
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙδΕΚ 01/2020 
 

 
Δειγματοληπτικός Έλεγχος Δαπανών έργων που Χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 

Προγραμμάτων RESTART 2016 – 2020 
 

Με την παρούσα Εγκύκλιο, τo ΙδΕΚ ενημερώνει τους Συντονιστές Έργων και τους Νόμιμους 
Εκπροσώπους Φορέων ότι, οι έλεγχοι δαπανών των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος RESTART 2016 – 2020 θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση.  Η μεθοδολογία 
ελέγχου θα είναι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 -  «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες 
Επαληθεύσεων για τα Έργα που Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα 
και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα. 
 
Σημειώνεται ότι, μετά από σχετική έγκριση από την Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης 
(ΔΕΠ) ισχύουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο: 
 

• H επαλήθευση δαπανών σε δειγματοληπτική βάση θα διενεργείται νοουμένου ότι οι 
συνολικές εγγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται σε ένα Αίτημα Καταβολής Χορηγίας (ΑΚΧ) 
ξεπερνούν τις 20 (είκοσι). Σε περίπτωση που οι εγγραφές είναι μέχρι 20 (είκοσι) θα 
διενεργείται πλήρης έλεγχος του ΑΚΧ, 

• Θα διασφαλίζεται ότι στο δείγμα θα συμπεριλαμβάνονται εγγραφές από όλες τις κατηγορίες 
για τις οποίες δηλώνονται δαπάνες στο ΑΚΧ,  

• Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και για Μεγάλες Επιχειρήσεις. 
 
Με βάση την πιο πάνω απλοποίηση, δεν θα είναι απαραίτητη η επισύναψη αποδεικτικών στοιχείων 
στις  οικονομικές εκθέσεις έργων του Προγράμματος RESTART 2016 – 2020.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη το ΑΚΧ το οποίο θα υποβάλλεται, το Ίδρυμα θα ενημερώνει τους Φορείς για τις 
δαπάνες για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με 
τις Πρόνοιες της Προκήρυξης RESTART 2016-2020. 
 
Ο  δειγματοληπτικός έλεγχος δαπανών δεν εφαρμόζεται για Φορείς οι οποίοι: 
 
Α) δεν συμμετείχαν σε πρόγραμμα του ΙδΕΚ στο παρελθόν, ή 
Β) κατά την προηγούμενη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα του ΙδΕΚ, δεν έχουν ικανοποιήσει το Ίδρυμα 
όσο αφορά την ικανότητα τους στην οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων. Η εξαίρεση αυτή 
αφορά στο πρώτο ΑΚΧ το οποίο θα υποβάλουν Φορείς στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις. 
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