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Οι όροι εντολής συµπληρώνονται από τον δικαιούχο και συµφωνούνται µε τον ελεγκτή 

Η ανεξάρτητη έκθεση πραγµατικών διαπιστώσεων παρέχεται από τον ελεγκτή 
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Όροι εντολής για τη σύνταξη ανεξάρτητης έκθεσης πραγµατικών διαπιστώσεων όσον 
αφορά δαπάνες η απόδοση των οποίων ζητείται µε βάση συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ 
που χρηµατοδοτείται από το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο (7ΠΠ) 

Υπό τους παρακάτω όρους εντολής ο <όνοµα του δικαιούχου>, στο εξής «ο δικαιούχος», συµφωνεί να 
αναθέσει στην <επωνυµία εταιρείας ελέγχου>, στο εξής «ο ελεγκτής», την εντολή να συντάξει 
ανεξάρτητη έκθεση πραγµατικών διαπιστώσεων επί των οικονοµικών καταστάσεων1 που συνέταξε ο 
δικαιούχος και να υποβάλει σχετική έκθεση όσον αφορά τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ <τίτλος και 
αριθµός συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ> (στο εξής «η συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ») που 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε βάση το Έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας 
(7ΠΠ). Κάθε φορά που στους παρόντες όρους εντολής αναφέρεται η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», 
θεωρείται ότι αναφέρεται υπό την ιδιότητά της ως συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας 
επιχορήγησης ΕΣΕ που έχει συνοµολογηθεί µε τον δικαιούχο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι 
συµβαλλόµενο µέρος της παρούσας εντολής. 
1.1  Αρµοδιότητες των µερών της εντολής 

Ως «δικαιούχος» νοείται η νοµική οντότητα η οποία λαµβάνει την επιχορήγηση και έχει υπογράψει 
τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

• Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων όσον αφορά τη 
δράση που χρηµατοδοτείται από τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ κατ’ εφαρµογή των εν λόγω 
συµφωνιών και για τη διαβίβασή της στον ελεγκτή, καθώς και για τη συµφωνία των οικονοµικών 
καταστάσεων µε το λογιστικό σύστηµα του δικαιούχου και µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς 
και έγγραφές. Με την επιφύλαξη των προς εκτέλεση διαδικασιών, ο δικαιούχος παραµένει ανά 
πάσα στιγµή υπεύθυνος για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. 

• Ο δικαιούχος ευθύνεται για τις δηλώσεις που επιτρέπουν στον ελεγκτή να διεκπεραιώσει τις 
καθορισµένες διαδικασίες και παρέχει στον ελεγκτή έγγραφη διαβεβαίωση για την τεκµηρίωση 
των εν λόγω δηλώσεων, που φέρει ακριβή ηµεροµηνία και αναφέρει την περίοδο που καλύπτουν 
οι δηλώσεις. 

• Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι η ικανότητα του ελεγκτή να διεκπεραιώσει αποτελεσµατικά τις 
απαιτούµενες από την παρούσα εντολή διαδικασίες εξαρτάται από την παροχή από την πλευρά 
του δικαιούχου πλήρους και ελεύθερης πρόσβασης στο προσωπικό του δικαιούχου και στις 
οικείες λογιστικές και άλλες συναφείς εγγραφές. 

Ως «ελεγκτής» νοείται ο ελεγκτής που είναι αρµόδιος για τη διεκπεραίωση των συµπεφωνηµένων 
διαδικασιών που καθορίζονται στους παρόντες όρους εντολής και για την υποβολή ανεξάρτητης 
έκθεσης πραγµατικών διαπιστώσεων στον δικαιούχο. 

Ο ελεγκτής οφείλει να είναι ανεξάρτητος από τον δικαιούχο. 

• [Εναλλακτική επιλογή 1: διαγράφεται αν δεν ισχύει]. Ο ελεγκτής είναι αναγνωρισµένος για να 
διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους λογιστικών εγγράφων σύµφωνα µε την 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 ή σύµφωνα µε ανάλογους εθνικούς κανονισµούς. 

•  [Εναλλακτική επιλογή 2: διαγράφεται αν δεν ισχύει]. Ο ελεγκτής είναι αρµόδιος δηµόσιος 
υπάλληλος του οποίου οι αρµόδιες εθνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει τη νοµική ικανότητα να 

                                                 
1  Ως οικονοµική κατάσταση νοείται στο παρόν πλαίσιο αποκλειστικά το παράρτηµα IV µε το οποίο ο 
δικαιούχος ζητά την απόδοση δαπανών µε βάση τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ.  
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ελέγχει τον δικαιούχο και ο οποίος δεν έχει συµµετάσχει στη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

• Οι προς διεκπεραίωση διαδικασίες καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ελεγκτής δεν 
ευθύνεται για το κατά πόσον οι εν λόγω διαδικασίες είναι κατάλληλες και ενδεικνυόµενες. 

1.2 Αντικείµενο της εντολής 

Αντικείµενο της παρούσας εντολής είναι η <ενδιάµεση ή τελική· διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει> 
οικονοµική κατάσταση που αφορά τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ για την περίοδο από <ηµέρα 
µήνας έτος έως ηµέρα µήνας έτος>. 
1.3  Αιτιολογία της εντολής 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιητικό οικονοµικών 
καταστάσεων υπό τη µορφή ανεξάρτητης έκθεσης πραγµατικών διαπιστώσεων που έχει συνταχθεί 
από εξωτερικό ελεγκτή ως δικαιολογητικό του αιτήµατος πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος 
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.4 της συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ. Ο αρµόδιος διατάκτης της Επιτροπής 
απαιτεί την εν λόγω έκθεση δεδοµένου ότι συναρτά την απόδοση των δαπανών που ζητά ο δικαιούχος 
µε τις πραγµατικές διαπιστώσεις της έκθεσης. 
1.4  Τύπος και στόχος της εντολής 

Η παρούσα σύµβαση αποτελεί εντολή διεκπεραίωσης συγκεκριµένων συµπεφωνηµένων διαδικασιών 
όσον αφορά ανεξάρτητη έκθεση πραγµατικών διαπιστώσεων επί των δαπανών των οποίων ζητείται η 
απόδοση µε βάση τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ.  

Επειδή µε την παρούσα σύµβαση δεν ανατίθεται εντολή σύνταξης βεβαίωσης ο ελεγκτής δεν 
διατυπώνει ελεγκτική γνώµη και δεν παρέχει βεβαίωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει τη δική 
της βεβαίωση συνάγοντας τα δικά της συµπεράσµατα από τις πραγµατικές διαπιστώσεις που αναφέρει 
ο ελεγκτής, όσον αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις και το σχετικό µε αυτές αίτηµα πληρωµής του 
δικαιούχου. 

Ο ελεγκτής αναφέρει στην έκθεσή του ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ αυτού και 
του δικαιούχου κατά την σύνταξη της εν λόγω έκθεσης, καθώς και την αµοιβή που κατεβλήθη στον 
ελεγκτή για τη σύνταξη της έκθεσης. 

1.5  Έκταση των εργασιών 

1.5.1 Ο ελεγκτής αναλαµβάνει την παρούσα εντολή σύµφωνα µε τους παρόντες όρους εντολής και: 

- σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Παρεµφερών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 Αναθέσεις 
συµπεφωνηµένων διαδικασιών σχετικά µε οικονοµικές πληροφορίες, που έχει εγκριθεί από τη 
∆ιεθνή Οµοσπονδία Ελεγκτών (IFAC)·  

- σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των επαγγελµατιών λογιστών που έχει εκδώσει η IFAC. 
Παρόλο που το ISRS 4400 δεν προβλέπει την ανεξαρτησία ως απαίτηση για τις αναθέσεις 
συµπεφωνηµένων διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί να ικανοποιεί ο ελεγκτής και τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας του κώδικα δεοντολογίας των επαγγελµατιών λογιστών. 

1.5.2 Προγραµµατισµός, διαδικασίες, τεκµηρίωση και αποδεικτικά στοιχεία 

Ο ελεγκτής οφείλει να προγραµµατίζει την εκτέλεση των εργασιών µε τρόπο που να εξασφαλίζει την 
αποτελεσµατική διεκπεραίωση των διαδικασιών. Προς το σκοπό αυτό εκτελεί τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο σηµείο 1.9 των παρόντων όρων εντολής (Έκταση των εργασιών – Υποχρεωτικός 
µορφότυπος της έκθεσης και προς εκτέλεση διαδικασίες) και χρησιµοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία 
που προκύπτουν από τις εν λόγω διαδικασίες ως βάση για την έκθεση των πραγµατικών 
διαπιστώσεων. 
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1.6  Υποβολή έκθεσης 

Η έκθεση των πραγµατικών διαπιστώσεων, παράδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στους παρόντες 
όρους εντολής, πρέπει να περιγράφει µε επαρκείς λεπτοµέρειες το σκοπό και τις συµπεφωνηµένες 
διαδικασίες της εντολής, προκειµένου να ο δικαιούχος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν τη φύση και την έκταση των διαδικασιών που εκτέλεσε ο ελεγκτής. Η χρήση του 
µορφότυπου έκθεσης που επισυνάπτεται ως παράρτηµα V-Α της συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ είναι 
υποχρεωτική. Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στη γλώσσα που αναφέρεται στο άρθρο 4 της 
συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ για τις εκθέσεις οικονοµικής διαχείρισης. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.22 
της συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν 
δικαίωµα ελέγχου όλων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί µε βάση το έργο και για τις οποίες 
ζητείται η απόδοση δαπανών από την Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών που 
σχετίζονται µε την παρούσα εντολή. 
1.7 Χρόνος υποβολής 
 
Η έκθεση πρέπει να παραδοθεί µέχρι την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. 
 
1.8  Λοιποί όροι 

[Ο δικαιούχος και ο ελεγκτής µπορούν να χρησιµοποιήσουν το παρόν τµήµα για να συµφωνήσουν 
άλλους ειδικούς όρους, όπως για παράδειγµα την αµοιβή του ελεγκτή, έκτακτα έξοδα, ευθύνη, 
εφαρµοστέο δίκαιο, κλπ. ] 
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1.9 Έκταση των εργασιών – Υποχρεωτικός µορφότυπος της έκθεσης και προς εκτέλεση 
διαδικασίες 
Ανεξάρτητη έκθεση πραγµατικών διαπιστώσεων όσον αφορά δαπάνες η απόδοση των οποίων 
ζητείται µε βάση συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ που χρηµατοδοτείται από το Έβδοµο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο (7ΠΠ) 

Εκτυπώνεται σε επιστολόχαρτο του ελεγκτή 
 
<Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου (ή αρµοδίων)> <Θέση> 
<Όνοµα δικαιούχου> 
<∆ιεύθυνση> 
<ηµέρα µήνας έτος> 
Σύµφωνα µε τη σύµβαση  µε ηµεροµηνία <ηµέρα µήνας έτος> που έχουµε συνάψει µε <όνοµα του 
δικαιούχου>, εφεξής «ο δικαιούχος», και τους όρους εντολής που επισυνάπτονται σε αυτή 
(προσαρτώνται στην παρούσα έκθεση) υποβάλλουµε την ανεξάρτητη έκθεσή µας πραγµατικών 
διαπιστώσεων (στο εξής «η έκθεση»), όπως προσδιορίζεται κατωτέρω: 
 
Στόχος 
 
Ο/Η [επωνυµία της εταιρείας ελέγχου] που εδρεύει στ… [πλήρης διεύθυνση: πόλη/επαρχία/χώρα], 
εκπροσωπούµενος/–η για την υπογραφή της παρούσας έκθεσης από [όνοµα και ιδιότητα του 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου], διεκπεραίωσε τις συµπεφωνηµένες διαδικασίες όσον αφορά τις 
δαπάνες που έχουν δηλωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις2 του [όνοµα του δικαιούχου], στο εξής «ο 
δικαιούχος», στις οποίες επισυνάπτεται η παρούσα έκθεση και οι οποίες θα υποβληθούν στην 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε βάση τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ [στοιχεία αναφοράς 
της συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ: τίτλος, αρτικόλεξο, αριθµός] για την ακόλουθη περίοδο (ή 
περιόδους) [συµπληρώνεται η χρονική περίοδος (ή περίοδοι) που καλύπτουν οι οικονοµικές καταστάσεις 
ανά δραστηριότητα]. Στο πλαίσιο της παρούσας εντολής διεκπεραιώθηκαν συγκεκριµένες διαδικασίες, 
τα αποτελέσµατα των οποίων χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συναγωγή συµπερασµάτων 
όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των οποίων ζητείται η απόδοση. 
 
 
Έκταση των εργασιών 
 
 
Εκτελέσαµε την εντολή σύµφωνα µε : 

- τους όρους εντολής που προσαρτώνται στην παρούσα έκθεση και: 

- το ∆ιεθνές Πρότυπο Παρεµφερών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 Αναθέσεις συµπεφωνηµένων 
διαδικασιών σχετικά µε οικονοµικές πληροφορίες, που έχει εγκριθεί από την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Ελεγκτών (IFAC)·  

- τον κώδικα δεοντολογίας των επαγγελµατιών λογιστών που έχει εκδώσει η IFAC. Παρόλο 
που το ISRS 4400 δεν προβλέπει την ανεξαρτησία ως απαίτηση για τις αναθέσεις 
συµπεφωνηµένων διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί να ικανοποιεί ο ελεγκτής 
και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας του κώδικα δεοντολογίας των επαγγελµατιών λογιστών. 

Όπως ζητήθηκε, διεκπεραιώσαµε µόνον τις διαδικασίες που καθορίζονται στους όρους της παρούσας 
εντολής και αναφέρουµε τις πραγµατικές διαπιστώσεις µας όσον αφορά τις εν λόγω διαδικασίες στον 
πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.  

                                                 
2  Ως οικονοµική κατάσταση νοείται στο παρόν πλαίσιο αποκλειστικά το παράρτηµα IV µε το οποίο ο 
δικαιούχος ζητά την απόδοση δαπανών µε βάση την συµφωνία επιχορήγησης.  
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Η έκταση των εν λόγω συµπεφωνηµένων διαδικασιών καθορίστηκε αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και οι διαδικασίες διεκπεραιώθηκαν αποκλειστικά για να βοηθηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην αξιολόγηση του κατά πόσον η απόδοση των δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στις 
επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις ζητείται σύµφωνα µε τη συµφωνία επιχορήγησης ΕΣΕ. Ο 
ελεγκτής δεν ευθύνεται για το κατά πόσον οι εν λόγω διαδικασίες είναι κατάλληλες και 
ενδεικνυόµενες. 

Επειδή οι διαδικασίες που διεκπεραιώσαµε δεν αποτελούν οικονοµικό έλεγχο ούτε επισκόπηση βάσει 
των διεθνών ελεγκτικών προτύπων ή των διεθνών προτύπων για τις αναθέσεις επισκοπήσεων, δεν 
παρέχουµε βεβαίωση όσον αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Αν είχαµε διεκπεραιώσει πρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε διενεργήσει οικονοµικό έλεγχο ή 
επισκόπηση των οικονοµικών καταστάσεων του δικαιούχου σύµφωνα µε τα διεθνή ελεγκτικά 
πρότυπα, είναι πιθανόν να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας άλλα ζητήµατα, τα οποία θα σας 
αναφέραµε. 

Πηγές πληροφοριών 

Η έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες που µας παραχώρησε η διεύθυνση του δικαιούχου απαντώντας 
σε συγκεκριµένα ερωτήµατα ή οι οποίες προέκυψαν ή εξήχθησαν από τα πληροφορικά και λογιστικά 
συστήµατα του δικαιούχου.  
Πραγµατικές διαπιστώσεις 
 
Εξετάσαµε τις οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω ανά δραστηριότητα και 
διεκπεραιώσαµε όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στον επισυναπτόµενο πίνακα για την εντολή 
µας. Με βάση τα αποτελέσµατα των εν λόγω διαδικασιών διαπιστώσαµε: 
Ο δικαιούχος µας παραχώρησε όλα τα δικαιολογητικά και τις λογιστικές πληροφορίες που 
απαιτούνταν για να διεκπεραιώσουµε τις εν λόγω διαδικασίες. ∆εν διαπιστώθηκαν εξαιρέσεις εκτός 
των κατωτέρω. 
 

Εξαιρέσεις 

• Σε ορισµένες περιπτώσεις ο ελεγκτής δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει µε επιτυχία τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες. Οι εξαιρέσεις αυτές έχουν ως εξής: 

εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα αδυναµία συµφωνίας σηµαντικών πληροφοριών, µη 
διαθεσιµότητα στοιχείων που εµπόδισε τον ελεγκτή να εκτελέσει τις διαδικασίες κλπ., πρέπει να 
απαριθµούνται εδώ. Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αποφασίσει 
ποια ποσά θα αποδοθούν. 
 
 

Χρήση της παρούσας έκθεσης 

Η παρούσα έκθεση προορίζεται αποκλειστικά για τον σκοπό που καθορίζεται στον παραπάνω στόχο.  

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται αποκλειστικά για εµπιστευτική χρήση από τον δικαιούχο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποκλειστικά για να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις του άρθρου ΙΙ.4 της συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ. Η παρούσα έκθεση δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τον δικαιούχο ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κανένα άλλον σκοπό ούτε 
µπορεί να διανεµηθεί σε τρίτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να κοινολογήσει την παρούσα 
έκθεση µόνο σε τρίτους που έχουν δικαίωµα πρόσβασης βάσει της νοµοθεσίας, ιδίως στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η έκθεση αφορά µόνο τις οικονοµικές καταστάσεις που προσδιορίζονται ανωτέρω και δεν καλύπτει 
καµία άλλη οικονοµική κατάσταση του δικαιούχου. 
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∆εν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ του ελεγκτή και του δικαιούχου κατά την εκπόνηση 
της παρούσας έκθεσης. Η αµοιβή που καταβλήθηκε στον ελεγκτή για την εκπόνηση της έκθεσης ήταν 
_____ ευρώ. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουµε την έκθεση και για την παροχή οποιασδήποτε 
περαιτέρω πληροφορίας ή βοήθειας απαιτηθεί. 

 
[επωνυµία της εταιρείας ελέγχου] 
[ονοµατεπώνυµο και καθήκοντα του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου] 
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∆ιαδικασίες που διεκπεραίωσε ο ελεγκτής 

Ο ελεγκτής οργανώνει και εκτελεί την εργασία του σύµφωνα µε τον στόχο και την έκταση της παρούσας εντολής και τις προς εκτέλεση διαδικασίες, όπως 
προσδιορίζονται παρακάτω. Κατά την διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών ο ελεγκτής µπορεί να εφαρµόσει τεχνικές όπως για παράδειγµα έρευνα και 
ανάλυση, (επαν)υπολογισµό, σύγκριση, άλλους ελέγχους λογιστικής ακριβείας, παρατηρήσεις, εξέταση εγγραφών και παραστατικών, επιθεώρηση περιουσιακών 
στοιχείων και λήψη διαβεβαιώσεων, ή άλλες τεχνικές που θα κριθούν απαραίτητες για την διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει κατευθύνσεις συνοδευόµενες από παραδείγµατα ορισµών και διαπιστώσεων για να καθοδηγήσει τους 
ελεγκτές όσον αφορά τη φύση και την παρουσίαση των πραγµατικών στοιχείων που πρέπει να εξακριβωθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να 
διαφοροποιήσει τις διαδικασίες µέσω έγγραφης κοινοποίησης προς τον δικαιούχο. Οι προς εκτέλεση διαδικασίες αναφέρονται κατωτέρω: 
∆ιαδικασίες Τυπικές πραγµατικές διαπιστώσεις και βάση για την αναφορά εξαιρέσεων  
Έξοδα προσωπικού 
1. Επαναϋπολογίζεται το ωροµίσθιο και το ποσοστό γενικών 

εξόδων για το προσωπικό (πλήρης κάλυψη σε περίπτωση 
λιγότερων των 20 υπαλλήλων, αλλιώς ελάχιστο δείγµα 20 ή 
ποσοστό 20% των υπαλλήλων, αναλόγως του ποιο από τα δύο 
είναι µεγαλύτερο), αναφέρεται ο αριθµός των παραγωγικών 
ωρών που χρησιµοποιούνται και το ωροµίσθιο. 
Όταν χρησιµοποιείται δειγµατοληψία, η επιλογή πρέπει να είναι 
τυχαία µε στόχο να συγκροτηθεί αντιπροσωπευτικό δείγµα. 
Οι «παραγωγικές ώρες» αντιστοιχούν στον (µέσο) αριθµό ωρών 
που διαθέτει ο υπάλληλος ετησίως µετά την αφαίρεση των 
διακοπών, της αναρρωτικής άδειας και των λοιπών δικαιωµάτων. 
Ο εν λόγω υπολογισµός παρέχεται από τον δικαιούχο. 
[αν χρησιµοποιούνται µέσες δαπάνες, απαιτείται χωριστή 
ανεξάρτητη έκθεση για τη µεθοδολογία] 

Για κάθε υπάλληλο του δείγµατος _____ υπαλλήλων, ο ελεγκτής συγκέντρωσε τις δαπάνες προσωπικού 
(µισθός και εργοδοτικές δαπάνες) από το σύστηµα µισθοδοσίας και τις παραγωγικές ώρες από τις 
εγγραφές του χρόνου εργασίας κάθε υπαλλήλου. 
Για κάθε επιλεγέντα υπάλληλο, ο ελεγκτής επαναϋπολόγισε το ωροµίσθιο διαιρώντας τις πραγµατικές 
δαπάνες προσωπικού µε τις πραγµατικές παραγωγικές ώρες και, στη συνέχεια, το συνέκρινε µε το 
ωροµίσθιο που καταλόγισε ο δικαιούχος. 
∆εν διαπιστώθηκαν εξαιρέσεις. 
Ο µέσος αριθµός παραγωγικών ωρών για τους επιλεγέντες υπαλλήλους ήταν _______ 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός των παραγωγικών ωρών ή των δαπανών 
προσωπικού, αναγράφονται ως εξαιρέσεις στην κυρίως έκθεση (µαζί µε τα ποσά). 

2. Για το ίδιο δείγµα προσδιορισµός και περιγραφή του συστήµατος 
καταγραφής του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων (χαρτί / 
υπολογιστής, ηµερησίως / εβδοµαδιαίως / µηνιαίως, υπογραφή, 
έγκριση). 

Οι υπάλληλοι καταγράφουν τον χρόνο εργασίας σε ηµερήσια / εβδοµαδιαία / µηνιαία βάση 
χρησιµοποιώντας σύστηµα που στηρίζεται σε χαρτί / υπολογιστή. Οι επιλεγείσες εγγραφές χρόνου είχαν 
εγκριθεί από τον υπεύθυνο του έργου ή άλλον ανώτερο. 
Αν δεν διατίθενται εγγραφές χρόνου που να ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή, αυτό 
πρέπει να αναφερθεί ως εξαίρεση στην κυρίως έκθεση. 
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∆ιαδικασίες Τυπικές πραγµατικές διαπιστώσεις και βάση για την αναφορά εξαιρέσεων  
3. Καθεστώς απασχόλησης και συνθήκες εργασίας του 

προσωπικού. Ο ελεγκτής πρέπει να λάβει τις συµβάσεις 
απασχόλησης των επιλεγέντων υπαλλήλων και να τις συγκρίνει 
µε την πρότυπη σύµβαση που χρησιµοποιεί ο δικαιούχος. Οι 
διαφορές που δεν προβλέπονται στη συµφωνία επιχορήγησης 
ΕΣΕ πρέπει να αναφέρονται ως εξαιρέσεις. 

Για τους επιλεγέντες υπαλλήλους ο ελεγκτής εξέτασε τις συµβάσεις απασχόλησης και διαπίστωσε ότι οι 
εν λόγω υπάλληλοι: 
- είχαν προσληφθεί απ' ευθείας από τον δικαιούχο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας του, 
- εργάζονταν υπό την αποκλειστική τεχνική επίβλεψη και ευθύνη του δικαιούχου και 
- αµείβονταν σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου. 
Τα µέλη του προσωπικού που δεν ικανοποιούν και στους τρεις παραπάνω όρους πρέπει να 
αναφέρονται (µαζί µε τα ποσά) ως εξαιρέσεις στην κυρίως έκθεση. 

4. Χρήση µέσων δαπανών προσωπικού  Ο ελεγκτής διαπίστωσε ότι οι δαπάνες προσωπικού που καταλογίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις: 
- είχαν υπολογιστεί µε χρήση µέσης δαπάνης σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναφέρεται στην έκθεση 
διαπιστώσεων για τη µεθοδολογία µε ηµεροµηνία __________. 
- είχαν υπολογιστεί µε χρήση ποσών τα οποία προκύπτουν από την αντίστοιχη περίοδο και µπορούν να 
αντιστοιχιστούν µε τις λογιστικές εγγραφές της αντίστοιχης περιόδου. 
Ο ελεγκτής έλαβε τη διαβεβαίωση του δικαιούχου ότι τα ποσά που χρησιµοποιήθηκαν δεν είναι 
προϋπολογισθέντα ή εκτιµηθέντα ποσά. 
Σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει αντιστοίχιση των ποσών ή εάν χρησιµοποιήθηκαν 
προϋπολογισθέντα ή εκτιµηθέντα ποσά, αυτό πρέπει να αναφερθεί ως εξαίρεση στην κυρίως 
έκθεση. 

Υπεργολαβία 
5. Λαµβάνεται έγγραφη περιγραφή από τον δικαιούχο όσον αφορά 

χρησιµοποιούµενους πόρους τρίτων και συγκρίνεται µε το 
παράρτηµα 1 της συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ. 

Ο ελεγκτής συνέκρινε την περιγραφή των πόρων τρίτων που του παρείχε ο δικαιούχος µε τα 
προβλεπόµενα στο παράρτηµα 1 της συµφωνίας επιχορήγησης ΕΣΕ και διαπίστωσε ότι ταυτίζονται. 
Αν οι περιγραφές δεν ταυτίζονται σαφώς, αυτό πρέπει να αναφερθεί ως εξαίρεση στην κυρίως 
έκθεση. 

6. Εξετάζονται τα δικαιολογητικά και λαµβάνονται διαβεβαιώσεις 
ότι οι συµβάσεις υπεργολαβίας ανατέθηκαν βάσει διαδικασίας 
που περιελάµβανε ανάλυση της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς (καλύτερη σχέση ποιότητας-
τιµής), διαφάνεια και ισότιµη µεταχείριση. 
Πλήρης κάλυψη σε περίπτωση λιγότερων από 20 περιπτώσεων, 
αλλιώς ελάχιστο δείγµα 20 ή ποσοστό 20% των περιπτώσεων, 
αναλόγως του ποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. 

Ο ελεγκτής έλαβε τα έγγραφα δηµοπράτησης για κάθε σύµβαση υπεργολαβίας που υπεγράφη και 
διαπίστωσε ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία δηµοπράτησης και ότι ο δικαιούχος συνέταξε έγγραφη 
ανάλυση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς για να αιτιολογηθεί η τελική 
επιλογή του υπεργολάβου, ή ότι η σύµβαση ανατέθηκε ως µέρος υφιστάµενης σύµβασης-πλαισίου που 
είχε συναφθεί πριν από την έναρξη του έργου. 
Εάν ο ελεγκτής δεν λάβει αποδεικτικά στοιχεία για µια από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ποσό 
της σύµβασης υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρεται ως εξαίρεση στην κυρίως έκθεση. 
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∆ιαδικασίες Τυπικές πραγµατικές διαπιστώσεις και βάση για την αναφορά εξαιρέσεων  
Λοιπές άµεσες δαπάνες 
7. Η διάθεση εξοπλισµού που υπόκειται σε απόσβεση 

προσδιορίζεται και διατίθεται στο έργο µε ορθό τρόπο. 
Πλήρης κάλυψη σε περίπτωση λιγότερων από 20 περιπτώσεων, 
αλλιώς ελάχιστο δείγµα 20 ή ποσοστό 20% των περιπτώσεων, 
αναλόγως του ποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. 

Ο ελεγκτής εντόπισε στις λογιστικές εγγραφές και τα συναφή τιµολόγια τον εξοπλισµό που 
καταλογίστηκε στο έργο. Ο δικαιούχος τεκµηρίωσε τη σχέση µε το έργο στο τιµολόγιο και στα 
δικαιολογητικά αγοράς και, όπου απαιτείται, στη λογιστική του έργου. Η αξία του περιουσιακού 
στοιχείου συµφωνούσε µε το τιµολόγιο και δεν χρεώθηκε ΦΠΑ ή άλλοι αναγνωρίσιµοι άµεσοι φόροι. Η 
χρησιµοποιηθείσα µέθοδος απόσβεσης για τον καταλογισµό του εξοπλισµού στο έργο συγκρίθηκε µε την 
συνήθη λογιστική πρακτική του δικαιούχου και διαπιστώθηκε ότι είναι η ίδια. 
Σε περίπτωση που καταλογίστηκαν περιουσιακά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω, 
πρέπει να αναγράφονται στην κυρίως έκθεση ως εξαιρέσεις (µαζί µε τα ποσά). 

8. Τα οδοιπορικά προσδιορίζονται και διατίθενται στο έργο σωστά 
(και σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική του δικαιούχου για 
εργασίες εκτός ΕΚ όσον αφορά ταξίδια στην πρώτη θέση κλπ.) 
Πλήρης κάλυψη σε περίπτωση λιγότερων από 20 περιπτώσεων, 
αλλιώς ελάχιστο δείγµα 20 ή ποσοστό 20% των περιπτώσεων, 
αναλόγως του ποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. 
Ο δικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά µε τη συνήθη πρακτική που ακολουθεί για τα 
οδοιπορικά (π.χ. χρήση εισιτηρίων πρώτης θέσης) για να είναι σε 
θέση ο ελεγκτής να συγκρίνει τα ταξίδια που καταλογίστηκαν µε 
την εν λόγω πρακτική. 

Ο ελεγκτής εξέτασε το δείγµα και διαπίστωσε ότι ο δικαιούχος καταλόγισε τα οδοιπορικά στο έργο 
σηµειώνοντας τα τιµολόγια και τις εντολές αγοράς µε τα στοιχεία αναφοράς του έργου, έτσι ώστε τα 
ποσά που καταλογίζονται να µπορούν να εντοπιστούν στους λογαριασµούς του έργου. 
Οι δαπάνες που καταλογίστηκαν συγκρίθηκαν µε τα τιµολόγια και διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται. ∆εν 
χρεώθηκε ΦΠΑ ή άλλοι αναγνωρίσιµοι άµεσοι φόροι. 
Η χρήση εισιτηρίων πρώτης θέσης ανταποκρίνεται στην έγγραφη πρακτική που προσκόµισε ο 
δικαιούχος. 
Οι δαπάνες που δεν έχουν εγγραφεί στους λογαριασµούς του έργου και δεν έχουν καταχωρηθεί µε 
σαφήνεια (συνήθως µε την αναγραφή του αριθµού του έργου στο πρωτότυπο τιµολόγιο) πρέπει να 
αναφέρονται (µαζί µε τα ποσά) ως εξαιρέσεις στην κυρίως έκθεση. 

9. Τα αναλώσιµα προσδιορίζονται και διατίθενται στο έργο σωστά. 
Πλήρης κάλυψη σε περίπτωση λιγότερων από 20 περιπτώσεων, 
αλλιώς ελάχιστο δείγµα 20 ή ποσοστό 20% των περιπτώσεων, 
αναλόγως του ποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. 
 

Ο ελεγκτής εξέτασε το δείγµα και διαπίστωσε ότι ο δικαιούχος καταλόγισε δαπάνες για αναλώσιµα στο 
έργο σηµειώνοντας τα τιµολόγια και τις εντολές αγοράς µε τα στοιχεία αναφοράς του έργου, έτσι ώστε 
τα ποσά που καταλογίζονται να µπορούν να εντοπιστούν στους λογαριασµούς του έργου. 
Οι δαπάνες που καταλογίστηκαν συγκρίθηκαν µε τα τιµολόγια και διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται. ∆εν 
χρεώθηκε ΦΠΑ ή άλλοι αναγνωρίσιµοι άµεσοι φόροι. 
Οι δαπάνες που δεν έχουν εγγραφεί στους λογαριασµούς του έργου και δεν έχουν καταχωρηθεί µε 
σαφήνεια (συνήθως µε την αναγραφή του αριθµού του έργου στο πρωτότυπο τιµολόγιο) πρέπει να 
αναφέρονται (µαζί µε τα ποσά) ως εξαιρέσεις στην κυρίως έκθεση. 

10. Εξετάζονται και συγκρίνονται οι τιµές µετατροπής σε ευρώ. Ο ελεγκτής συνέκρινε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που χρησιµοποιήθηκαν για µετατροπές µε τις 
ισχύουσες επίσηµες συναλλαγµατικές ισοτιµίες που καθορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ο 
δικαιούχος χρησιµοποίησε [επιλέγεται ένα από τα κάτωθι]: 

• τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµέρας που πραγµατοποιήθηκαν οι πραγµατικές δαπάνες 
• την ισοτιµία που ίσχυε την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από το τέλος της περιόδου 

αναφοράς 
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η συµφωνία των ισοτιµιών, πρέπει να σηµειώνεται εξαίρεση 
(µαζί µε το ποσό) στην κυρίως έκθεση. 
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Πραγµατικές διαπιστώσεις επί των δαπανών   11

∆ιαδικασίες Τυπικές πραγµατικές διαπιστώσεις και βάση για την αναφορά εξαιρέσεων  
11. Προσδιορισµός των εσόδων.  

Ο δικαιούχος υποχρεούται να αφαιρεί από το αίτηµα απόδοσης 
τα έσοδα που σχετίζονται µε το έργο (εισόδηµα από εκδηλώσεις, 
εκπτώσεις εκ µέρους προµηθευτών, κλπ.) 
 

Ο ελεγκτής εξέτασε του σχετικούς λογαριασµούς του έργου και έλαβε διαβεβαιώσεις από τον δικαιούχο 
ότι τα αναφερόµενα ποσά αντιπροσωπεύουν πλήρη καταγραφή των πηγών εισοδήµατος που σχετίζεται 
µε το έργο. Το ποσό που περιλαµβάνεται στο αίτηµα απόδοσης όσον αφορά τα έσοδα είναι το ίδιο µε το 
ποσό που έχει εγγραφεί στη λογιστική του έργου. 
Οι τυχόν διαφορές µεταξύ των εσόδων που έχουν εγγραφεί στους λογαριασµούς και εκείνων που 
δήλωσε ο δικαιούχος πρέπει να αναφέρονται (µαζί µε τα ποσά) ως εξαιρέσεις στην κυρίως έκθεση. 

12. Προσδιορισµός των τόκων από προχρηµατοδότηση. 
Όταν ο δικαιούχος είναι και συντονιστής του έργου, υποχρεούται 
να δηλώσει τους τόκους που απέδωσε η προχρηµατοδότηση. 
 

Ο ελεγκτής συνέκρινε τους σχετικούς λογαριασµούς του έργου µε τους τόκους που αναγράφονται στα 
αποσπάσµατα κίνησης τραπεζικών λογαριασµών και διαπίστωσε ότι ταυτίζονται. 
Οι τυχόν διαφορές µεταξύ των τόκων που έχουν εγγραφεί στους λογαριασµούς και εκείνων που 
δήλωσε ο δικαιούχος πρέπει να αναφέρονται (µαζί µε τα ποσά) ως εξαιρέσεις στην κυρίως έκθεση. 
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