λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/849, κατά την εκτέλεση έργου 
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, η οντότητα: 

α) προσδιορίζει, όσον αφορά το έργο και τις 
σχετικές με το έργο οντότητες, την 
παρουσία περιοχών δικαιοδοσίας που 
χαρακτηρίζονται ως «τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου»· 

β) εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας ως προς τους πελάτες για 
πράξεις που αφορούν «τρίτες χώρες 
υψηλού κινδύνου»· 

γ) δεν πραγματοποιεί νέες πράξεις ούτε 
ανανεώνει πράξεις με οντότητες 
συσταθείσες ή εγκατεστημένες σε 
περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
(ΕΕ) 2015/849· 

δ) παρεκκλίνει από το στοιχείο γ) μόνο 
εφόσον η ενέργεια εκτελείται υλικά στην 
ίδια περιοχή δικαιοδοσίας και δεν 
υφίστανται ενδείξεις ότι η σχετική πράξη 
συμβάλλει σε νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, 
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
φοροαποφυγή, φορολογική απάτη ή 
φοροδιαφυγή; 

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον 
αποκλεισμό τρίτων από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω 
προμηθειών, επιχορηγήσεων και/ή χρηματοδοτικών μέσων  (27); 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η 
οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Ενσωματώνονται τα 
ακόλουθα κριτήρια αποκλεισμού στις διαδικασίες και 
τους κανόνες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, 
επιχορηγήσεων και/ή χρηματοδοτικών μέσων (28); 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.1 Αποκλείονται τρίτοι από τη χρηματοδότηση σε 
περίπτωση που αυτοί ή πρόσωπο με εξουσίες 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' 
αυτών ή μέλος του οικείου διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου έχει 
αποτελέσει αντικείμενο οριστικής δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους (29): 

α) διαδικασίες πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή 
εκκαθάρισης· 
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β) αθέτηση υποχρεώσεων που συνδέονται με 
την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης· 

γ) σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ψευδών 
δηλώσεων 

δ) απάτη· 

ε) διαφθορά· 

στ) πράξεις που σχετίζονται με εγκληματική 
οργάνωση· 

ζ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας· 

η) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες· 

θ) παιδική εργασία και άλλου είδους εμπορία 
ανθρώπων, 

ι) παρατυπία (30) · 

ια) δημιουργία εικονικής εταιρείας· 

ιβ) ύπαρξη εικονικής εταιρείας· 
Υπάρχουν τυχόν παρεκκλίσεις από τους 
προαναφερθέντες αιτιολογημένους λόγους, όπως: 

— επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, 
όπως λόγοι δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος; 

 

2.2 Λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας 
κατά τη λήψη απόφασης αποκλεισμού από τη 
χρηματοδότηση; 

    

2.3 Λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα υπεράσπισης 
κατά τη λήψη απόφασης αποκλεισμού από τη 
χρηματοδότηση; 

    

2.4 Λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση των 
διορθωτικών μέτρων που έλαβε η οντότητα για να 
αποδείξει την αξιοπιστία της κατά τη λήψη 
απόφασης αποκλεισμού από τη χρηματοδότηση; 
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ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα με 
αποτελεσματικό τρόπο κανόνες και διαδικασίες 
αποκλεισμού (σε ό,τι αφορά την παροχή 
επιχορηγήσεων/προμηθειών/χρηματοδοτικών μέσων, 
όπως αρμόζει) με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο 2; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.1 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες αποκλεισμού κατά την 
παροχή επιχορηγήσεων; 

    

3.2 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες αποκλεισμού κατά τις 
διαδικασίες προμηθειών; 

    

3.3 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες αποκλεισμού στο 
πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων; 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Δημοσιοποιεί η οντότητα τις πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των 
κονδυλίων δεόντως και εγκαίρως; 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ — 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η 
οντότητα σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τη δημοσίευση των στοιχείων των αποδεκτών, το 
οποίο περιλαμβάνει: i) επαρκή στοιχεία τα οποία 
δημοσιεύονται για τους δικαιούχους· ii) αναφορά σε 
κοινό διεθνές πρότυπο που διασφαλίζει την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των εμπορικών 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 
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συμφερόντων· και iii) τακτικές επικαιροποιήσεις της 
δημοσίευσης; 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ — ερωτήσεις/κριτήρια 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2) Ενσωματώνονται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις στις διαδικασίες και τους 
κανόνες δημοσίευσης; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

2.1 Κατά γενικό κανόνα, δημοσιεύει η οντότητα 
πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των 
κονδυλίων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: ονομασία, τόπος, φύση και 
σκοπός και ποσό; 
Με την επιφύλαξη των κανόνων και των 
διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων 
που αποτελούν αντικείμενο του πυλώνα για την 
προστασία των δεδομένων, υφίστανται εξαιρέσεις 
βάσει αιτιολογημένων λόγων, όπως: 

— η οντότητα δύναται να παρακάμψει τη 
δημοσίευση για λόγους εμπιστευτικότητας 
και ασφάλειας, εάν, για παράδειγμα, η 
δημοσίευση θα μπορούσε να απειλήσει τα 
δικαιώματα και την ελευθερία των ατόμων ή 
να βλάψει τα εμπορικά συμφέροντα των 
αποδεκτών· ή 

— η οντότητα δύναται να παρακάμψει τη 
δημοσίευση όταν οι συμβάσεις αφορούν 
μικρά ποσά; 

 

    

2.2 Δημοσιεύει η οντότητα πληροφορίες σε τακτική 
βάση (για παράδειγμα: τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως); 

    

2.3 Δημοσιεύει η οντότητα τις πληροφορίες δεόντως 
βασιζόμενη σε κοινά διεθνή πρότυπα; Ποια 
πρότυπα (για παράδειγμα: ΠΔΔΒ, ΟΟΣΑ); 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ— 
ερωτήσεις/κριτήρια 

 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα με 
αποτελεσματικό τρόπο κανόνες και διαδικασίες 
δημοσίευσης (σε ό,τι αφορά την παροχή 
επιχορηγήσεων/προμηθειών/χρηματοδοτικών μέσων, 
όπως αρμόζει) με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο 2; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.1 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες δημοσίευσης κατά την 
παροχή επιχορηγήσεων; 

    

3.2 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες δημοσίευσης στις 
διαδικασίες προμηθειών; 

    

3.3 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες δημοσίευσης στο 
πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων; 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (επίπεδο 1) Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Διασφαλίζει η οντότητα την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 5 του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού  (31); 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα 
σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr31-C_2019191EL.01003001-E0031
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Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Ενσωματώνονται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις στις διαδικασίες και τους 
κανόνες για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα; 

    

2.1 Κατά γενικό κανόνα, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα: 

— υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή 
επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με 
το εκάστοτε πρόσωπο· 

— συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και 
νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε 
περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο μη 
συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς· 

— είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται 
σε ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για 
τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· 

— είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, 
επικαιροποιούνται· 

— διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την 
ταυτοποίηση των προσώπων μόνο για το 
διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· 

— υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο 
που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 

 

    

2.2 Περιλαμβάνουν οι διαδικασίες και οι κανόνες τις 
ακόλουθες αρχές; 

— δικαίωμα ενημέρωσης· 

— δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή 
διαγραφής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· 

— δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων· 

— δικαίωμα στο απόρρητο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών; 

 

    

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 

Παρατηρήσεις 
της οντότητας 

Παρατηρήσεις 
του ελεγκτή 

Βασική ερώτηση (επίπεδο 2): Εφαρμόζει η οντότητα με 
αποτελεσματικό τρόπο κανόνες και διαδικασίες (π.χ. 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (σε 
ό,τι αφορά την παροχή 
επιχορηγήσεων/προμηθειών/χρηματοδοτικών μέσων, 
όπως αρμόζει) με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο 2; 

    

3.1 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την 
παροχή επιχορηγήσεων; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.2 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
διαδικασίες προμηθειών; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

3.3 Εφαρμόζει η οντότητα με αποτελεσματικό τρόπο 
κανόνες και διαδικασίες για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
των χρηματοδοτικών μέσων; 

Συμπληρώνεται 
από την 
οντότητα 

  

 
(1)  Η οντότητα/ελεγκτής θα πρέπει να αναφέρει εδώ, με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, κατά πόσον ο πυλώνας υπόκειται σε 
αξιολόγηση. 
(2)  Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό. 
(3)  Το σύστημα πάγιων προκαταβολών είναι μια μορφή συστήματος χρηματοοικονομικής λογιστικής. Το 
συνηθέστερο σύστημα πάγιων προκαταβολών είναι το σύστημα μικροεξόδων. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός 
συστήματος πάγιων προκαταβολών είναι ότι διατηρείται ένα πάγιο ποσό και, στη συνέχεια, αναπληρώνεται μετά 
από ορισμένο χρονικό διάστημα ή όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, επειδή δαπανήθηκαν χρήματα. Η εν λόγω 
αναπλήρωση θα προέλθει από άλλη πηγή λογαριασμού, π.χ. τα μικροέξοδα θα αναπληρώνονται με την 
εξαργύρωση επιταγής επί τραπεζικού λογαριασμού. 
(4)  Η αποτελεσματική διαχείριση μισθοδοσίας θα πρέπει να υποστηρίζεται από βάση δεδομένων προσωπικού (σε 
ορισμένες περιπτώσεις καλείται «ονομαστική μισθοδοσία» και δεν είναι απαραίτητα μηχανογραφημένη), η οποία 
περιλαμβάνει κατάλογο του συνόλου των μελών προσωπικού, τα οποία θα πρέπει να πληρώνονται κάθε μήνα, και 
ο οποίος μπορεί να εξακριβωθεί βάσει εγκεκριμένου καταλόγου προσωπικού και των ατομικών αρχείων του 
προσωπικού (ή των φακέλων προσωπικού). Η σύνδεση μεταξύ της βάσης δεδομένων προσωπικού και της 
μισθοδοσίας αποτελεί αντικείμενο βασικού ελέγχου. Τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις της βάσης δεδομένων 
προσωπικού θα πρέπει να υποβάλλονται σε έγκαιρη επεξεργασία μέσω έκθεσης τροποποίησης και θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα διαδρομή λογιστικού ελέγχου. Οι έλεγχοι μισθοδοσίας θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά 
για να εντοπίζονται οι πλασματικοί εργαζόμενοι, να καλύπτονται τα κενά των δεδομένων και να εντοπίζονται 
αδυναμίες ελέγχου. 
(5)  Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό. 
(6)  Σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 4 του ΔΚ. 
(7)  Η έννοια των «δικαιούχων επιχορηγήσεων» πρέπει να νοηθεί υπό ευρεία έννοια, δηλαδή μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει χώρες εταίρους/δικαιούχους και τους εταίρους υλοποίησης της οντότητας. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc1-C_2019191EL.01003001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc2-C_2019191EL.01003001-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc3-C_2019191EL.01003001-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc4-C_2019191EL.01003001-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc5-C_2019191EL.01003001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc6-C_2019191EL.01003001-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc7-C_2019191EL.01003001-E0007
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(8)  Η αναφορά σε χρηματοδοτικά μέσα και πόρους της ΕΕ θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό. 
(9)  Για τους οργανισμούς που δεν εφαρμόζουν ακόμη τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα (IPSAS), 
έχει συμφωνηθεί ότι οι οικονομικές εκθέσεις μπορούν να καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
(10)  Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ΔΧΙ λειτουργούν επίσης μέσω φορέων χώρας-εταίρου (εθνικά ταμεία), οι οποίοι 
εξομοιώνονται με ενδιάμεσους φορείς χρηματοδότησης. 
(11)  Ισχύει μόνο σε περίπτωση που η οντότητα σχεδιάζει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγύηση από τον 
προϋπολογισμό. 
(12)  Η λειτουργία συμμόρφωσης θεωρείται επίσης μέρος της δεύτερης γραμμής άμυνας. 
(13)  Δηλαδή πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπογραφή μεμονωμένης αρχής, δύο αρχών ή μεικτών αρχών ή 
επιτροπής πιστώσεων/επενδύσεων αναλόγως του μεγέθους και της φύσης της συναλλαγής. 
(14)  Π.χ. επανεξέταση των τεκμηρίων στα οποία στηρίζεται ο σχεδιασμός του μοντέλου, εκ των υστέρων έλεγχος, 
συγκριτική ανάλυση, αξιολόγηση της ικανότητας διάκρισης των διαβαθμίσεων. 
(15)  Η οντότητα μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει σε αυτόν τον πυλώνα ακόμη και αν η βαθμολόγηση για 
το τμήμα αυτό δεν πληροί το κατώτατο όριο, αλλά υπόκειται σε εποπτικά μέτρα που θα εφαρμοστούν σε επίπεδο 
σύμβασης, ανάλογα με την περίπτωση. 
(16)  Η φορολογική πολιτική και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ περιλαμβάνουν ιδίως και με την επιφύλαξη 
περαιτέρω εξελίξεων: τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 1.12.1997 (ΕΕ C 2 της 
6.1.1998, σ. 2)· την οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με το κοινό φορολογικό 
καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 345 της 
29.12.2011, σ. 8)· την οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού 
συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών 
διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 49)· τη σύσταση 2012/772/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης 
Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (ΕΕ L 338 της 12.12.2012, σ. 41)· την οδηγία 
2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της 
φορολογίας και για την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1)· τη δέσμη για την 
καταπολέμηση της φοροαποφυγής της Επιτροπής: Επόμενα βήματα για την επίτευξη πραγματικής φορολόγησης 
και μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας στην ΕΕ (COM/2016/23) · τη σύσταση (ΕΕ) 2016/136 της Επιτροπής, της 
28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων (ΕΕ L 
25 της 2.2.2016, σ. 67)· την οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων 
κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 193 της 
19.7.2016, σ. 1)· τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin, της 12ης Φεβρουαρίου, της 8ης Μαρτίου, της 25ης 
Μαΐου, της 17ης Ιουνίου, της 8ης Νοεμβρίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2016, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, της 23ης 
Ιανουαρίου και της 13ης Μαρτίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες διευθύνσεις: πολιτική της ΕΕ για μη 
συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en)· δέσμη 
μέτρων κατά της φοροαποφυγής (δικτυακός τόπος της Επιτροπής: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en· Δικτυακός τόπος 
του Συμβουλίου: https://www.consilium.europa.eu/el/policies/anti-tax-avoidance-package/)· η πολιτική της ΕΕ κατά 
του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-
tax/harmful-tax-competition_en), συμπεριλαμβανομένου του έργου της Ομάδας «Κώδικας Δεοντολογίας» για τη 
φορολογία των επιχειρήσεων (δικτυακός τόπος του Συμβουλίου: https://www.consilium.europa.eu/el/council-
eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/)· οι εργασίες της ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα 
της άμεσης φορολογίας (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-
cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en)· σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά 
τους ενδιάμεσους φορείς (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transparency-
intermediaries_en)· και σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τη φορολογία (https://eur-
lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html?root_default=CC_1_CODED%3D09&classification=in-
force&displayProfile=lastConsDocProfile&locale=el). 
(17)  Βλέπε ιδίως το τμήμα IV παράγραφος 1 σημείο 1.2 της ανακοίνωσης της Επιτροπής [C(2018)1756, της 
21.3.2018]. 
(18)  Κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν, για παράδειγμα, εξέταση του κατά πόσο τα πραγματοποιηθέντα κέρδη 
φορολογούνται βάσει των ισχυόντων πρότυπων κανόνων (εάν δεν ισχύει αυτό, διενεργείται εξέταση στο επόμενο 
επίπεδο της οντότητας) και του κατά πόσο τα μεταφερόμενα κέρδη φορολογούνται βάσει των ισχυόντων 
πρότυπων κανόνων (εάν δεν ισχύει αυτό, διενεργείται εξέταση στο επόμενο επίπεδο της οντότητας, έως τους 
τελικούς πραγματικούς αποδέκτες, εάν χρειαστεί). Εντούτοις, εφόσον διαπιστωθεί αποτελεσματική φορολόγηση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc8-C_2019191EL.01003001-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc9-C_2019191EL.01003001-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc10-C_2019191EL.01003001-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc11-C_2019191EL.01003001-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc12-C_2019191EL.01003001-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc13-C_2019191EL.01003001-E0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc14-C_2019191EL.01003001-E0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc15-C_2019191EL.01003001-E0015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc16-C_2019191EL.01003001-E0016
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για μια δεδομένη χρηματοδοτική ροή, δεν απαιτούνται περαιτέρω τεκμήρια όσον αφορά τη φορολογία της 
συγκεκριμένης ροής. 
(19)  Αυτό θα περιλάμβανε, για παράδειγμα, την παροχή στοιχείων σχετικά με την οικονομική λογική μιας 
διάρθρωσης, την πραγματική υπόσταση των διαφόρων οντοτήτων (βλέπε, για παράδειγμα, σ. 125 κ.ε. 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10421-2018-INIT/en/pdf, και 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5814-2018-REV-3/en/pdf) και τις επιπτώσεις της διάρθρωσης σε 
επίπεδο φορολογίας. 
(20)  Η παρουσία περιοχών δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου της ΕΕ στη διάρθρωση μιας πράξης θα πρέπει να οδηγεί σε κατά περίπτωση εξέταση και απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα που έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν οι εν λόγω 
δικαιοδοσίες προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης δεν γίνονται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από πόρους της ΕΕ. Τα εν λόγω ζητήματα μπορεί να 
σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα V των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή: i) διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών· ii) δίκαιη φορολόγηση 
(συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου 2.2)· και iii) πρότυπα BEPS. Για παράδειγμα, οι χρηματοδοτικές ροές έργων 
χρηματοδοτούμενων από πόρους της ΕΕ δεν θα πρέπει να επωφελούνται από επιζήμια φορολογικά καθεστώτα, τα 
οποία έχει δεσμευτεί να καταργήσει μια περιοχή δικαιοδοσίας. Ομοίως, εάν μια περιοχή δικαιοδοσίας δεν πληροί 
ακόμη τα κριτήρια διαφάνειας λόγω ανεπαρκών μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη μέλη της ΕΕ, θα 
πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο οι μη δηλωτέες φορολογικές πληροφορίες στις χρηματοδοτικές ροές του έργου 
ενδέχεται να εμποδίσουν την αποτελεσματική φορολόγηση της εν λόγω χρηματοδοτικής ροής. 
(21)  Η μόνη παρέκκλιση που επιτρέπεται βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ είναι η παρέκκλιση για 
φυσική υλοποίηση. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω παρέκκλισης, η οντότητα θα πρέπει να αξιολογεί τη φυσική 
τοποθεσία ενός έργου (π.χ. μέσω κατάλληλου ελέγχου της οικονομικής υπόστασης) και κατά πόσον υπάρχουν 
ενδείξεις ότι το σχετικό έργο συμβάλλει στη φοροαποφυγή. 
(22)  Δηλαδή των περιοχών δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου. 
(23)  Η οντότητα μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει σε αυτόν τον πυλώνα, ακόμη και αν η βαθμολόγηση για 
το τμήμα αυτό δεν πληροί το κατώτατο όριο, με τη χρησιμοποίηση εποπτικών μέτρων που θα εφαρμόζονται σε 
συμβατικό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση. 
(24)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. 
(25)  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. 
(26)  Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849. 
(27)  Η αναφορά σε χρηματοδοτικά μέσα και πόρους της ΕΕ θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό. 
(28)  Εάν η οντότητα εφαρμόζει την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 57) ή 
την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 
θεωρείται ισοδύναμη προς τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Ένωσης. 
(29)  Η οδηγία 2014/24/ΕΕ (που καταργεί την οδηγία 2004/18/ΕΚ) θεωρείται ισοδύναμη με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της ΕΕ. Το τμήμα αυτό μπορεί, συνεπώς, να ελεγχθεί με βάση συστήματα, κανόνες και διαδικασίες που 
εφαρμόζουν την προαναφερθείσα οδηγία ή την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει την προαναφερθείσα οδηγία. 
(30)  Δεν ισχύει για τα χρηματοδοτικά μέσα. 
(31)  Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1725 και (ΕΕ) 2016/679. 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc19-C_2019191EL.01003001-E0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc20-C_2019191EL.01003001-E0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc21-C_2019191EL.01003001-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc22-C_2019191EL.01003001-E0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc23-C_2019191EL.01003001-E0023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc24-C_2019191EL.01003001-E0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc25-C_2019191EL.01003001-E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc26-C_2019191EL.01003001-E0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc27-C_2019191EL.01003001-E0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc28-C_2019191EL.01003001-E0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc29-C_2019191EL.01003001-E0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc30-C_2019191EL.01003001-E0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc31-C_2019191EL.01003001-E0031
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v. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3.1.   Τεκμηρίωση της αξιολόγησης και τεκμήρια 

1)   Τεκμηρίωση της αξιολόγησης (έγγραφα εργασίας) 

Ο ελεγκτής θα πρέπει, σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3000, να καταρτίσει τεκμηρίωση η οποία 
παρέχει: 

— επαρκή και κατάλληλη καταγραφή της βάσης επί της οποίας συντάχθηκε η έκθεση του ελεγκτή· 
και 

— στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η αξιολόγηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με το 
πρότυπο ISAE 3000 και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Ως «τεκμηρίωση» ή «έγγραφα εργασίας» νοείται η καταγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης που 
εκτελέστηκαν, τα σχετικά τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε 
ο ελεγκτής. Ο «φάκελος αξιολόγησης» αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους φακέλους ή άλλα 
μέσα αποθήκευσης, σε υλική ή ηλεκτρονική μορφή, που περιέχουν τα αρχεία που συνιστούν την 
τεκμηρίωση της αξιολόγησης ή έγγραφα εργασίας για συγκεκριμένη ανάθεση. 

2)   Τεκμήρια 

Ο ελεγκτής θα πρέπει, σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3000, να διασφαλίσει τη συγκέντρωση 
τεκμηρίων για την υποστήριξη του συμπεράσματός του και στοιχείων που τεκμηριώνουν ότι η 
αξιολόγηση διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές πλαίσιο αναθέσεων διασφάλισης και το Διεθνές 
Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης («ISAE») 3000 για αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους 
και επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της IFAC. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να συγκεντρώσει επαρκή κατάλληλα τεκμήρια για την υποστήριξη των 
πορισμάτων της αξιολόγησης και την εξαγωγή εύλογων συμπερασμάτων στα οποία θα στηρίξει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης. Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την επαγγελματική του κρίση για να 
προσδιορίσει κατά πόσο τα τεκμήρια είναι επαρκή και κατάλληλα. 

3)   Διατήρηση της τεκμηρίωσης της αξιολόγησης (έγγραφα εργασίας)  

Ο ελεγκτής θα πρέπει να διατηρεί την τεκμηρίωση σχετικά με την ανάθεση (συμπεριλαμβανομένων 
τεκμηρίων για αμοιβές και δαπάνες, όπως τιμολόγια διαμονής σε ξενοδοχεία, αεροπορικές κάρτες 
επιβίβασης, αποκόμματα εισιτηρίων, δελτία καταγραφής χρόνου εργασίας κ.λπ.) προς επιθεώρηση 
από την αναθέτουσα αρχή, επί 5 έτη από την ημερομηνία πληρωμής από την αναθέτουσα αρχή του 
τελικού τιμολογίου του ελεγκτή για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει, 
κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύει το αρμόδιο 
γραφείο για την αξιολόγηση, να έχει πρόσβαση στην τεκμηρίωση της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω πενταετούς περιόδου. 

4)   Πρόσβαση στα αρχεία και στα έγγραφα της οντότητας 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στο σύνολο των 
αρχείων και των εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων λογιστικών βιβλίων, συμβάσεων, πρακτικών 
συσκέψεων, τραπεζικών εγγράφων, τιμολογίων κ.λπ.), στους εργαζόμενους και τις εγκαταστάσεις 
της οντότητας, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό και σημαντικό για την αξιολόγηση. Ο ελεγκτής 
μπορεί να ζητήσει από την οντότητα πρόσβαση στις τράπεζές της (π.χ. για να ζητήσει επιβεβαίωση 
της τράπεζας), σε συμβούλους και άλλα πρόσωπα, ή σε εταιρείες τις υπηρεσίες των οποίων 
χρησιμοποίησε η οντότητα. 
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3.2.   Σχεδιασμός 

1)   Προπαρασκευαστική σύσκεψη με την οντότητα 

Κατά κανόνα, η οντότητα μεριμνά για τη διενέργεια προπαρασκευαστικής σύσκεψης με τον 
ελεγκτή. Η σύσκεψη αυτή πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρείας ή άλλο χώρο, που κρίνεται ο 
πλέον κατάλληλος και προσφέρεται για αμφότερα τα μέρη. Σκοπός αυτής της σύσκεψης είναι να 
συζητηθούν ο προγραμματισμός της αξιολόγησης, οι επιτόπιες εργασίες και η υποβολή εκθέσεων 
και να αποσαφηνιστούν εκκρεμή ζητήματα. Η οντότητα και ο ελεγκτής δύνανται να συμφωνήσουν 
επί εναλλακτικών μεθόδων για τις προεργασίες της αξιολόγησης (π.χ. τηλεσυσκέψεις). Κατά την 
προπαρασκευαστική σύσκεψη, ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και 
έγγραφα που θεωρεί απαραίτητα ή χρήσιμα για τον προγραμματισμό της αξιολόγησης και τις 
επιτόπιες εργασίες. 

Η οντότητα θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω σύσκεψη, στην οποία 
μπορούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής. 

2)   Δραστηριότητες προγραμματισμού, πρόγραμμα αξιολόγησης και προγράμματα εργασίας της 
αξιολόγησης 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να προβεί σε προγραμματισμό της αξιολόγησης, ούτως ώστε αυτή να 
διενεργηθεί με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο κατάλληλος προγραμματισμός 
περιλαμβάνει την απόδοση δέουσας προσοχή σε σημαντικά πεδία αξιολόγησης, τον άμεσο 
εντοπισμό και την επίλυση πιθανών προβλημάτων και την κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση της 
αξιολόγησης ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική και αποδοτική. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει πρόγραμμα αξιολόγησης (ή παρόμοιο έγγραφο 
προγραμματισμού, όπως πρόγραμμα εργασίας της αξιολόγησης ή υπόμνημα προγραμματισμού), 
στο οποίο καθορίζονται η προσέγγιση της αξιολόγησης και οι βασικές αρχές προγραμματισμού, 
επιτόπιων εργασιών και υποβολής εκθέσεων. Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει προγράμματα 
εργασίας της αξιολόγησης στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς και τεκμηριώνονται οι δοκιμές και 
οι διαδικασίες αξιολόγησης. 

3.3.   Επιτόπιες εργασίες 

1)   Συγκέντρωση τεκμηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό των συστημάτων, των ελέγχων, των 
διαδικασιών και των κανόνων 

Το αντικείμενο των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του σχεδιασμού των 
σχετικών με τον υπό εξέταση πυλώνα συστημάτων, ελέγχων, κανόνων και διαδικασιών. 

Οι διαδικασίες για τη συγκέντρωση τεκμηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό των συστημάτων, των 
ελέγχων, των διαδικασιών και των κανόνων ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

— συνομιλίες με μέλη του προσωπικού της οντότητας που πιθανόν να διαθέτουν συναφείς 
πληροφορίες· 

— αξιολόγηση του κατά πόσο οι περιγραφές, εάν υπάρχουν, παρέχουν πιστή εικόνα των 
συστημάτων, των ελέγχων των διαδικασιών και των κανόνων που έχουν σχεδιαστεί και 
εφαρμοστεί από την οντότητα· 

— επιθεώρηση νομικών και κανονιστικών εγγράφων (π.χ. νόμων, κανονισμών, συμβάσεων και 
συμφωνιών), εσωτερικών οδηγιών και εγγράφων καθοδήγησης (π.χ. επιχειρησιακών κανόνων, 
εγχειριδίων οδηγιών εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.) και τυχόν άλλων έγγραφων που ο ελεγκτής 
πιθανόν να θεωρεί σημαντικά· 
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— παρατήρηση πράξεων και επιθεώρηση εγγράφων, εκθέσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων 
σχετικά με την επεξεργασία συναλλαγών, λογιστικών διαδικασιών (π.χ. συμφωνία τραπεζικών 
λογαριασμών) και άλλων βασικών διαδικασιών έγκρισης και εσωτερικού ελέγχου (π.χ. 
περιοδικών εκθέσεων δαπανών, συγκρίσεων μεταξύ ποσών του προϋπολογισμού και 
πραγματικών ποσών, επανεξέτασης και έγκρισης δελτίων καταγραφής χρόνου εργασίας), 
εγγράφων που αφορούν, για παράδειγμα: i) το κανονιστικό πλαίσιο της οντότητας για τον 
εξωτερικό έλεγχο· ii) τις διαδικασίες επιχορηγήσεων και προμηθειών· και iii) τα χρηματοδοτικά 
μέσα και τις συναλλαγές των χρηματοδοτικών μέσων· και 

— επαναληπτικούς ελέγχους και διαδικασίες. 

Ο ελεγκτής δύναται να χρησιμοποιεί διαγράμματα ροής ή ερωτηματολόγια για να συμβάλλει στην 
αξιολόγηση του σχεδιασμού των ελέγχων, των διαδικασιών και των κανόνων. 

2)   Δοκιμές των συστημάτων, των ελέγχων και των διαδικασιών 

Το αντικείμενο των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο τα σχετικά 
συστήματα, έλεγχοι, διαδικασίες και κανόνες λειτουργούν αποτελεσματικά. 

Ένα σύστημα, έλεγχος, διαδικασία ή κανόνας λειτουργεί αποτελεσματικά εφόσον, μεμονωμένα ή 
σε συνδυασμό με άλλα συστήματα, ελέγχους, διαδικασίες ή κανόνες, παρέχει εύλογη βεβαιότητα 
ότι: 

— οι στόχοι της οντότητας (π.χ. οι στόχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή μιας επιχορήγησης 
ή διαδικασίας προμηθειών) επιτυγχάνονται και, ιδίως, ότι υφίσταται δέουσα διαχείριση και 
έλεγχος των κινδύνων για την επίτευξη των στόχων· 

— οι κίνδυνοι σφάλματος, παρατυπιών και απάτης προλαμβάνονται, εντοπίζονται και 
αντιμετωπίζονται δεόντως και άμεσα. 

Κατά τον σχεδιασμό και τη διενέργεια δοκιμών των ελέγχων, ο ελεγκτής θα πρέπει: 

— να διεξάγει πρόσθετες διαδικασίες, πέραν των ερευνών για τη συγκέντρωση τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ακόλουθα: 

— τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε ένα σύστημα ή εφαρμόστηκε ένας έλεγχος, μια 
διαδικασία ή ένας κανόνας· 

— τη συνέπεια με την οποία λειτούργησε ένα σύστημα ή εφαρμόστηκε ένας έλεγχος, μια 
διαδικασία ή ένας κανόνας· και 

— από ποιον ή με ποια μέσα εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι, οι διαδικασίες ή οι κανόνες· 
 

— να καθορίζει τα μέσα επιλογής στοιχείων για δοκιμές που είναι αποτελεσματικά ως προς την 
επίτευξη των στόχων της διαδικασίας. 

Κατά τον καθορισμό της έκτασης των δοκιμών των ελέγχων, των διαδικασιών ή των κανόνων, ο 
ελεγκτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 
αποτελεί αντικείμενο της δοκιμής, τη φύση των ελέγχων, των διαδικασιών και των κανόνων, τη 
συχνότητα της εφαρμογής τους (για παράδειγμα, σε μηνιαία, ημερήσια βάση ή αρκετές φορές 
ημερησίως) και το προσδοκώμενο ποσοστό απόκλισης. 

Οι δοκιμές των ελέγχων, των διαδικασιών και των κανόνων μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, επιθεώρηση (αρχείων, εγγράφων και περιουσιακών στοιχείων), παρατήρηση, συνεντεύξεις 
με τη διοίκηση και άλλα μέλη της οντότητας, επιβεβαίωση, επανυπολογισμό και επανάληψη 
ορισμένων διαδικασιών. 
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3)   Δειγματοληψία και άλλα μέσα επιλογής στοιχείων για δοκιμές 

Κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση δοκιμών των συστημάτων, των ελέγχων, των διαδικασιών και 
των κανόνων, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της δειγματοληψίας ή άλλους 
τρόπους επιλογής στοιχειών για δοκιμές. Η δειγματοληψία περιλαμβάνει την εφαρμογή των 
διαδικασιών σε ποσοστό κάτω του 100 % των στοιχείων που σχετίζονται με την αξιολόγηση (π.χ. 
επιλογή συναλλαγών ή υπολοίπων λογαριασμών), με τρόπο ώστε κάθε μονάδα δειγματοληψίας να 
έχει πιθανότητα να επιλεγεί. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στον ελεγκτή εύλογη βάση, σύμφωνα 
με την οποία θα συναγάγει συμπεράσματα για τον συνολικό πληθυσμό. 

Η δειγματοληψία μπορεί να ακολουθήσει στατιστική ή μη στατιστική προσέγγιση. Ο ελεγκτής 
μπορεί να προβεί σε μελετημένη επιλογή συγκεκριμένων στοιχείων ενός πληθυσμού (π.χ. στοιχεία 
υψηλής αξίας ή βασικά στοιχεία, όλα τα στοιχεία άνω ενός συγκεκριμένου ποσού, στοιχεία για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών ή στοιχεία για τη δοκιμή των δραστηριοτήτων ελέγχου, των 
διαδικασιών ή των κανόνων). Η επιλεκτική εξέταση δεν συνιστά δειγματοληψία. 

Παρότι η επιλεκτική εξέταση συγκεκριμένων στοιχείων συχνά συνιστά αποτελεσματικό μέσο 
συγκέντρωσης τεκμηρίων, δεν συνιστά δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα των διαδικασιών που 
εφαρμόστηκαν σε στοιχεία τα οποία επιλέχθηκαν κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να 
προβληθούν ή να αναχθούν στον συνολικό πληθυσμό. Αντίστοιχα, η επιλεκτική εξέταση 
συγκεκριμένων στοιχείων δεν παρέχει τεκμήρια για το υπόλοιπο του πληθυσμού. Αντιθέτως, η 
δειγματοληψία είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο 
του πληθυσμού, βάσει δοκιμών επί δείγματος που αντλήθηκε από αυτόν. 

4)   Χρήση των εργασιών των εσωτερικών ελεγκτών 

Εάν ο ελεγκτής αποφασίσει ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ενδέχεται να είναι σημαντική για 
την αξιολόγηση: α) καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιήσει 
συγκεκριμένες εργασίες των εσωτερικών ελεγκτών· και β) εφόσον χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες 
εργασίες των εσωτερικών ελεγκτών, κατά πόσο οι εργασίες επαρκούν για τους σκοπούς του 
ελέγχου. Ο ελεγκτής θα πρέπει να τηρεί το πρότυπο ISA 610 «Χρήση των εργασιών των εσωτερικών 
ελεγκτών» στον βαθμό που το συγκεκριμένο πρότυπο ISA είναι σημαντικό για την αξιολόγηση. 

5)   Έγγραφες διαβεβαιώσεις 

Σε αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών (ISAE 3000), ο ελεγκτής θα πρέπει να αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη 
διοίκηση. Η έγγραφη διαβεβαίωση είναι δήλωση της διοίκησης που παρέχεται στον ελεγκτή για την 
επιβεβαίωση ορισμένων θεμάτων ή για την υποστήριξη άλλων τεκμηρίων της αξιολόγησης. 

Ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει επιστολή διαβεβαίωσης υπογεγραμμένη από μέλος(-η) της 
διοίκησης της οντότητας που έχουν την κύρια ευθύνη των συστημάτων, των ελέγχων, των 
διαδικασιών και των κανόνων της οντότητας. 

6)   Ενημερωτικό υπόμνημα («aide mémoire») 

Ο ελεγκτής συντάσσει ενημερωτικό υπόμνημα προς συζήτηση στο πλαίσιο της καταληκτικής 
σύσκεψης. Το υπόμνημα θα πρέπει να συνοψίζει τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που 
συνάχθηκαν βάσει των επιτόπιων εργασιών, καθώς και τις συστάσεις. Αντίγραφο του υπομνήματος 
θα πρέπει να αποσταλεί στον διευθυντή καθηκόντων ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. 

7)   Καταληκτική σύσκεψη 
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Ο ελεγκτής θα πρέπει να διοργανώνει καταληκτική σύσκεψη με την οντότητα. Η οντότητα θα 
πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω σύσκεψη, στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής. 

Σκοπός αυτής της σύσκεψης είναι να συζητηθεί το ενημερωτικό υπόμνημα και να ληφθούν η 
έγκριση και οι αρχικές παρατηρήσεις της οντότητας όσον αφορά τα πορίσματα και τις συστάσεις 
του ελεγκτή. Ο ελεγκτής και η οντότητα μπορούν να συμφωνήσουν όσον αφορά τις πληροφορίες 
που εκκρεμούν και θα πρέπει να προσκομιστούν από την οντότητα και, κατά περίπτωση, την 
προθεσμία υποβολής τους. Ο ελεγκτής μπορεί να ενημερώσει την οντότητα σχετικά με τις 
διαδικασίες υποβολής εκθέσεων. Ο ελεγκτής θα πρέπει να τεκμηριώνει τυχόν παρατηρήσεις 
(προφορικές και έγγραφες) που διατυπώθηκαν από την οντότητα ή εκπροσώπους της Επιτροπής 
και να τις λαμβάνει υπόψη του στην έκθεση αξιολόγησης. 

3.4.   Υποβολή εκθέσεων 

1)   Βασικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και γλώσσα 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα 
με τα πρότυπα Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και ISAE 3000 της IFAC, τις πρακτικές του 
ελεγκτικού γραφείου του/της και τις απαιτήσεις των σχετικών όρων εντολής. 

Η έκθεση θα πρέπει να είναι αντικειμενική, σαφής, συνοπτική, επίκαιρη και εποικοδομητική. 

Η έκθεση θα πρέπει να παρουσιαστεί στη γλώσσα που υποδεικνύεται στο τμήμα 6.4 των όρων 
εντολής. Εάν η γλώσσα της έκθεσης είναι άλλη εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής, ο ελεγκτής θα 
πρέπει να προσκομίσει επίσης συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. 

2)   Ημερομηνία της έκθεσης αξιολόγησης 

Η ημερομηνία του σχεδίου έκθεσης και της προ-τελικής έκθεσης θα πρέπει να είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία οι εν λόγω εκθέσεις αποστέλλονται για διαβούλευση. Η ημερομηνία στο εξώφυλλο 
της τελικής έκθεσης αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η ημερομηνία υπογραφής της τελικής έκθεσης 
αξιολόγησης. 

Γεγονότα και περιστατικά που υπέπεσαν στην αντίληψη του ελεγκτή πριν από την υπογραφή 
της τελικής έκθεσης και τα οποία έχουν αντίκτυπο στα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. Εντούτοις, ο ελεγκτής δεν υποχρεούται να υποβάλει σε εξέταση τη διοίκηση της 
οντότητας και/ή να διενεργήσει περαιτέρω διαδικασίες μετά την καταληκτική σύσκεψη και πριν 
από την υπογραφή της τελικής έκθεσης. 

3)   Διαδικασία διαβούλευσης και υποβολής του σχεδίου έκθεσης  

Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποβάλει σχέδιο έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή εντός 20 ημερολογιακών 
ημερών μετά την ημέρα της καταληκτικής σύσκεψης (δηλαδή στο τέλος των επιτόπιων εργασιών). 
Το σχέδιο έκθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις της οντότητας εφόσον αυτές 
λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των επιτόπιων εργασιών αξιολόγησης και της καταληκτικής σύσκεψης. 

Θα πρέπει να υποβληθεί έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του σχεδίου έκθεσης με συνοδευτική 
επιστολή. Η λέξη «σχέδιο» θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς σε όλες τις μορφές. 

Η οντότητα μπορεί να στείλει αντίγραφο του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης κατά πυλώνες στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ζητήσει την άποψη της Επιτροπής σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία 
του σχεδίου έκθεσης (1). 

Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να διαβιβάσει παρατηρήσεις στον ελεγκτή εντός 21 ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή του σχεδίου έκθεσης. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr1-C_2019191EL.01010601-E0001
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Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή αναθεωρημένο σχέδιο έκθεσης, το 
οποίο λαμβάνει υπόψη τυχόν ληφθείσες παρατηρήσεις, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή τους. 

Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις στον ελεγκτή εντός 21 ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή του σχεδίου έκθεσης. 

4)   Διαδικασία διαβούλευσης και υποβολής της τελικής έκθεσης  

Εάν δεν απαιτούνται πρόσθετες επιτόπιες εργασίες, ο ελεγκτής θα πρέπει να υποβάλει προ-τελική 
έκθεση στην αναθέτουσα αρχή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των 
παρατηρήσεων επί του σχεδίου έκθεσης. Η λέξη «προ-τελική» θα πρέπει να αναγράφεται στο 
εξώφυλλο της προ-τελικής έκθεσης. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον 
ελεγκτή αν αποδέχεται την προ-τελική έκθεση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
της προ-τελικής έκθεσης. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποβάλει τελική έκθεση εντός 6 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή των παρατηρήσεων επί της προ-τελικής έκθεσης. 

Κατόπιν, ο ελεγκτής θα πρέπει να υποβάλει στην οντότητα μια γνήσια έντυπη και μια ηλεκτρονική 
μορφή της τελικής έκθεσης με συνοδευτικό σημείωμα. 

Οι εκθέσεις θα πρέπει διαβιβάζονται σε γνήσιο έντυπο με κεφαλίδα στοιχείων του ελεγκτή. Η λέξη 
«τελική» θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς σε όλες τις μορφές. Ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να 
αποστείλει ηλεκτρονική μορφή της τελικής έκθεσης [δηλαδή σαρωμένο αντίγραφο (σε μορφότυπο 
PDF) της υπογεγραμμένης και χρονολογημένης τελικής έκθεσης σε έντυπο με κεφαλίδα 
στοιχείων του ελεγκτή] στην οντότητα. 

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της καταληκτικής σύσκεψης και της υποβολής της τελικής έκθεσης 
στην αναθέτουσα αρχή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 105 ημερολογιακές ημέρες ή τις 15 
εβδομάδες. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό και έντυπο αντίγραφο της τελικής έκθεσης 
αξιολόγησης κατά πυλώνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
European Commission 
Directorate-General for […] 
Audit and Control Unit 
1040 Bruxelles / Brussel 
BELGIQUE / BELGIË 

 
(1)  Με την επιφύλαξη των εποπτικών μέτρων τα οποία λαμβάνει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
154 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc1-C_2019191EL.01010601-E0001
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v. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΥΛΩΝΕΣ 

<ΚΕΦΑΛΙΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ> 

[ΣΧΕΔΙΟ, ΠΡΟ-ΤΕΛΙΚΗ Η ΤΕΛΙΚΗ] ΕΚΘΕΣΗ 

[ημερομηνία] 

<για την τελική έκθεση είναι η ημερομηνία υπογραφής της τελικής έκθεσης του ανεξάρτητου 
ελεγκτή ·για το σχέδιο έκθεσης και την προ-τελική έκθεση είναι η ημερομηνία αποστολής των εν 
λόγω εκθέσεων για διαβούλευση> 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΥΛΩΝΕΣ 

ΤΗΣ [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ] 

Οντότητα υποκείμενη σε αξιολόγηση: [Επωνυμία οντότητας] 

Χώρα: [Χώρα εγκατάστασης 
της οντότητας] 

Ελεγκτής: [Ελεγκτικό γραφείο και 
γραφείο υπεύθυνο για 
την αξιολόγηση] 

Περίοδος προς αξιολόγηση: [ημερομηνία] έως 
[ημερομηνία] [θα 
πρέπει κανονικά να 
είναι το έτος (δηλαδή 
περίοδος 12 μηνών) που 
λήγει την ημέρα 
έναρξης των επιτόπιων 
εργασιών 
(επιτόπιων διαδικασιών) 
αξιολόγησης] 

Ημερομηνίες επιτόπιων εργασιών αξιολόγησης: [ημερομηνία] έως 
[ημερομηνία] 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Ανεξάρτητη έκθεση αξιοπιστίας 112 
1. Συνοπτική παρουσίαση 117 

2. Γενικό πλαίσιο της ανάθεσης 126 
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 127 

4. Λογιστικό σύστημα 129 
5. Ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος 129 

6. Επιχορηγήσεις 129 
7. Προμήθειες 130 

8. Χρηματοδοτικά μέσα 130 
9. Αποκλεισμός από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση 131 
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10. Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες 131 
11. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 131 

Παραρτήματα 133 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Το παρόν υπόδειγμα έκθεσης αξιολόγησης κατά πυλώνες παρέχει στον ελεγκτή τον μορφότυπο 
και τη διάρθρωση της έκθεσης και περιλαμβάνει οδηγίες όσον αφορά το περιεχόμενο των 
τμημάτων της έκθεσης. 

— Το κείμενο με γκρι σκίαση και <πλάγια στοιχεία> είναι οδηγίες και θα πρέπει να απαλειφθεί. 

— Το κείμενο χωρίς γκρι σκίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ελεγκτή για την κατάρτιση της 
έκθεσης. Ο ελεγκτής μπορεί να τροποποιήσει το κείμενο κατά την κρίση του, με εξαίρεση το 
προκαθορισμένο κείμενο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή. 

Το προκαθορισμένο κείμενο και η διατύπωση της έκθεσης αξιοπιστίας του ανεξάρτητου ελεγκτή 
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. 

Η παρούσα σελίδα οδηγιών θα πρέπει να απαλειφθεί από την έκθεση 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

Αξιολόγηση κατά πυλώνες 

[πλήρης επωνυμία και ταχυδρομική διεύθυνση της οντότητας] 

Διενεργήσαμε αξιολόγηση κατά πυλώνες («αξιολόγηση») της [επωνυμία]· η «οντότητα». Στόχος της 
αξιολόγησης είναι να παρασχεθεί εύλογη βεβαιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το εάν 
η οντότητα πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 154 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως στ) 
του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης όσον αφορά τους ακόλουθους πυλώνες: 

1. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

2. Λογιστικό σύστημα 

3. Ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος 

4. Επιχορηγήσεις  

5. Προμήθειες  

6. Χρηματοδοτικά μέσα (1) 

7. Αποκλεισμός από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

8. Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες 

9. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Το αντικείμενο των εργασιών μας και τα σχετικά συμπεράσματα για καθέναν από τους αντίστοιχους 
πυλώνες παρατίθενται κατωτέρω. 

Αντίστοιχες ευθύνες της διοίκησης της οντότητας και του ελεγκτή 

Η διοίκηση της οντότητας είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα συστήματα, οι έλεγχοι, οι κανόνες 
και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους πυλώνες συμμορφώνονται προς τα διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα και τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε πυλώνα. Η διοίκηση της 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr1-C_2019191EL.01011101-E0001
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οντότητας έχει επίσης την ευθύνη να παρέχει στον ελεγκτή πληροφορίες, έγγραφα και πρόσβαση 
στα συστήματα και στο προσωπικό της οντότητας, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και 
σημαντικό για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης. 

Δική μας ευθύνη είναι η αξιολόγηση των θεσπισθέντων συστημάτων και των ελέγχων, των κανόνων 
και των διαδικασιών που εφαρμόζει η οντότητα για κάθε πυλώνα, καθώς και η υποβολή έκθεσης 
πορισμάτων σύμφωνα με τους όρους εντολής για την παρούσα αξιολόγηση. 

Οι εν λόγω όροι εντολής προσδιορίζουν ότι οι εργασίες μας πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με 
το Διεθνές πρότυπο αναθέσεων διασφάλισης 3000 (που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) 
για Αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών εφόσον το πρότυπο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο της 
παρούσας αξιολόγησης κατά πυλώνες. Το συγκεκριμένο πρότυπο απαιτεί την τήρηση εκ μέρους 
μας των ισχυόντων προτύπων δεοντολογίας κατά την άσκηση των εργασιών μας. 

Αντικείμενο των εργασιών για όλους τους πυλώνες 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση κάθε πυλώνα, καθώς και των 
θεσπισθέντων συστημάτων και των ελέγχων, των κανόνων και των διαδικασιών που εφαρμόζει η 
οντότητα. 

Αναλόγως των απαιτήσεων του οικείου πυλώνα, η αξιολόγησή μας έχει καλύψει τον σχεδιασμό ή 
τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των σχετικών συστημάτων, ελέγχων, 
διαδικασιών και κανόνων. 

Η αξιολόγησή μας περιέλαβε σύγκριση αντικειμενικών πληροφοριών και στοιχείων όσον αφορά τα 
συστήματα, τους ελέγχους, τους κανόνες και τις διαδικασίες έναντι των κριτηρίων της Επιτροπής. 
Τα εν λόγω κριτήρια και τα επίπεδα σπουδαιότητας (σημαντικότητα) καθορίζονται στο κεφάλαιο 
2.3 της αναλυτικής μας έκθεσης. 

Για να προσδιορίσουμε τι συνιστά σημαντική αδυναμία ή ανεπάρκεια των συστημάτων, των 
ελέγχων, των κανόνων και των διαδικασιών, λάβαμε υπόψη τα κριτήρια και τα επίπεδα 
σπουδαιότητας που ορίζονται από την Επιτροπή, δεδομένου ότι οι εν λόγω παράγοντες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό έμμεση διαχείριση στην οντότητα. 

Στην παρούσα αξιολόγηση μελετήθηκαν, κατά κύριο λόγο, τα συστήματα, οι έλεγχοι, οι κανόνες και 
οι διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τις συνήθεις πράξεις της οντότητας. Τα συμπεράσματα της 
παρούσας αξιολόγησης δεν αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες, έργα, συμβάσεις ή συμφωνίες, στο 
παρόν ή στο μέλλον. 

Εξαιτίας των εγγενών περιορισμών του, ο εσωτερικός έλεγχος, καθώς άλλα συστήματα κανόνες και 
διαδικασίες, ενδέχεται να μην προλαμβάνουν, κατ' ανάγκη, ή να εντοπίζουν σφάλματα. Επίσης, οι 
προβολές της παρούσας ιστορικής αξιολόγησης όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων, των ελέγχων, των κανόνων και των διαδικασιών σε 
μελλοντικές περιόδους τελούν υπό την επιφύλαξη του κινδύνου τα εν λόγω συστήματα, έλεγχοι, 
κανόνες και διαδικασίες να καταστούν ανεπαρκή λόγω αλλαγής των συνθηκών ή του ενδεχομένου 
να μειωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης προς τους κανόνες και τις διαδικασίες. 

Λάβαμε υπόψη όλα τα διαθέσιμα τεκμήρια που μας προσκομίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
επιτόπιων εργασιών, τις οποίες ολοκληρώσαμε στις [ημερομηνία της καταληκτικής σύσκεψης], 
συμπεριλαμβανομένων των συνακόλουθων παρατηρήσεων και πληροφοριών της οντότητας και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. 
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Φρονούμε ότι τα τεκμήρια που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση των 
συμπερασμάτων μας. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα έχει καθορίσει 
και διασφαλίσει τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού και οικονομικού συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες που αναλήφθηκαν εκ μέρους μας κάλυψαν τον 
σχεδιασμό και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου και στους ελέγχους που 
θεωρούνται σημαντικοί από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς στα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
έχει καθορίσει και διασφαλίσει τη λειτουργία, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ενός αποτελεσματικού, 
αποδοτικού και οικονομικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν έχει καθορίσει και διασφαλίσει τη λειτουργία, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού και οικονομικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα χρησιμοποιεί 
λογιστικό σύστημα που παρέχει ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες εγκαίρως. Οι 
διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 
του λογιστικού συστήματος. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις πτυχές και τις συνιστώσες του λογιστικού συστήματος που 
θεωρούνται σημαντικές από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς στα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
χρησιμοποιεί λογιστικό σύστημα που παρέχει, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ακριβείς, πλήρεις και 
αξιόπιστες πληροφορίες εγκαίρως, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 
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Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
λογιστικού συστήματος. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν χρησιμοποιεί λογιστικό σύστημα που παρέχει, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες εγκαίρως, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα υπόκειται σε 
ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά 
πρότυπα από ελεγκτική υπηρεσία λειτουργικά ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα. Ως εκ τούτου, 
οι διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον σχεδιασμό του πλαισίου εξωτερικού ελέγχου στο 
οποίο υπόκειται η οντότητα. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις πτυχές και τις συνιστώσες του πλαισίου ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου που θεωρούνται σημαντικές από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς 
στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
υπόκειται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να εκτελείται, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα από ελεγκτική υπηρεσία 
λειτουργικά ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες στο 
πλαίσιο του ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν υπόκειται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να 
εκτελείται, από κάθε ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα από 
ελεγκτική υπηρεσία λειτουργικά ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια 
που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα εφαρμόζει 
κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της Ένωσης 
μέσω επιχορηγήσεων. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον σχεδιασμό και 
την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του συστήματος επιχορηγήσεων. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις πτυχές και τις συνιστώσες του συστήματος επιχορηγήσεων 
που θεωρούνται σημαντικές από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς στα 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 
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Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την παροχή 
χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
συστήματος επιχορηγήσεων. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και σύμφωνα με 
τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα εφαρμόζει 
κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της Ένωσης 
μέσω προμηθειών. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον σχεδιασμό και την 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του συστήματος προμηθειών. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις πτυχές και τις συνιστώσες του συστήματος προμηθειών που 
θεωρούνται σημαντικές από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς στα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την παροχή 
χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω προμηθειών και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
συστήματος προμηθειών. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω προμηθειών και σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (2) 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα εφαρμόζει 
κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της Ένωσης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr2-C_2019191EL.01011101-E0002
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μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον 
σχεδιασμό και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων που 
χρησιμοποιεί η οντότητα. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις πτυχές και τις συνιστώσες των χρηματοδοτικών μέσων που 
θεωρούνται σημαντικές από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς στα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για την παροχή 
χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω χρηματοδοτικών μέσων και σύμφωνα με τα κριτήρια 
που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες στα 
χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιεί η οντότητα. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω χρηματοδοτικών μέσων και 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα εφαρμόζει 
κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον αποκλεισμό τρίτων από την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση. 

Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον σχεδιασμό και τη λειτουργική 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε η οντότητα για τον σκοπό αυτό. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στους λόγους αποκλεισμού και στα ληφθέντα μέτρα από την 
οντότητα που θεωρούνται σημαντικά από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς στα 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον αποκλεισμό τρίτων από την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
συστήματος αποκλεισμού της οντότητας. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
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εκτελέσαμε, η οντότητα δεν εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον αποκλεισμό 
τρίτων από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα δημοσιεύει 
πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων δεόντως και εγκαίρως. 

Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε η οντότητα για τον σκοπό αυτό. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις απαιτήσεις που θεωρούνται σημαντικές από την Επιτροπή 
και περιγράφονται λεπτομερώς στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τους 
αποδέκτες των κονδυλίων δεόντως και εγκαίρως, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
συστήματος της οντότητας για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες δημοσίευσης 
πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων δεόντως και εγκαίρως, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσο η οντότητα διασφαλίζει 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 5 του 
ΔΚ. 

Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που εκτελέσαμε κάλυψαν τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε η οντότητα για τον σκοπό αυτό. 

Οι εργασίες μας επικεντρώθηκαν στις απαιτήσεις και τα ληφθέντα μέτρα από την οντότητα που 
θεωρούνται σημαντικά από την Επιτροπή και περιγράφονται λεπτομερώς στα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης. 

Συμπέρασμα 

<διατύπωση σε περίπτωση θετικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, βάσει των εργασιών που εκτελέσαμε, η οντότητα 
εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
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<διατύπωση σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος· αφαιρέστε το παρόν τμήμα εάν δεν ισχύει> 

Παραπέμπουμε στα πορίσματά μας, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.3: Σύνοψη των πορισμάτων της 
αναλυτικής μας έκθεσης, στην οποία καθορίζονται οι σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του 
συστήματος αποκλεισμού της οντότητας. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την άποψή μας, δεδομένου του σημαντικού χαρακτήρα των 
ζητημάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και βάσει των εργασιών που 
εκτελέσαμε, η οντότητα δεν εφαρμόζει κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τη διασφάλιση 
της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίσει θέσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Διάδοση και χρησιμοποίηση 

Η παρούσα έκθεση ζητήθηκε από την οντότητα και προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση και 
χρησιμοποίηση από την οντότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Υπογραφή ελεγκτή <προσώπου ή γραφείου ή και των δύο, κατά περίπτωση>. 

Όνομα του υπογράφοντος ελεγκτή <προσώπου ή γραφείου ή και των δύο, κατά περίπτωση>. 

Ταχυδρομική διεύθυνση του ελεγκτή <υπεύθυνου για τον έλεγχο γραφείου>. 

Ημερομηνία υπογραφής <δεν αναγράφεται για τα σχέδια εκθέσεων. Ημερομηνία υπογραφής 
της τελικής έκθεσης.> 

1.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

1.1.   Συμπεράσματα 

Κατωτέρω παρατίθεται σύνοψη των συμπερασμάτων μας για κάθε πυλώνα. 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. 
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Έχει καθορίσει και διασφαλίσει η οντότητα τη λειτουργία, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού και οικονομικού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

  

2. 
Λογιστικό σύστημα 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Χρησιμοποιεί η οντότητα λογιστικό σύστημα που παρέχει, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες 
εγκαίρως, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή; 

  

3. 
Ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Υπόκειται η οντότητα σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει 
να εκτελείται, από κάθε ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με τα διεθνώς 
αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα από ελεγκτική υπηρεσία λειτουργικά 
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ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

4. 
Επιχορηγήσεις 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την 
παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ μέσω επιχορηγήσεων και 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

  

5. 
Προμήθειες 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ 
μέσω προμηθειών και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

  

6. 
Χρηματοδοτικά μέσα 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της ΕΕ 
μέσω χρηματοδοτικών μέσων και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 
Ειδικότερα, εφαρμόζει η οντότητα τους κατάλληλους κανόνες και 
διαδικασίες σχετικά με: 

  

Σύστημα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και τη χρήση εσωτερικού 
συστήματος διαβάθμισης κινδύνου; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

Φοροαποφυγή και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας; ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και καταπολέμηση της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

7. 
Αποκλεισμός από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

Εφαρμόζει η οντότητα κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για τον 
αποκλεισμό τρίτων από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω 
προμηθειών, επιχορηγήσεων και/ή χρηματοδοτικών μέσων; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

8. 
Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

Δημοσιοποιεί η οντότητα τις πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των 
κονδυλίων δεόντως και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

9. 
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 
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Διασφαλίζει η οντότητα την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 5 του ΔΚ (3); 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΑ 

1.2.   Χάρτης πορείας 

<Προτεινόμενο μέγεθος του χάρτη πορείας: έως 2 σελίδες> 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η οντότητα δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις 
του/των πυλώνα/-ων [να προσδιοριστεί/-ούν ο/οι πυλώνας/-ες]. 

Εντοπίσαμε σημαντικές ανεπάρκειες και αδυναμίες όσον αφορά … <περιγράψτε εν συντομία τις 
βασικές αδυναμίες και ανεπάρκειες του(-ων) οικείου(-ων) πυλώνα(-ων) σύμφωνα με τα πορίσματα 
του τμήματος 1.3>. 

Διατυπώσαμε ορισμένες συστάσεις κρίσιμης σημασίας για τη διόρθωση των εν λόγω βασικών 
αδυναμιών <περιγράψτε συνοπτικά τις συστάσεις κρίσιμης σημασίας όσον αφορά τον(-ους) οικείο(-
ους) πυλώνα(-ες) σύμφωνα με τις συστάσεις του τμήματος 1.3>. 

Προτείνουμε την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων από την οντότητα προκειμένου αυτή να 
καταστεί επιλέξιμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό έμμεση διαχείριση. 

Για τον σκοπό αυτό, προτείνουμε ένα σχέδιο δράσης, δηλαδή έναν χάρτη πορείας που 
περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης και διόρθωσης των ανεπαρκειών και των 
αδυναμιών. Ο παρών χάρτης πορείας και το συνοδευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των οικείων 
προτεινόμενων μέτρων έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με την οντότητα <Ο χάρτης θα πρέπει, στο 
μέτρο του δυνατού, να συμφωνηθεί με την οντότητα πριν από την έκδοση της τελικής έκθεσης του 
ελεγκτή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι λόγοι>. 

Χάρτης Πορείας 

<Περιγράψτε στο σημείο αυτό τον χάρτη πορείας με αναφορά στις ακόλουθες βασικές πτυχές για 
κάθε επιμέρους πυλώνα: 

— σύντομη περιγραφή των κύριων πορισμάτων, δηλαδή των σημαντικών αδυναμιών και 
ανεπαρκειών των συστημάτων, των ελέγχων, των διαδικασιών και των κανόνων· 

— σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για τη διόρθωση των εν λόγω 
αδυναμιών και ανεπαρκειών. 

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια ποια προτεινόμενα μέτρα (δηλαδή τις 
συστάσεις κρίσιμης σημασίας) θα εφαρμοστούν και τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και ένα 
σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.> 

1.3.   Σύνοψη των πορισμάτων και των συστάσεων 

Βλέπε κατωτέρω σύνοψη των πορισμάτων και των συστάσεών μας για κάθε πυλώνα. 

Πορίσματα 

Τα κύρια πορίσματα είναι αυτά που αφορούν σημαντικές αδυναμίες ή ανεπάρκειες των 
συστημάτων, των ελέγχων, των κανόνων και των διαδικασιών. Ο όρος «σημαντικές» σημαίνει ότι 
θεωρούμε τους εν λόγω παράγοντες τόσο σημαντικούς για την Επιτροπή, ώστε ενδέχεται να 
επηρεάσουν την απόφασή της να αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπό έμμεση 
διαχείριση στην οντότητα. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που τα πορίσματα όσον αφορά κάποιον 
πυλώνα ήταν σημαντικά, οδηγηθήκαμε στη διατύπωση αρνητικού συμπεράσματος επ' αυτού. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr3-C_2019191EL.01011101-E0003


 
 

266 

 

Στα κύρια πορίσματα περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκετά πορίσματα, 
όταν εξετάζονται μεμονωμένα, δεν αφορούν κάποια σημαντική αδυναμία ή ανεπάρκεια, αλλά όταν 
εξετάζονται από κοινού καταδεικνύουν σημαντική αδυναμία ή ανεπάρκεια. Ο συνδυαστικός 
αντίκτυπος των εν λόγω πορισμάτων θεωρείται τόσο σημαντικός, ώστε οδηγηθήκαμε στο 
συμπέρασμα ότι η οντότητα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον οικείο πυλώνα 
(δηλαδή το συμπέρασμα είναι «όχι»). 

Τα λοιπά πορίσματα είναι όλα τα μη σημαντικά πορίσματα επί των οποίων θεωρήσαμε ότι πρέπει 
να επιστήσουμε την προσοχή της οντότητας. Τα εν λόγω πορίσματα αφορούν αδυναμίες και 
ανεπάρκειες των συστημάτων, των ελέγχων, των κανόνων ή των διαδικασιών οι οποίες ενέχουν, 
μεμονωμένα ή από κοινού, μικρότερο βαθμό άμεσου κινδύνου μη επίτευξης των στόχων για τον 
οικείο πυλώνα. 

Συστάσεις 

Οι συστάσεις κρίσιμης σημασίας αφορούν σημαντικές αδυναμίες και ανεπάρκειες των 
συστημάτων, των ελέγχων, των κανόνων ή των διαδικασιών καθώς και περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης (σε τακτική βάση) προς τα κριτήρια της Επιτροπής και/ή τα διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα για τους πυλώνες. 

Οι λοιπές συστάσεις μας αφορούν όλα τα υπόλοιπα μη σημαντικά πορίσματα. Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι αδυναμίες και οι ανεπάρκειες των συστημάτων, των ελέγχων, των κανόνων ή των 
διαδικασιών δεν έχουν σημαντικό και άμεσο αντίκτυπο στους στόχους των εν λόγω συστημάτων, 
ελέγχων, κανόνων ή διαδικασιών. Εντούτοις, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο η οντότητα να εφαρμόσει 
τα προτεινόμενα μέτρα, ώστε να έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τα συστήματα, τους ελέγχους, τους 
κανόνες ή τις διαδικασίες και να επιτύχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και/ή αποδοτικότητα. 

Καθεμία σύστασή μας περιγράφεται λεπτομερώς στα κεφάλαια 3 έως 8. 

Προτείνουμε η οντότητα να εφαρμόσει τις συστάσεις κρίσιμης σημασίας που διατυπώσαμε, όπως 
αυτές καθορίζονται στον χάρτη πορείας στο τμήμα 1.2 της παρούσας έκθεσης. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1— ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
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Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 3.3.1 και του τμήματος 3.3.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
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κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 4.3.1 και του τμήματος 4.3.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
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κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 5.3.1 και του τμήματος 5.3.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
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3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 6.3.1 και του τμήματος 6.4.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
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3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 7.3.1 και του τμήματος 7.3.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 6 — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 



 
 

272 

 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 8.3.1 και του τμήματος 8.3.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 7 — ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 
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Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 9.3.1 και του τμήματος 9.3.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 8 — ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 
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1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 10.3.1 και του τμήματος 10.3.2 αντίστοιχα. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Κύρια πορίσματα/συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
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Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Λοιπά πορίσματα/λοιπές συστάσεις 

Αριθ. Περιγραφή του πορίσματος/σύστασης 

1 Πόρισμα: <σύντομη περιγραφή του πορίσματος, έως 2 γραμμές> 

Σύσταση: <σύντομη περιγραφή της σύστασης, έως 2 γραμμές> 

2 
  

  

3 
  

  

κ.λπ. 
  

  

Σημείωση: Ο αριθμός και η περιγραφή του πορίσματος/σύστασης πρέπει να αντιστοιχούν στο 
αναλυτικό πόρισμα/σύσταση του τμήματος 11.3.1 και του τμήματος 11.3.2 αντίστοιχα. 

2.   ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

2.1.   Γενικό πλαίσιο 
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Στο άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού (4) («ΔΚ») που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») ορίζονται οι μέθοδοι εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της «έμμεσης διαχείρισης». Στο πλαίσιο της έμμεσης 
διαχείρισης, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις 
χώρες, τους οργανισμούς και τους φορείς (στο εξής «οντότητες») που αναφέρονται στο άρθρο 62 
του ΔΚ. Μεταξύ αυτών δύνανται να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες οντότητες: 

— τρίτες χώρες ή οι οντότητες που έχουν αυτές ορίσει, π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Βασίλειο της 
Καμπότζης, 

— διεθνείς οργανισμοί και εξειδικευμένοι οργανισμοί αυτών, π.χ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών (UNDP), 

— οργανισμοί δημοσίου δικαίου, π.χ. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 

— οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο αλλά τους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, π.χ. Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP). 

Όταν οι εν λόγω οντότητες διαχειρίζονται ενωσιακά κονδύλια, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στον βαθμό που απαιτείται βάσει του ΔΚ. 
Ειδικότερα, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αναφορικά με εννέα «πυλώνες». Οι εν λόγω 
πυλώνες αφορούν τα ακόλουθα: 

(1) το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 

(2) το λογιστικό σύστημα, 

(3) ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, 

καθώς και τους κανόνες και τις διαδικασίες: 

(4) παροχής χρηματοδότησης από κονδύλια της Ένωσης μέσω επιχορηγήσεων, 

(5) προμηθειών, 

(6) χρηματοδοτικών μέσων (5) 

καθώς επίσης και: 

(7) τον αποκλεισμό από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 

(8) τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες, 

(9) την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ως εκ τούτου, οι οντότητες που επιθυμούν να εργαστούν με κονδύλια της ΕΕ υπό έμμεση 
διαχείριση πρέπει να υποβληθούν σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση κατά πυλώνες. Με βάση τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά πυλώνες, η Επιτροπή θα αποφανθεί: i) κατά πόσον μπορεί να 
αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην οντότητα, και, ii) κατά πόσον μπορεί να 
συνάψει συγκεκριμένες συμφωνίες (δηλαδή συμφωνίες ανάθεσης καθηκόντων έμμεσης 
διαχείρισης) με την οντότητα. 

2.2.   Περιγραφή της οντότητας που υπόκειται σε αξιολόγηση 

<Περιγράψτε την οντότητα. Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος: 2 σελίδες. 

Κύριες ιδιότητες και χαρακτηριστικά της οντότητας, οργανωτική δομή, φύση των δραστηριοτήτων 
και των πράξεων κ.λπ.> 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr4-C_2019191EL.01011101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr5-C_2019191EL.01011101-E0005
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2.3.   Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και σημαντικότητα 

Για κάθε πυλώνα υπάρχουν τρία επίπεδα κριτηρίων που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέσω της διατύπωσης (βασικών) ερωτήσεων στο παράρτημα 2 και 2α των όρων εντολής 
(Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης και Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης). Για να 
προσδιορίσουμε τι συνιστά σημαντική αδυναμία ή ανεπάρκεια των συστημάτων, των ελέγχων, των 
κανόνων και των διαδικασιών, λάβαμε υπόψη τα κριτήρια και τα επίπεδα σπουδαιότητας (δηλαδή 
τα βαθμολογικά όρια) που ορίζονται από την Επιτροπή, δεδομένου ότι οι εν λόγω παράγοντες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού υπό έμμεση διαχείριση στην οντότητα. 

Επίπεδο 1 (δημοσιονομικός κανονισμός) 

Για κάθε πυλώνα υπάρχει μία γενική ερώτηση επιπέδου 1 (στο παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο και 
κριτήρια αξιολόγησης), η οποία προσδιορίζεται βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Μόνο δύο 
απαντήσεις είναι δυνατές: 

— Η απάντηση στην ερώτηση του επιπέδου 1 είναι «ναι». Αυτό σημαίνει ότι η οντότητα 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον οικείο πυλώνα. Το συμπέρασμά μας είναι θετικό, 
δηλαδή ισοδυναμεί με «γνώμη χωρίς επιφύλαξη». 

— Η απάντηση στην ερώτηση του επιπέδου 1 είναι «όχι». Αυτό σημαίνει ότι η οντότητα δεν 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον οικείο πυλώνα. Στην περίπτωση αυτή το 
συμπέρασμά μας είναι αρνητικό, δηλαδή ισοδυναμεί με «αρνητική γνώμη» βάσει των διεθνών 
προτύπων. 

Επίπεδο 2 (Βασικά στοιχεία πυλώνα) 

Οι βασικές ερωτήσεις στο επίπεδο 2 αφορούν κριτήρια τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ουσιαστικής 
σημασίας. Για αυτόν τον λόγο, ορίζονται βασικές ερωτήσεις και κριτήρια για τα βασικά στοιχεία 
κάθε πυλώνα. Τα στοιχεία αποτελούν ουσιαστικά «υποπυλώνες», οι οποίοι αποτελούνται με τη 
σειρά τους από σύνολα ερωτήσεων του Παραρτήματος 2α Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

Βασιστήκαμε στην επαγγελματική κρίση προκειμένου να βαθμολογήσουμε βάσει κλίμακας από 0 
έως 10 κάθε στοιχείο του επιπέδου 2 στο παράρτημα 2 Ερωτηματολόγιο και κριτήρια 
αξιολόγησης με βάση τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που συγκεντρώσαμε στο παράρτημα 2α . 

Επίπεδο 3 (Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με σύνολα ερωτήσεων) 

Το παράρτημα 2α Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιλαμβάνει σύνολα ερωτήσεων που αφορούν τα 
βασικά στοιχεία του πυλώνα στο επίπεδο 2. Τα εν λόγω σύνολα αναλυτικών ερωτήσεων μας 
παρείχαν καθοδήγηση και αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε, 
χωρίς να υποχρεούμαστε, να χρησιμοποιήσουμε (όλες) τις εν λόγω ερωτήσεις (τα σύνολα 
ερωτήσεων) για να προσδιορίσουμε μια βαθμολογία για κάθε στοιχείο στο επίπεδο 2. 

Διατυπώσαμε πρόσθετες ερωτήσεις και εκτελέσαμε πρόσθετες διαδικασίες και δοκιμές, οι οποίες 
ήταν κατά την κρίση μας απαραίτητες ή κατάλληλες. Βασιστήκαμε πλήρως στην επαγγελματική μας 
κρίση για όλες τις ερωτήσεις του παραρτήματος 2α για να βαθμολογήσουμε τα βασικά στοιχεία 
των πυλώνων στο επίπεδο 2. 

3.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.1.   Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
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<Περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της οντότητας. 
Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος: 2 σελίδες> 

3.2.   Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Περιγράψτε εν 
συντομία τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί να 
παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης 
των παραρτημάτων 2 και 3> 

3.3.   Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

<Η χρήση του μορφότυπου του πίνακα κατωτέρω είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να τηρείται σε 
κάθε περίπτωση> 

3.3.1.   Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 

Πόρισμα/σύσταση αριθ.: [αριθμός] Τίτλος: [σύντομη 
περιγραφή του 
πορίσματος και 
της σύστασης] 

Περιγραφή του πορίσματος: 
[περιγράψτε αναλυτικά το πόρισμα, αναφερόμενοι σε πραγματικά στοιχεία, κριτήρια, αιτίες και 
επιπτώσεις] 

Περιγραφή της σύστασης: 
[περιγράψτε αναλυτικά τη σύσταση] 

Παρατηρήσεις της οντότητας: 
[αναφέρετε αν η οντότητα συμφωνεί ή διαφωνεί με το πόρισμα/σύσταση και παραθέστε τις 
παρατηρήσεις της οντότητας] 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής: 
[Παραθέστε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής] 

Πρόσθετες παρατηρήσεις του ελεγκτή: 
[συμπληρώστε μόνο αν η οντότητα δεν συμφωνεί με το πόρισμα/τη σύσταση του ελεγκτή παρότι 
ο ελεγκτής εξακολουθεί να θεωρεί το πόρισμα/τη σύσταση έγκυρο/η. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ελεγκτής θα πρέπει να αντικρούσει τις παρατηρήσεις της οντότητας στο παρόν σημείο και να 
αιτιολογήσει για ποιο λόγο εμμένει στο πόρισμα] 

3.3.2.   Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 

Πόρισμα/σύσταση αριθ.: [αριθμός] Τίτλος: [σύντομη 
περιγραφή του 
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πορίσματος και 
της σύστασης] 

Περιγραφή του πορίσματος: 
[περιγράψτε αναλυτικά το πόρισμα, αναφερόμενοι σε στοιχεία, κριτήρια, αιτίες και επιπτώσεις] 

Περιγραφή της σύστασης: 
[περιγράψτε αναλυτικά τη σύσταση] 

Παρατηρήσεις της οντότητας: 
[αναφέρετε αν η οντότητα συμφωνεί ή διαφωνεί με το πόρισμα/τη σύσταση και παραθέστε τις 
παρατηρήσεις της οντότητας] 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής: 
[Παραθέστε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής] 

Πρόσθετες παρατηρήσεις του ελεγκτή: 
[συμπληρώστε μόνο αν η οντότητα δεν συμφωνεί με το πόρισμα/τη σύσταση του ελεγκτή παρότι 
ο ελεγκτής εξακολουθεί να θεωρεί το πόρισμα/τη σύσταση έγκυρο/η. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ελεγκτής θα πρέπει να αντικρούσει τις παρατηρήσεις της οντότητας στο παρόν σημείο και να 
αιτιολογήσει για ποιο λόγο εμμένει στο πόρισμα] 

4.   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

4.1.   Περιγραφή του λογιστικού συστήματος 

[….] 

4.2.   Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παράσχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του λογιστικού πυλώνα. Περιγράψτε εν συντομία τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί να παραπέμψει στο 
κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης των 
παραρτημάτων 2 και 3> 

4.3.   Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

5.   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
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<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

α) Περιγραφή του πλαισίου ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου 

[…] 

β) Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου. Περιγράψτε 
εν συντομία τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα. Ο ελεγκτής 
μπορεί να παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο και κριτήρια 
αξιολόγησης των παραρτημάτων 2 και 3> 

γ) Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

 

6.   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

α) Περιγραφή του συστήματος επιχορηγήσεων 

[…] 

β) Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα των επιχορηγήσεων. Περιγράψτε εν συντομία τα 
κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί να 
παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης 
των παραρτημάτων 2 και 3> 

γ) Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

 

7.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

α) Περιγραφή του συστήματος προμηθειών 
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[…] 

β) Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα των προμηθειών. Περιγράψτε εν συντομία τα 
κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί να 
παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης 
των παραρτημάτων 2 και 3> 

γ) Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

 

8.   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (6) 

<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

α) Περιγραφή των χρηματοδοτικών μέσων 

[…] 

β) Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα των χρηματοδοτικών μέσων. Περιγράψτε εν 
συντομία τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί 
να παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο και κριτήρια 
αξιολόγησης των παραρτημάτων 2 και 3> 

γ) Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

 

9.   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

α) Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό αποδεκτών από την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

[…] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntr6-C_2019191EL.01011101-E0006
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β) Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα για τον αποκλεισμό από την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση. Περιγράψτε εν συντομία τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση 
του πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί να παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο 
Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης των παραρτημάτων 2 και 3> 

γ) Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

 

10.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

α) Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά 
με τους αποδέκτες 

[…] 

β) Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους 
αποδέκτες. Περιγράψτε εν συντομία τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί να παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο 
Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης των παραρτημάτων 2 και 3> 

γ) Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

 

11.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

<Βλέπε κεφάλαιο 3: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ίδια δομή και το 
ίδιο περιεχόμενο.> 

α) Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

[…] 
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β) Περίληψη των εκτελεσθεισών εργασιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση 

<Παρέχετε συνοπτική περιγραφή των εργασιών, δηλαδή των διαδικασιών και των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν για την αξιολόγηση του πυλώνα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Περιγράψτε εν συντομία τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
πυλώνα. Ο ελεγκτής μπορεί να παραπέμψει στο κεφάλαιο 2.3 και στο συμπληρωμένο 
Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης των παραρτημάτων 2 και 3> 

γ) Πορίσματα και συστάσεις 

Τα αναλυτικά πορίσματα και οι συστάσεις μας παρατίθενται κατωτέρω. 

i. Κύρια πορίσματα και συστάσεις κρίσιμης σημασίας 
[…] 

ii. Λοιπά πορίσματα και συστάσεις 
[…] 

 

 
(1)  Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τις εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό. 
(2)  Σε αυτά περιλαμβάνονται εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, απαιτήσεις σχετικά με τη 
φορολογία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παραθέστε συμπεράσματα για κάθε επιμέρους τμήμα (6α, 6β, 
6γ), πέραν των γενικών συμπερασμάτων για τον συνολικό πυλώνα 
(3)  Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1725 και (ΕΕ) 2016/679. 
(4)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. 
(5)  Η αναφορά σε «χρηματοδοτικά μέσα» θεωρείται ότι περιλαμβάνει και εγγυήσεις από τον 
προϋπολογισμό. 
(6)  Συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. 

Παράρτημα 1 

Πρόσωπα με τα οποία έγινε επαφή ή συμμετείχαν στην αξιολόγηση 

Ο ελεγκτής — [επωνυμία του ελεγκτικού γραφείου] 

[Ονομασία 1] [αναφέρετε θέση/ιδιότητα του προσώπου 
στο ελεγκτικό γραφείο που φέρει την 
τελική ευθύνη για την ανάθεση και την 
εκτέλεσή της, καθώς και για την έκθεση 
που εκδίδεται για λογαριασμό του 
γραφείου, π.χ. εταίρος, διευθυντής ή 
ισότιμος] 

[Ονομασία 2· προαιρετικό] [προαιρετικό (εάν δεν υπάρχει σύγκρουση 
με τις πρακτικές και την πολιτική 
ανθρωπίνων πόρων του ελεγκτικού 
γραφείου). Αναφέρετε θέση/ιδιότητα του 
προσώπου στο ελεγκτικό γραφείο που είχε 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc1-C_2019191EL.01011101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc2-C_2019191EL.01011101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc3-C_2019191EL.01011101-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc4-C_2019191EL.01011101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc5-C_2019191EL.01011101-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0606(01)&from=EN#ntc6-C_2019191EL.01011101-E0006
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την ευθύνη της διαχείρισης του ελέγχου, 
π.χ. ανώτατο διοικητικό στέλεχος] 

 

Η οντότητα που υπόκειται σε αξιολόγηση — [επωνυμία της οντότητας] 

[Ονομασία 1] [αναφέρετε θέση/ιδιότητα στην οντότητα, 
π.χ. διευθυντής, οικονομικός διαχειριστής, 
λογιστής, διαχειριστής προγράμματος] 

[Όνομα 2] [όπως στο 1] 

[Όνομα 3 κ.λπ.] [όπως στο 1] 

<Οι ακόλουθοι πίνακες θα πρέπει να συμπληρωθούν μόνο και εφόσον η Επιτροπή συνεργάστηκε 
για την αξιολόγηση και/ή ζητήθηκε η γνώμη της σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης. Εάν 
όχι, οι εν λόγω πίνακες μπορούν να απαλειφθούν> 

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) — Άλλη Γενική Διεύθυνση 

[Όνομα 1] [αναφέρετε θέση/ιδιότητα και μονάδα 
στην Επιτροπή, π.χ. προϊστάμενος 
οικονομικών, συμβάσεων και ελέγχου] 

[Όνομα 2] [όπως στο 1] 

[Όνομα 3 κ.λπ.] [όπως στο 1] 

 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη [χώρα] 

[Όνομα 1] [αναφέρετε θέση στη αντιπροσωπεία της 
ΕΕ, π.χ. προϊστάμενος οικονομικών και 
συμβάσεων, υπάλληλος υπεύθυνος 
προγράμματος, υπάλληλος υπεύθυνος 
συμβάσεων, υπάλληλος υπεύθυνος 
οικονομικών κ.λπ.] 

[Όνομα 2] [όπως στο 1] 

[Όνομα 3 κ.λπ.] [όπως στο 1] 

[Αναφέρετε την ονομασία τυχόν άλλου εξωτερικού οργανισμού ή προσώπου που ειδοποιήθηκε ή 
συμμετείχε στον έλεγχο, όπως νόμιμους ελεγκτές ή τεχνικούς βοηθούς. Διαγράψτε αυτόν τον 
πίνακα αν δεν ισχύει] 

[Όνομα 1] [αναφέρετε θέση/ιδιότητα στον 
οργανισμό] 
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[Όνομα 2 κ.λπ.] [όπως στο 1] 

Παράρτημα 2 

Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης 

<Το παρόν παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο του παραρτήματος 2 των όρων εντολής, 
ήτοι το Ερωτηματολόγιο και κριτήρια αξιολόγησης, συμπληρωμένο από τον ελεγκτή>. 

Παράρτημα 3 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

<Το παρόν παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρες αντίγραφο του παραρτήματος 2a των όρων 
εντολής, ήτοι το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συμπληρωμένο από τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής 
δύναται να προσκομίσει το παρόν ως ξεχωριστό επισυναπτόμενο έγγραφο στην παρούσα έκθεση>. 

 


