
Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο «ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» αζθεί ηηο  πξνβιεπόκελεο από ην   ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηωλ Δ.Π ηνπ ΔΠΑ 

επαιεζεύζεηο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηεο πξάμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηωζεί ε ηήξεζε ηωλ όξωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

Έιεγρνη ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο θαη ην Ν. 3614/07, όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, δηελεξγνύληαη από ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, ηελ Αξρή Διέγρνπ (ΔΓΔΛ), θαζώο 

θαη ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Δ.Δ. 

  

Οη επηηόπηεο επαιεζεύζεηο, θαζώο θαη νη έιεγρνη, ζπλίζηαληαη ζηελ επαιήζεπζε ηεο παξάδνζεο ηωλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ                     ππεξεζηώλ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηωλ δαπαλώλ, πνπ 

δειώλνπλ νη δηθαηνύρνη, ζύκθωλα κε: ηνπο όξνπο ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ρ       ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ 

πξάμεωλ θαη ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο, θαζώο θαη ηε ζπκκόξθωζε ηωλ εκπιεθόκελωλ θνξέωλ κε 

ηνπο               θνηλνηηθνύο θαλόλεο θαζ’ όιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη 

βαζίδνληαη ζην εγθεθξηκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ 

ΔΠΑ θαη ηελ κε αξ. πξωη. 14053/ΔΤ 1749/08 (ΦΔΚ 540 Β/27.3.2008)Τπνπξγηθή απόθαζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

ε πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηωζεί βάζεη ηωλ επηζεωξήζεωλ ή ειέγρωλ πνπ δηελεξγνύληαη, αρξεωζηήηωο 

θαηαβιεζείζα δαπάλε, εθαξκόδεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο, ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα 

ζην Κεθάιαην Γ` ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, όπωο ηζρύεη. 

  

Σν ΔΙΔΑΓ δύλαηαη λα αζθήζεη έιεγρν ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο από ηελ πξνεηνηκαζία κέρξη 

ηελ νινθιήξωζε θαη εηδηθόηεξα: 

 Ελέγχει την τήρηςη τησ ιςχύουςασ νομοθεςίασ κατά την προετοιμαςία εκτέλεςησ του 

Προγράμματοσ αλλά και κατά την υλοποίηςή του. 

 Ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών, την αξιοπιςτία των πληροφοριών και οικονομικών ςτοιχείων 

που δηλώνονται από το Δικαιούχο, την τήρηςη των δεςμεύςεων που έχει αναλάβει ο Δικαιούχοσ και 

την τήρηςη των κανόνων δημοςιότητασ ςύμφωνα με ιςχύουςεσ  διατάξεισ. 

 Πραγματοποιεί ελέγχουσ ςτο Πρόγραμμα μετά τη γνωςτοποίηςη έναρξησ από τον Δικαιούχο και 

επιβεβαιώνει την τήρηςη των υποχρεώςεών του. 

 Οη έιεγρνη δηελεξγνύληαη κέζω ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ν Γηθαηνύρνο ζηνλ 

ΔΦΓ θαη επηηόπηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή κεηά ηελ νινθιήξωζε απηνύ. 

  

Δηδηθόηεξα ν έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ωο εμήο: 

Πξνιεπηηθόο έιεγρνο: δηελεξγείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα ζηάδηα 

ηεο πξνεηνηκαζίαο εθηέιεζεο θαη ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ Γηθαηνύρνπ  λα πινπνηεί ην πξόγξακκα. 

Έιεγρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο : δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη κε επηηόπηνπο ειέγρνπο. πγθεθξηκέλα ειέγρεηαη ε λνκηκόηεηα θαη ν ηξόπνο ηήξεζεο 

ηωλ δαπαλώλ, ε ηήξεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ, ε αμηνπηζηία ηωλ πιεξνθνξηώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ, 

πνπ δειώλνληαη από ην Γηθαηνύρν, ε ηήξεζε ηωλ δεζκεύζεωλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν Γηθαηνύρνο κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ δεκνζηόηεηαο. 

Έιεγρνο κε ηελ νινθιήξωζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο: δηελεξγείηαη κεηά ηε γλωζηνπνίεζε ηεο νινθιήξωζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο από ην Γηθαηνύρν, είλαη επηηόπηνο, αθνξά ην θπζηθό αληηθείκελν, θαζώο θαη ην 

ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα θαη ζπληάζζεηαη πόξηζκα ειέγρνπ. 

  

  

  

 



Αλαιπηηθόηεξα ειέγρνληαη: 

 

 Η τήρηςη και η εφαρμογή των ςυςτημάτων, τησ μεθοδολογίασ υλοποίηςησ, του χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίηςησ και των αποτελεςμάτων 

 Η διαδικαςία εςωτερικήσ και εξωτερικήσ αξιολόγηςησ του προγράμματοσ κατάρτιςησ. 

 Δπίζεο, γηα λα είλαη επαξθήο ν έιεγρνο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ε επαιήζεπζε ηεο ινγηζηηθήο 

θαηαρώξεζεο ηωλ δαπαλώλ ζε όια ηα επίπεδα θαη ζπγθεθξηκέλα ν Γηθαηνύρνο πξέπεη: 

 Να τηρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά που αφορούν το Πρόγραμμα 

 Να εφαρμόζει όπου είναι δυνατό το Γενικό Λογιςτικό Σχέδιο ςύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεςία 

και τον ΚΒΣ. 

 Οι λογιςτικέσ καταχωρήςεισ του πρέπει να παρέχουν αναλυτικέσ πληροφορίεσ για τισ δαπάνεσ που 

πραγματοποίηςε ο Δικαιούχοσ κατά την εκτέλεςη του Προγράμματοσ. 

 Να καταχωρεί τισ δαπάνεσ του προγράμματοσ με ςαφή και διακριτό τρόπο. 

 Ο έιεγρνο αζθείηαη από νκάδεο ειέγρνπ απνηεινύκελεο  από ππαιιήινπο ηνπ ΔΙΔΑΓ κε εκπεηξία 

ζηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν πξνγξακκάηωλ. Οη νκάδεο ειέγρνπ ζπγθξνηνύληαη κε Απόθαζε 

ηνπ Πξνέδξνπ – Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ ΔΙΔΑΓ. 

 


