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39. υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 

Επιτροπή έχουν συμφωνήσει στην 

παράγραφο 54 της κοινής προσέγγισης ότι 

όλες οι πτυχές των εξωτερικών ελέγχων 

που έχουν ανατεθεί σε τρίτους 

«παραμένουν υπό την πλήρη ευθύνη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο 

διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες 

διοικητικές διαδικασίες»· ζητεί από την 

Επιτροπή να διευκρινίσει επειγόντως κατά 

πόσον αυτό εξακολουθεί να ισχύει ή όχι· 

θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η νέα 

προσέγγιση ως προς τον λογιστικό έλεγχο, 

η οποία εμπλέκει ελεγκτές του ιδιωτικού 

τομέα, οδήγησε σε αύξηση του διοικητικού 

φόρτου των οργανισμών κατά 85%, που 

αντιστοιχεί σε περισσότερες από 13 000 

πρόσθετες ώρες ή σε μέσο όρο 3,5 

ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 

σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο τον 

οποίο διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο· 

εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο 

χρόνος που αναλώθηκε σε ανάθεση 

συμβάσεων και διαχείριση των συμβάσεων 

λογιστικού ελέγχου δημιούργησε πάνω 

από 1 400 ώρες πρόσθετης εργασίας για 

τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ενώ η 

συνολική ετήσια δαπάνη για εξωτερικό 

λογιστικό έλεγχο από τον ιδιωτικό τομέα 

το 2014 ανήλθε σε 550 000 EUR· καλεί το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει καλύτερη 

καθοδήγηση στους ελεγκτές του ιδιωτικού 

τομέα, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά ο 

αυξημένος διοικητικός φόρτος· 

Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει καλύτερη 

καθοδήγηση στους ελεγκτές του ιδιωτικού 

τομέα, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά ο 

αυξημένος διοικητικός φόρτος· 
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