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

Η ανεξάρτητη έκθεση πραγµατικών διαπιστώσεων σχετικά µε τη µεθοδολογία παρέχεται από 
τον ελεγκτή 
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Όροι εντολής για τη σύνταξη ανεξάρτητης έκθεσης πραγµατικών διαπιστώσεων σχετικά 
µε τη µεθοδολογία όσον αφορά συµφωνία επιχορήγησης που χρηµατοδοτείται από το 
Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο (ΠΠ7) 

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 σχετικά µε τη µεθοδολογία του δικαιούχου για τον 
υπολογισµό των µέσων δαπανών προσωπικού και των γενικών εξόδων (έµµεσες δαπάνες), όσον 
αφορά τις συµφωνίες επιχορήγησης <τίτλος και αριθµός συµφωνιών επιχορήγησης> (στο εξής «οι 
συµφωνίες επιχορήγησης») που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας µε βάση το Έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας (ΠΠ7). Κάθε φορά 
που στους παρόντες όρους εντολής αναφέρεται η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» θεωρείται ότι αναφέρεται 
υπό την ιδιότητά της ως συµβαλλόµενου µέρους των συµφωνιών επιχορήγησης που έχουν 
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 
τις συµφωνίες επιχορήγησης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1. 

• Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων2 όσον αφορά τη 
δράση που χρηµατοδοτείται από τις συµφωνίες επιχορήγησης κατ’ εφαρµογή των εν λόγω 
συµφωνιών και για την διαβίβασή της στον ελεγκτή, καθώς και για τη συµφωνία των οικονοµικών 
καταστάσεων µε το λογιστικό σύστηµα του δικαιούχου και µε τους συναφείς λογαριασµούς και 
εγγραφές. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για τις διαδικασίες 
που θα διεκπεραιώσει ο ελεγκτής στο πλαίσιο της παρούσας εντολής. Ανεξάρτητα από τις προς 
εκτέλεση διαδικασίες, ο δικαιούχος παραµένει ανά πάσα στιγµή υπεύθυνος για την ακρίβεια και 
την αξιοπιστία της χρησιµοποιούµενης µεθοδολογίας και για την ακρίβεια 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 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 
εκτελεί υποχρεωτικούς ελέγχους λογιστικών εγγράφων σύµφωνα µε την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 

                                                 
1 Όταν εφαρµόζεται η ειδική διάταξη 10 για το υπόδειγµα συµφωνίας επιχορήγησης του ΠΠ7 ή όταν 
εφαρµόζεται η ειδική διάταξη 10α για τη συµφωνία επιχορήγησης «Μαρία Κιουρί» του ΠΠ7, το παρόν έντυπο 
συµπληρώνεται και από τους τρίτους που συνδέονται µε δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, η λέξη «δικαιούχος» 
αντικαθίσταται από τη λέξη «τρίτος». 
2 Ως οικονοµική κατάσταση νοείται στο παρόν πλαίσιο αποκλειστικά το έντυπο Γ του παραρτήµατος VI µε το 
οποίο ο δικαιούχος ζητά την απόδοση δαπανών µε βάση την συµφωνία επιχορήγησης. 
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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 
λειτουργός του οποίου οι αρµόδιες εθνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει τη νόµιµη ικανότητα να 
ελέγχει τον δικαιούχο και ο οποίος δεν συµµετέχει 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 µεθοδολογία που καθιέρωσε και εφαρµόζει ο δικαιούχος 
κατά την αίτηση απόδοσης δαπανών προσωπικού και γενικών εξόδων (έµµεσες δαπάνες).  
1.3  Αιτιολογία της εντολής 

Ο δικαιούχος υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιητικό µεθοδολογίας υπό τη µορφή 
ανεξάρτητης έκθεσης πραγµατικών διαπιστώσεων επί της µεθοδολογίας, η οποία έχει συνταχθεί από 
εξωτερικό ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.4 των συµφωνιών επιχορήγησης. 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 εν λόγω έκθεσης. 
1.4  Τύπος και στόχος της εντολής 

Η παρούσα αποτελεί εντολή διεκπεραίωσης συγκεκριµένων συµπεφωνηµένων διαδικασιών όσον 
αφορά ανεξάρτητη έκθεση πραγµατικών διαπιστώσεων επί της µεθοδολογίας σχετικά µε τις 
συµφωνίες επιχορήγησης. Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να υποβάλει ο ελεγκτής πραγµατικές 
διαπιστώσεις επί της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο δικαιούχος για να υπολογίσει τις δαπάνες των 
οικονοµικών καταστάσεών του για δράσεις που χρηµατοδοτούνται µε βάση τις συµφωνίες 
επιχορήγησης. Οι προς διεκπεραίωση διαδικασίες θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να συναγάγει 
συµπεράσµατα σχετικά µε την ύπαρξη της µεθοδολογίας του δικαιούχου και µε την καταλληλότητά 
της να εξασφαλίσει ότι οι δαπάνες των οποίων ζητείται η απόδοση ανταποκρίνονται στους όρους των 
συµφωνιών επιχορήγησης. 

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 επί της µεθοδολογίας 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 την 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 αναθέσεις 
συµπεφωνηµένων διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί να ικανοποιεί ο ελεγκτής και τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας του κώδικα δεοντολογίας των επαγγελµατιών λογιστών. 
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1.5.2 Προγραµµατισµός, διαδικασίες, τεκµηρίωση και αποδεικτικά στοιχεία 

Ο ελεγκτής προγραµµατίζει την εκτέλεση των εργασιών µε τρόπο που να εξασφαλίζει ουσιαστική 
ανάλυση της µεθοδολογίας. 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. 
1.6  Υποβολή έκθεσης 

Η έκθεση των πραγµατικών διαπιστώσεων επί της µεθοδολογίας, παράδειγµα της οποίας 
επισυνάπτεται στους παρόντες όρους εντολής, πρέπει να περιγράφει µε επαρκείς λεπτοµέρειες το 
σκοπό και τις συµπεφωνηµένες διαδικασίες της εντολής, προκειµένου 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 της έκθεσης που επισυνάπτεται ως παράρτηµα VII των γενικών 
όρων είναι υποχρεωτική. Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στη γλώσσα που αναφέρεται στο άρθρο 4 
της συµφωνίας επιχορήγησης. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ.22 της συµφωνίας επιχορήγησης, 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. 
Ο εν λόγω έλεγχος είναι δυνατόν να καλύψει και τις εργασίες 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. ] 

 
1.9  Έκταση των εργασιών – Υποχρεωτικός µορφότυπος της έκθεσης και προς 

εκτέλεση διαδικασίες 
 

Ανεξάρτητη έκθεση πραγµατικών διαπιστώσεων επί της µεθοδολογίας σχετικά µε 
συµφωνία επιχορήγησης που χρηµατοδοτείται από το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο 
(ΠΠ7) 

Εκτυπώνεται σε επιστολόχαρτο του ελεγκτή 
 
<Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου (ή αρµοδίων)>, <Θέση> 
<Όνοµα δικαιούχου> 
<∆ιεύθυνση> 
<ηµέρα µήνας έτος> 

Αξιότιµε/-η <Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου (ή αρµοδίων)> 
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Σύµφωνα µε τη σύµβαση µε ηµεροµηνία <ηµέρα µήνας έτος> που έχουµε συνάψει µε <όνοµα του 
δικαιούχου>, στο εξής «δικαιούχος», και τους όρους εντολής που επισυνάπτονται στην εν λόγω 
σύµβαση (προσαρτώνται στην παρούσα έκθεση), υποβάλλουµε την ανεξάρτητη έκθεσή µας 
πραγµατικών διαπιστώσεων (στο εξής «η έκθεση») επί της µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό των δαπανών προσωπικού και των γενικών εξόδων (έµµεσες δαπάνες). Ζητήσατε την 
διεκπεραίωση ορισµένων διαδικασιών σε σχέση µε την επιχορήγηση που αφορά [τίτλος και αριθµός 
της συµφωνίας], στο εξής «συµφωνία επιχορήγησης». Η έκθεση καλύπτει τη µεθοδολογία που 
χρησιµοποιήθηκε κατά την περίοδο [ηµεροµηνία]. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος τροποποιήσει την 
µεθοδολογία, η έκθεση παύει να ισχύει για τις οικονοµικές καταστάσεις3 που θα υποβληθούν 
µεταγενέστερα.  

Στόχος 

Η εντολή µας αφορούσε την διεκπεραίωση συµπεφωνηµένων διαδικασιών όσον αφορά την 
χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των δαπανών προσωπικού και των γενικών 
εξόδων (έµµεσες δαπάνες) σε σχέση µε τις συµφωνίες επιχορήγησης που έχετε συνάψει µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Εβδόµου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα (ΠΠ7). 
Προέβλεπε την διεκπεραίωση συγκεκριµένων διαδικασιών για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των 
απαντήσεων και των περιγραφών του δικαιούχου, τα αποτελέσµατα των οποίων χρησιµοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συναγωγή συµπερασµάτων από τις διαδικασίες που εκτελέσαµε. 

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να υποβάλει ο ελεγκτής πραγµατικές διαπιστώσεις επί της 
µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί ο δικαιούχος για να υπολογίσει τις δαπάνες των οικονοµικών 
καταστάσεών του για δράσεις που χρηµατοδοτούνται µε βάση τις συµφωνίες επιχορήγησης. 

Έκταση των εργασιών 

Η εντολή µας εκτελέστηκε 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 εντολές σχετικά µε συµπεφωνηµένες 
διαδικασίες, 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. 

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 µεθοδολογία κατάρτισης των αιτηµάτων απόδοσης δαπανών που 
υποβάλλει ο δικαιούχος, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συµφωνίας επιχορήγησης που 
χρηµατοδοτείται από την ΕΚ. 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 

                                                 
3 Ως οικονοµική κατάσταση νοείται στο παρόν πλαίσιο αποκλειστικά το έντυπο Γ του παραρτήµατος VI µε το 
οποίο ο δικαιούχος ζητά την απόδοση δαπανών µε βάση την συµφωνία επιχορήγησης. 
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παρέχουµε βεβαίωση όσον αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις µε τις οποίες ζητείται η απόδοση 
ποσών που υπολογίστηκαν µε βάση την εν λόγω µεθοδολογία. 

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 

Οι πραγµατικές διαπιστώσεις του ελεγκτή µε βάση τις διαδικασίες που διεκπεραίωσε παρουσιάζονται 
στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση. 

Εξαιρέσεις 

Σε ορισµένες περιπτώσεις ο ελεγκτής δεν µπόρεσε 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.] 

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 παράγραφος 4 της συµφωνίας επιχορήγησης. 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 τη µεθοδολογία που προσδιορίζεται ανωτέρω και δεν αποτελεί έκθεση για τις 
οικονοµικές καταστάσεις του δικαιούχου.  

∆εν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων4 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. 

                                                 
4 Σύγκρουση συµφερόντων υπάρχει όταν τίθεται εν αµφιβόλω η αντικειµενικότητα του ελεγκτή στην κατάρτιση 
του πιστοποιητικού πραγµατικά ή φαινοµενικά, όταν π.χ. ο ελεγκτής:  
- είχε συµµετάσχει στη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων (έντυπα Γ)·  
- θα έχει άµεσο όφελος αν γίνει δεκτό το πιστοποιητικό· 
- έχει στενή σχέση µε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν τον δικαιούχο· 
- είναι διευθυντής, καταπιστευτικός διαχειριστής ή εταίρος του δικαιούχου· 
- τελεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση η οποία θέτει εν αµφιβόλω την ανεξαρτησία ή την ικανότητά του να 
συντάξει αµερόληπτα το πιστοποιητικό. 
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Με εκτίµηση, 

[επωνυµία της εταιρείας ελέγχου] 
[ονοµατεπώνυµο και καθήκοντα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου] 
<ηµέρα µήνας έτος>, <Υπογραφή του ελεγκτή> 



                                                Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 – 
Παράρτηµα VII – Έντυπο Ε 

 
Version 2, 02/10/2008 

 

∆ηλώσεις εκ µέρους του δικαιούχου και αντίστοιχες διαδικασίες 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 λογιστικούς ελέγχους 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: 

 

∆ηλώσεις εκ µέρους του δικαιούχου και αντίστοιχες διαδικασίες προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή µε παραδείγµατα πραγµατικών διαπιστώσεων. 
Για να θεωρηθεί µια µεθοδολογία συµβατή µε τις απαιτήσεις της συµφωνίας επιχορήγησης πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση σε όλα τα παρακάτω ερωτήµατα όσον αφορά 
τη µεθοδολογία του δικαιούχου. Κάθε εξαίρεση πρέπει να υπογραµµιστεί στην κύρια περίληψη της έκθεσης.  
∆ήλωση εκ µέρους του δικαιούχου ∆ιαδικασία προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή και πραγµατικές διαπιστώσεις 
Η κατωτέρω περιγραφόµενη µεθοδολογία χρησιµοποιείται από [ηµεροµηνία]. 
Η επόµενη προγραµµατισµένη τροποποίηση της χρησιµοποιούµενης από τον δικαιούχο 
µεθοδολογίας θα ισχύσει από [ηµεροµηνία] 

∆ιαδικασία: 
Ο ελεγκτής εξέτασε εγγραφές και δικαιολογητικά τα οποία τεκµηριώνουν την 
ηµεροµηνία που δηλώνει ο δικαιούχος. 
∆ιαπίστωση: 
Οι ηµεροµηνίες που δήλωσε ο δικαιούχος συνάδουν µε τις διοικητικές πληροφορίες 
που παρείχε ο δικαιούχος. 

Προσωπικό 
1. Υφίσταται καταγραφή του χρόνου εργασίας, µε έγκριση, που επιτρέπει την κατανοµή του 
συνόλου των ωρών εργασίας του προσωπικού στις εργασίες του έργου, σε χρόνο διαχείρισης 
και διοίκησης, διακοπές κλπ. 
Η εν λόγω καταγραφή του χρόνου επιτρέπει τον καταλογισµό στα επιµέρους έργα του χρόνου 
εργασίας υπαλλήλων που απασχολούνται σε πολλά έργα και περιλαµβάνει ελέγχους για την 
αποτροπή της διπλής καταχώρισης του χρόνου. 
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 πρέπει να παρασχεθεί από τον δικαιούχο µε βάση τις 
περιόδους που αντιστοιχούν στις οικονοµικές καταστάσεις ή στην τελευταία κλεισµένη 
λογιστική χρήση (όποιο από τα δύο χρησιµοποιεί ο δικαιούχος). 

∆ιαδικασία: 
Για 10 υπαλλήλους που επιλέχθηκαν τυχαία ο ελεγκτής επαλήθευσε ότι: 
ο υπάλληλος είχε καταγράψει τα διαχειριστικά και διοικητικά καθήκοντα ξεχωριστά 
από τον χρόνο του έργου· 
υφίσταται έλεγχος έγκρισης µε τον οποίο ελέγχεται, µεταξύ άλλων, η διπλή 
καταχώριση του χρόνου· 
∆ιαπίστωση: 
Για τις ελεγχθείσες περιπτώσεις η καταγραφή του χρόνου περιλαµβάνει διαχωρισµό 
του χρόνου µε βάση τα προσδιορισθέντα ανωτέρω και έγκριση που περιλαµβάνει 
έλεγχο για την διπλή καταχώριση του χρόνου. 
Για το τελευταίο πλήρες ηµερολογιακό έτος: 
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∆ηλώσεις εκ µέρους του δικαιούχου και αντίστοιχες διαδικασίες προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή µε παραδείγµατα πραγµατικών διαπιστώσεων. 
Για να θεωρηθεί µια µεθοδολογία συµβατή µε τις απαιτήσεις της συµφωνίας επιχορήγησης πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση σε όλα τα παρακάτω ερωτήµατα όσον αφορά 
τη µεθοδολογία του δικαιούχου. Κάθε εξαίρεση πρέπει να υπογραµµιστεί στην κύρια περίληψη της έκθεσης.  
∆ήλωση εκ µέρους του δικαιούχου ∆ιαδικασία προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή και πραγµατικές διαπιστώσεις 
 Ο µέσος όρος των παραγωγικών ωρών για τους 10 υπαλλήλους ήταν _______ 

Ο µέσος όρος των παραγωγικών ωρών ανά υπάλληλο για ολόκληρο τον οργανισµό, 
όπως καταγράφεται στις εγγραφές χρόνου του δικαιούχου, ήταν ______ 

2. Οι δαπάνες προσωπικού για τους υπαλλήλους περιλαµβάνουν µόνον τους τυπικούς µισθούς, 
τις δαπάνες του εργοδότη κλπ. και δεν υφίστανται ειδικοί όροι για τους υπαλλήλους που 
εργάζονται σε έργα των ΕΚ, εκτός εάν προβλέπονται ρητά στη συµφωνία επιχορήγησης. 

∆ιαδικασία: 
Ο ελεγκτής αντιστοίχισε τις δαπάνες προσωπικού που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
υπολογισµό της δαπάνης προσωπικού µε το σύστηµα µισθοδοσίας και τις λογιστικές 
εγγραφές. 
∆ιαπίστωση: 
Τα ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στους υπολογισµούς των δαπανών και εκείνα των 
λογιστικών εγγραφών ταυτίζονται. 
Οι δαπάνες αφορούσαν τυπικούς µισθούς και νόµιµες δαπάνες εργοδοτών και δεν 
περιελάµβαναν επιδόµατα και ο δικαιούχος παρείχε τη διαβεβαίωση ότι δεν 
υφίστανται ειδικοί όροι για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε έργα των ΕΚ. 

3. Τα ωροµίσθια υπολογίζονται ορθά µε βάση µία από τις ακόλουθες δυνατότητες [επιλέγεται 
µία από τις κάτωθι]: 
• Πραγµατικές δαπάνες προσωπικού ανά άτοµο διαιρούµενες µε τις πραγµατικές 

παραγωγικές ώρες ανά άτοµο· 
• Πραγµατικές δαπάνες προσωπικού ανά άτοµο διαιρούµενες µε τον µέσο / τυπικό αριθµό 

παραγωγικών ωρών· 
• Μέσες δαπάνες προσωπικού ανά άτοµο διαιρούµενες µε τον µέσο / τυπικό αριθµό 

παραγωγικών ωρών.  
Για τον υπολογισµό της µέσης δαπάνης5 ο δικαιούχος πρέπει να αναφέρει: 

⎯ πώς χωρίζονται οι υπάλληλοι σε κατηγορίες (πόσες κατηγορίες, µε βάση ποια 
κριτήρια)· 

⎯ την κλίµακα αµοιβών για κάθε κατηγορία από την κατώτερη έως την ανώτερη, τη 
µέση τιµή και τη διάµεσο· 

⎯ το ανώτερο και κατώτερο ποσοστό διακύµανσης εντός κάθε κατηγορίας σε σχέση µε 
τη µέση τιµή· 

⎯ το ανώτερο και κατώτερο ποσοστό διακύµανσης για τις παραγωγικές ώρες σε σχέση 
µε τη µέση τιµή (εάν είναι γνωστό), 

⎯ κατάλογο µέσων ποσών που καταλογίζονται σε κάθε κατηγορία για τα προηγούµενα 
οικονοµικά έτη (µόνον ένδειξη της αναµενόµενης κλίµακας ποσών για την περίοδο 

∆ιαδικασία: 
Ο ελεγκτής εξέτασε τον υπολογισµό και επιβεβαίωσε ότι το ωροµίσθιο υπολογίζεται 
όπως προσδιόρισε ο δικαιούχος. 
Στην περίπτωση που καταλογίζονται µέσες δαπάνες, ο ελεγκτής συνέκρινε τις 
ακόλουθες πληροφορίες µε το λογιστικό σύστηµα του δικαιούχου: 
• τον αριθµό των κατηγοριών, 
• την κλίµακα αµοιβών, τη διάµεσο και τη µέση τιµή για κάθε κατηγορία, 
• το ανώτερο και κατώτερο ποσοστό διακύµανσης από τη µέση τιµή 

(παρονοµαστής είναι η µέση τιµή), 
• το ανώτερο και κατώτερο ποσοστό διακύµανσης για τις παραγωγικές ώρες σε 

σχέση µε τη µέση τιµή (εάν είναι γνωστό), 
• κατάλογο µέσων ποσών που καταλογίζονται σε κάθε κατηγορία για τα 

προηγούµενα οικονοµικά έτη (µόνον ένδειξη της αναµενόµενης κλίµακας ποσών 
για την περίοδο της συµφωνίας). 

Ο ελεγκτής πολλαπλασίασε τη µέση αµοιβή για κάθε κατηγορία επί το σύνολο των 
παραγωγικών ωρών για κάθε κατηγορία για την περίοδο των οικονοµικών 
καταστάσεων ή για την τελευταία κλεισµένη λογιστική χρήση (όποιο από τα δύο 
χρησιµοποιεί ο δικαιούχος) και αντιστοίχισε το αποτέλεσµα µε τις λογιστικές 
εγγραφές («καταλογιστέες» δαπάνες προσωπικού).  

                                                 
5 Ο υπολογισµός της µέσης δαπάνης αφορά τις «Μέσες δαπάνες προσωπικού ανά άτοµο διαιρούµενες µε τον µέσο / τυπικό αριθµό παραγωγικών ωρών». 
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∆ηλώσεις εκ µέρους του δικαιούχου και αντίστοιχες διαδικασίες προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή µε παραδείγµατα πραγµατικών διαπιστώσεων. 
Για να θεωρηθεί µια µεθοδολογία συµβατή µε τις απαιτήσεις της συµφωνίας επιχορήγησης πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση σε όλα τα παρακάτω ερωτήµατα όσον αφορά 
τη µεθοδολογία του δικαιούχου. Κάθε εξαίρεση πρέπει να υπογραµµιστεί στην κύρια περίληψη της έκθεσης.  
∆ήλωση εκ µέρους του δικαιούχου ∆ιαδικασία προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή και πραγµατικές διαπιστώσεις 

της συµφωνίας). ∆ιαπίστωση: 
∆εν προέκυψαν διαφορές από τις συγκρίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Το αποτέλεσµα του ανωτέρω επανυπολογισµού («καταλογιστέες» δαπάνες 
προσωπικού) σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπερέβη τις πραγµατικές δαπάνες όπως 
αυτές έχουν καταχωριστεί στις λογιστικές εγγραφές. 

Γενικά έξοδα/ Έµµεσες δαπάνες  
4. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει τα εξής: 
Οι έµµεσες δαπάνες περιλαµβάνουν µόνο τις δαπάνες εκείνες που δεν µπορούν να 
καταλογιστούν σε συγκεκριµένα έργα και υποστηρίζουν την λειτουργία του συνόλου του 
οργανισµού.  
Οι έµµεσες δαπάνες δεν περιλαµβάνουν δαπάνες που σχετίζονται αποκλειστικά µε µη 
ερευνητικά τµήµατα του οργανισµού. 
 
Σε περίπτωση που ο οργανισµός αναπτύσσει δραστηριότητες εκτός της έρευνας (π.χ. 
βιοµηχανική παραγωγή, εκπαίδευση κλπ.), οι εν λόγω έµµεσες δαπάνες διαχωρίζονται µε 
διαφάνεια µέσω αναλυτικής λογιστικής και δεν αποτελούν µέρος του αιτήµατος απόδοσης 
δαπανών. 

∆ιαδικασία: 
Ο ελεγκτής έλαβε τον υπολογισµό των ωριαίων γενικών εξόδων (έµµεσες δαπάνες), 
συµπεριλαµβανοµένης λεπτοµερούς ανάλυσης των έµµεσων δαπανών προς 
καταλογισµό σε ερευνητικές δραστηριότητες· 
∆ιαπίστωση: 
Η εν λόγω ανάλυση δεν περιείχε δαπάνες που σχετίζονται µε άµεσες δραστηριότητες 
του έργου, όπως δαπάνες ερευνητικού προσωπικού, αναλώσιµα και έξοδα του έργου. 
Η εν λόγω ανάλυση δεν περιέχει δαπάνες που σχετίζονται µε εκπαίδευση ή 
βιοµηχανική παραγωγή ή µε άλλες, µη ερευνητικές δραστηριότητες, του δικαιούχου. 
Η ανάλυση των έµµεσων δαπανών που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των 
γενικών εξόδων αντιστοιχίστηκε µε τις λογιστικές εγγραφές. 

5. Το λογιστικό σύστηµα επιτρέπει τον πλήρη εντοπισµό και αφαίρεση των παρακάτω: 
α) αναγνωρίσιµοι έµµεσοι φόροι, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης 
αξίας,  
β) δασµοί,  
γ) χρεωστικοί τόκοι,  
δ) προβλέψεις για µελλοντικές απώλειες ή επιβαρύνσεις,  
ε) απώλειες λόγω συναλλαγµατικών διαφορών, δαπάνες συνδεόµενες µε απόδοση 
κεφαλαίου,  
στ) δαπάνες που δηλώνονται, πραγµατοποιούνται ή αποδίδονται στο πλαίσιο άλλου 
κοινοτικού έργου,  
ζ) χρέη και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις, υπέρµετρες ή αλόγιστες δαπάνες6. 
 
Όσον αφορά τις υπέρµετρες ή αλόγιστες δαπάνες, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι οι προµήθειες 
πραγµατοποιούνται µε βάση τις αρχές της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς (καλύτερη σχέση ποιότητας-τιµής), της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης της 

∆ιαδικασία: 
Ο ελεγκτής εξέτασε τις λογιστικές εγγραφές και το λογιστικό σχέδιο. 
Ο ελεγκτής εξέτασε την ανάλυση που παρείχε ο δικαιούχος, για να βεβαιωθεί ότι τα 
προσδιοριζόµενα µη επιλέξιµα είδη δαπανών έχουν διαγραφεί. 
Ο ελεγκτής έλεγξε επίσης (εάν χρειαστεί µέσω έγγραφης δήλωσης / διαβεβαίωσης 
του δικαιούχου) ότι δεν περιλαµβάνονται έµµεσοι τόκοι, π.χ. µέσω χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης ή άλλων πιστωτικών διευθετήσεων. 
∆ιαπίστωση: 
Ο ελεγκτής ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι δεν περιλαµβάνονται έµµεσοι τόκοι και 
δεν εντόπισε δαπάνες που να σχετίζονται ρητά µε τα προσδιοριζόµενα είδη δαπανών. 
Για κάθε µέθοδο καταλογισµού που χρησιµοποιεί ο δικαιούχος, ο ελεγκτής 
αντιστοίχισε το προς καταλογισµό ποσό µε τις λογιστικές εγγραφές και αντιστοίχισε 
τη βάση καταλογισµού µε τις πληροφορίες διοικητικής λογιστικής (αρχεία χρήσης, 
χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες, αριθµός 
απασχολουµένων κλπ). 

                                                 
6 Υπέρµετρες ή αλόγιστες δαπάνες όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες σηµειώσεις που εξέδωσε η Επιτροπή. 
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∆ηλώσεις εκ µέρους του δικαιούχου και αντίστοιχες διαδικασίες προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή µε παραδείγµατα πραγµατικών διαπιστώσεων. 
Για να θεωρηθεί µια µεθοδολογία συµβατή µε τις απαιτήσεις της συµφωνίας επιχορήγησης πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση σε όλα τα παρακάτω ερωτήµατα όσον αφορά 
τη µεθοδολογία του δικαιούχου. Κάθε εξαίρεση πρέπει να υπογραµµιστεί στην κύρια περίληψη της έκθεσης.  
∆ήλωση εκ µέρους του δικαιούχου ∆ιαδικασία προς διεκπεραίωση από τον ελεγκτή και πραγµατικές διαπιστώσεις 
συµφωνίας κοινοτικής επιχορήγησης και κάθε άλλης συµφωνίας ή σύµβασης που έχει πιθανόν 
συνάψει ο δικαιούχος.  
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος καταλογίζει επιµερισµένες δαπάνες, αυτές πρέπει να 
συνοδεύονται από κατάλογο των χρησιµοποιούµενων µεθόδων καταλογισµού (αρχεία χρήσης, 
χρησιµοποιούµενες επιφάνειες, κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες, αριθµός 
απασχολουµένων κλπ.). 

 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη µόνον οι τύποι υπέρµετρων ή αλόγιστων δαπανών 
που αναφέρονται στις κατευθύνσεις της Επιτροπής, δεν απαιτείται από τον 
ελεγκτή να ασκήσει την επαγγελµατική του κρίση ή να παράσχει βεβαίωση για 
το ζήτηµα αυτό. 

6. Σε περίπτωση που ο οργανισµός χρησιµοποιεί απλουστευµένο υπολογισµό των έµµεσων 
δαπανών (είτε λόγω έλλειψης αναλυτικής λογιστικής είτε λόγω χρήσης ταµειακής λογιστικής), 
όλες οι εκτιµήσεις περιγράφονται σαφώς και στηρίζονται σε πραγµατικά κριτήρια τα οποία 
µπορούν να επιβεβαιωθούν αντικειµενικά. 
Ο δικαιούχος πρέπει να παράσχει κατάλογο του καταλογισµού δαπανών που δεν στηρίζονται 
σε βασικές λογιστικές πληροφορίες. 
Γενικά, οι δαπάνες που δεν µπορούν να προσδιοριστούν και να καταλογιστούν µε τη χρήση 
εντοπιζόµενης πηγής πληροφοριών δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό των 
έµµεσων δαπανών. 

∆ιαδικασία: 
Ο ελεγκτής ήταν σε θέση να συσχετίσει κάθε καταλογισµό δαπανών µε βασικές 
λογιστικές και διοικητικές πληροφορίες. 
∆ιαπίστωση: 
Οι εκτιµήσεις ποσοστών συσχετίστηκαν µε υφιστάµενα πραγµατικά κριτήρια που 
χρησιµοποιεί ο δικαιούχος και διαπιστώθηκε συµφωνία µεταξύ τους. 

7. Ο καταλογισµός των έµµεσων δαπανών στο έργο γίνεται µέσω  
- ποσοστού των δαπανών προσωπικού, 
- σταθερού ωροµισθίου, 
- άλλου παράγοντα κόστους που υποδεικνύει ο δικαιούχος.  
 

∆ιαδικασία: 
Ο ελεγκτής έλεγξε αν ο καταλογισµός των έµµεσων δαπανών στο έργο αντιστοιχεί 
στην µεθοδολογία που προσδιόρισε ο δικαιούχος. 
∆ιαπίστωση: 
Ο καταλογισµός των έµµεσων δαπανών στο έργο αντιστοιχεί στη µεθοδολογία που 
προσδιόρισε ο δικαιούχος. 
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ποσοστά ο ελεγκτής διαπίστωσε ότι οι 
«καταλογιστέες» δαπάνες προσωπικού (ορίζονται παραπάνω), 
πολλαπλασιαζόµενες επί το ποσοστό των γενικών εξόδων δεν υπερβαίνουν το 
σύνολο των έµµεσων προς καταλογισµό δαπανών που ορίζονται παραπάνω. 
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται σταθερό ωροµίσθιο, οι παραγωγικές ώρες που 
χρησιµοποιήθηκαν για την κατανοµή των έµµεσων δαπανών και των δαπανών 
προσωπικού διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται. 
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται άλλος παράγων κόστους που δεν βασίζεται στο 
προσωπικό, ο ελεγκτής διαπίστωσε ότι το αποτέλεσµα της εφαρµογής του δεν 
υπερβαίνει το σύνολο των έµµεσων προς καταλογισµό δαπανών. 

 


	Όροι εντολής για τη σύνταξη ανεξάρτητης έκθεσης πραγματικών διαπιστώσεων σχετικά με τη μεθοδολογία όσον αφορά συμφωνία επιχορή
	1.7 Χρόνος υποβολής

	Ανεξάρτητη έκθεση πραγματικών διαπιστώσεων επί της μεθοδολογίας σχετικά με συμφωνία επιχορήγησης που χρηματοδοτείται από το Έβ

