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Δυνητικά Εντασσόμενοι 

Έγκριση 
Δανείου 20% 

Υλοποίηση και 
Πιστοποίηση >=30% 

της Επένδυσης 

Οριστική 
Ένταξη 



Έγκριση Δανείου 20% 

«Κλασσικά» 
Τραπεζικά 
Προϊόντα 

Χρηματοοικονομικά 
Εργαλεία 

(ΤΕΠΙΧ – JEREMIE κ.α.) 

Συνδυασμός και των δύο 



Έγκριση Δανείου 

 
Ενδεικτικός πίνακας των προγραμμάτων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ που 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την υποστήριξη της 
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και των εργαλείων που χρηματοδοτούνται 
από αμιγώς εθνικούς πόρους 

( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII του Οδηγού Εφαρμογής) 

 

www.e-kepa.gr 



 Τύπος 

Χρηματοοικονομικού 

εργαλείου  

Περιγραφή εργαλείου  
Φορέας 

υλοποίησης  

Τράπεζα μέσω της οποίας 

παρέχεται  
Πληροφορίες  

Α) Παροχή ευνοϊκών 

δανείων χαμηλού 

επιτοκίου 

Α.1 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ  

Δράση Εξωστρέφειας  

ΕΤΕΑΝ Α.Ε / 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ).  

EUROBANK  

Στα σχετικά 

υποκαταστήματα 

και τους 

ιστότοπους των 

Τραπεζών, στον 

ιστότοπο της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

http://etean.com.gr 

και του ΕΠΑΝ ΙΙ 

http://www.antagon

istikotita.gr., και 

στο www.espa.gr 

Α.2 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ  

Δράση Τουριστικού Τομέα 

θεματικού (εναλλακτικού) 

τουρισμού  

ΕΤΕΑΝ Α.Ε / 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ).  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Α.3 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ 

ΑΠΕ, Διαχείριση 

απορριμμάτων -

αποβλήτων, εξοικονόμηση 

ενέργειας και φυσικών 

πόρων  

ΕΤΕΑΝ Α.Ε / 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ).  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Α.4 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ 

Εφοδιαστική, Τρόφιμα, 

Καινοτομία  

ΕΤΕΑΝ Α.Ε / 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ).  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Α.5 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ  

Ανοικτό πρόγραμμα 

δανείων επιχειρηματικής 

κίνησης  

ΕΤΕΑΝ Α.Ε / 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ).  

Εντός του α’ εξαμήνου του 

2013 θα ανακοινωθούν οι 

τράπεζες που θα 

συνεργαστούν με την 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

Α.6 και Α.7 Ευνοϊκά δάνεια 

επιμερισμού κινδύνου 

προγράμματος JEREMIE  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(EIF)  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  

ALPHABANK,  

 

http://www.espa.gr/


Α.8 Ταμείο Δανείων JEREMIE 

Πρόγραμμα δανείων του 

κλάδου Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών (ICT)  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)  

ALPHABANK,  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

Στα σχετικά 

υποκαταστήματα 

και τους ιστότοπους 

των Τραπεζών, 

στον ιστότοπο της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

http://etean.com.gr 

και του ΕΠΑΝ ΙΙ 

http://www.antagoni

stikotita.gr., και στο 

www.espa.gr 

 

Α.9 ΕΛΤΕπ ΜΜΕ  

Ευνοϊκά δάνεια με πόρους 

ΕΤΕπ υπό την εγγύηση του 

ΕΣΠΑ  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Με πόρους της ETεΠ 

EUROBANK,  

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  

Α.10 Ευνοϊκά δάνεια με 

πόρους ΕΤΕπ υπό εθνική 

εγγύηση  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Με πόρους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(ΕΤΕπ) υπό την εγγύηση του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  

ALPHABANK,  

άλλες τράπεζες που 

θα ακολουθήσουν 

εντός του 2013.  

Β) Παροχή Εγγυήσεων 

για έκδοση εγγυητικών 

προκαταβολής  

Β.1 Πρόγραμμα εγγύησης 

εγγυητικών επιστολών 

ΕΤΕΑΝ  

ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

Eurobank  

Εμπορική Τράπεζα  

Ελληνική Τράπεζα  

Εθνική Τράπεζα  

Τράπεζα Αττικής  

Παγκρήτια Τράπεζα  

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Δυτικής Μακεδονίας  

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Θεσσαλίας  

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Πελοποννήσου  

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Χανίων  

Γ) Παροχή Εγγυημένων 

Δανείων μειωμένης 

προμήθειας εγγυοδοσίας  

Γ.1 Ταμείο Εγγυήσεων ΤΕΠΙΧ  

ΕΤΕΑΝ Α.Ε / ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ΤΕΠΙΧ).  

Υπό οριστικοποίηση 

οι 14 τράπεζες 

http://www.espa.gr/


ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 
  
  
Ως προς την  επιστολή έγκρισης δανείου για το 20% του συνολικού π/υ της πρότασης δεν 
προτείνουμε  υπόδειγμα. 
Κάθε Τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό της σχέδιο έγκρισης/σύναψης δανείου. Θα 
πρέπει όμως στο σώμα της σύμβασης να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:  

«Ήδη με την παρούσα συμφωνείται η χορήγηση δανείου στο πλαίσιο 
της απόφασης με αριθ. 7782/1998/Α2/30.10.2013 (ανάλογα την 
περιφέρεια) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την 
οποία παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης στον πιστούχο (δυνητικός 
δικαιούχος) στο πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
– ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την υλοποίηση της επένδυσης με κωδικό 
έργου ΒΕΣ-….. και με συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους…………………………..» .  
  

www.e-kepa.gr 



Υλοποίηση και Πιστοποίηση >=30% της Επένδυσης 

Σημεία Προσοχής 
 

Χρήσιμες Συμβουλές 

http://www.espa.gr/


Υλοποίηση 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  = ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Μελετήστε προσεκτικά τον οδηγό 

εφαρμογής και τον οδηγό υλοποίησης 

που θα σας αποσταλεί στο επόμενο 

διάστημα, πριν υποβάλλετε αιτήματα 

τροποποίησης / ελέγχου.  

 
O οδηγός υλοποίησης θα αναρτηθεί στο site της ΚΕΠΑ-

ΑΝΕΜ, μόλις λάβει οριστική έγκριση. 



ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  = ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Αν η Έκθεση που υποβληθεί παρουσιάζει ασάφειες ή/και 

εκκρεμότητες σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γ.Γ. 

Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ δεν θα υπάρξει δυνατότητα 

διορθωτικών κινήσεων και δεν θα ενταχθεί η επένδυση 

σας.  

 

Σύμφωνα με το έως τώρα δείγμα μόλις 1 στα 10 αιτήματα 

ελέγχου για τα προγράμματα που διαχειριζόμαστε 

υποβάλλονται με μια σχετική πληρότητα. 

 



Η υλοποίηση του έργου αποτελείται από δύο 

βασικά στοιχεία : 

 

1. Το οικονομικό αντικείμενο 

2. Το φυσικό αντικείμενο 

 

Για  κάθε  ένα από τα δύο ανωτέρω  στάδια 

απαιτείται  η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων. 



 

Παραστατικά αγοράς  

Τιμολόγια,  

Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής,  

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, 

Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, 

Τιμολόγια Έργου, 

Invoice , κλπ. 

 

Δελτία αποστολής 

(εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστά από το τιμολόγιο) 

 

Παραστατικά μεταφοράς για τιμολόγια εξωτερικού 

(π.χ. CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill 

of Landing, κ.λ.π.) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Για την εξόφληση των παραστατικών απαιτούνται κατά 

περίπτωση και ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης τα κάτωθι : 

 

•Kαταθετήρια  , εφόσον η εξόφληση έγινε με κατάθεση 

 

•Αντίγραφα των σωμάτων των επιταγών και αντίγραφα 

κίνησης λογαριασμού (επίσημο extrait της τράπεζας ή 

εκτυπωμένο μέσω web banking σφραγισμένα από την τράπεζα) 

, εφόσον η εξόφληση έγινε με επιταγή 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

•Παραστατικά μεταφοράς από λογαριασμό της 

επιχείρησης σε λογαριασμό του προμηθευτή και 

αντίγραφα κίνησης λογαριασμού, εφόσον η εξόφληση έγινε 

με μεταφορά 

•Αντίγραφα εμβάσματος και SWIFT κ.λ.π. εφόσον η 

εξόφληση αφορά εξόφληση παραστατικού εξωτερικού 

•Εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή (απαραίτητα με 

σφραγίδα προμηθευτή) και σαφή αναγραφή των τιμολογίων 

που εξοφλήθηκαν. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Λογιστικές εγγραφές 

 

Βιβλία Β’ κατηγορίας/Απλογραφικά βιβλία 

 

Σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης:  

Αντίγραφα (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της 

επιχείρησης) των σελίδων του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων για 

τους μήνες που έχουν πραγματοποιηθεί οι λογιστικές 

καταχωρήσεις των παραστατικών δαπανών που αφορούν 

στην επένδυση. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησης: 

 

Αντίγραφα (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της 

επιχείρησης) των αθεώρητων εκτυπώσεων του βιβλίου 

Εσόδων-Εξόδων των αντίστοιχων μηνών – ξεχωριστή 

εκτύπωση για κάθε μήνα, ώστε να φαίνονται και τα σύνολα 

του κάθε μήνα - όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών 

δαπανών που αφορούν την επένδυση. 

 

Αντίγραφα (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της 

επιχείρησης) των αθεώρητων μηνιαίων (συνολικών) 

κατάστασης του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, για κάθε μήνα 

όπου υπάρχει καταχώρηση παραστατικών δαπανών που 

αφορούν την επένδυση. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Βιβλία Γ’ κατηγορίας/Διπλογραφικά βιβλία 

 

Εκτυπώσεις (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της 

επιχείρησης) του Γενικού Ημερολογίου (λογιστικά άρθρα) για 

όλα τα τιμολόγια του έργου, καθώς και τις αντίστοιχες 

πληρωμές τους (για πληρωμές με επιταγές επιχείρησης 

απαιτείται και η  εγγραφή της πληρωμής αυτής).  
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εκτυπώσεις (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της 

επιχείρησης) των αναλυτικών καθολικών των λογαριασμών 

που έχουν καταχωρηθεί (καρτέλες) για όλους λογαριασμούς 

που εμφανίζονται στα ως άνω λογιστικά άρθρα (π.χ. για τους 

λογαριασμούς προμηθευτή (50ΧΧ), ταμείου (38ΧΧ), Δανείων 

(52ΧΧ). 

 

 Αντίγραφο του αθεώρητου Βιβλίου (Μητρώου) Παγίων, όπου 

είναι καταχωρημένα όλα τα πάγια στοιχεία της επένδυσης, με 

σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης ή/και του υπεύθυνου λογιστή. 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

•ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 

Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των 

παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων 

 

Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων. 

 

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για όλες τις επιχειρήσεις, πλην όσων βάσει ΔΟΥ 

δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. 

 

Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του 

προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. 

 

Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και 

παραστατικών των μετόχων της επιχείρησης. 

 

Στα παραστατικά εξόφλησης (καταθετήρια, αποδείξεις κλπ) πρέπει να 

αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία συναλλαγής (π.χ. καταθέτης, αριθμός 

τιμολογίου, λήπτης κατάθεσης κλπ). 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στις περιπτώσεις παραστατικών που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

(π.χ. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με παρακράτηση 20% επί της 

καθαρής αξίας ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εργολάβου με 

παρακράτηση 3% επί της καθαρής αξίας), η παρακράτηση αποδίδεται από 

τον πελάτη στην εφορία. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσκομίζεται 

αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και η 

εξόφληση του αναλογούντος φόρου. 

 

Απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής απόδειξης για το σύνολο των 

τιμολογίων. 

 

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν 

από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.Ως ημερομηνία έναρξης 

επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

της πρότασης στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν είτε 

δαπάνες (δελτία αποστολής, CMR, τιμολόγια, έκδοση επιταγής, σύναψη 

ιδιωτικού συμφωνητικού, κλπ) είτε μερική ή ολική εξόφληση δαπανών (πχ 

προκαταβολή) αυτής της κατηγορίας δαπανών το σύνολο του 

επιχειρηματικού σχεδίου θεωρείται μη επιλέξιμο και η πρόταση 

απεντάσσεται.  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προκαταβολές γίνονται αποδεκτές για την κάλυψη 
του 30% της επένδυσης 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ = ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το φυσικό αντικείμενο υλοποίησης του έργου κατατάσσεται σε  

10 κατηγορίες δαπανών . Ανάλογα με την κατηγορία στην 

οποία θα υλοποιηθούν δαπάνες , θα πρέπει να 

προσκομισθούν τα σχετικά παραδοτέα. 

 

Κατηγορία Δαπανών 1: «Κτίρια, εγκαταστάσεις και 

περιβάλλων χώρος» 

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

•Τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών που έλαβαν 

χώρα. 

•Επιμετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους 

εργασιών ανάλογα με τη φύση της δαπάνης. 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

•Οικοδομική άδεια με τα συνημμένα σχέδια ή όποια άλλη 

μορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές 

διατάξεις 

 

•Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα με  τις δαπάνες που 

υλοποιήθηκαν για το έργο. 

 

•Συμβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρημένες από την αρμόδια 

ΔΟΥ. Οι συμβάσεις είναι επίσης υποχρεωτικές για όλες τις 

περιπτώσεις στις οποίες το ύψος του παραστατικού υπερβαίνει 

τις 6.000,00€ ,  για εκτέλεση εργασιών (π.χ. εγκατάσταση 

ηλεκτρολογικών, τοποθέτησης βιομηχανικού δαπέδου, κ.λ.π.). 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

•Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα. 

 

•Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο 

Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που οι 

κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο χώρο τότε 

πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή σύσταση 

επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον 

οκτώ (8) ετών από την ημέρα έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 

του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο 

συμβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα πέντε 

(15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συμβόλαια μίσθωσης πρέπει 

να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.    



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατηγορία Δαπανών 2: «Μηχανήματα - Εξοπλισμός»  

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

Βεβαίωση για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη 

παρακράτηση κυριότητας με αναφορά στο σειριακό αριθμό του 

μηχανήματος (εκτός κι αν ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο 

τιμολόγιο). Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για όλες τις δαπάνες 

της κατηγορίας . 

 

Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συμμόρφωσης για 

τα παραγωγικά μηχανήματα. Επιπλέον των ανωτέρω και μόνο 

στις περιπτώσεις που το μηχάνημα είναι ιδιοκατασκευή από 

τον προμηθευτή, απαιτείται τεχνικός φάκελος και πλήρης 

ανάλυση κόστους. 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατηγορία Δαπανών 3: «Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής 

χρήσης)» 

 

Η αγορά αυτοκινούμενου μεταφορικού μέσου , εφόσον είναι 

αποκλειστικά επαγγελματικής χρήσης, αποκλειόμενης 

ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 

χρήσης και εφόσον βεβαίως δεν προορίζεται για εκμίσθωση.  

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας με τις απαιτούμενες 

σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκμαίρεται η επαγγελματική 

χρήση του μεταφορικού μέσου.  

 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Κατηγορία Δαπανών 4: «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 

προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας»  

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην κατηγορία δαπανών 1 

«Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» για τις 

περιπτώσεις εγκαταστάσεων Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας.  

 

Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην κατηγορία δαπανών 2 

«Μηχανήματα - Εξοπλισμός», για τις περιπτώσεις προμήθειας 

εξοπλισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας.  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Όλες οι απαραίτητες μελέτες για την εγκατάσταση και 

λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας εφόσον απαιτείται 

 

Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86 με θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής, ότι η ισχύς του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού ΑΠΕ δεν ξεπερνάει τις καταναλώσεις της 

επιχείρησης και ότι δεν πωλείται ηλεκτρική ενέργεια στη 

ΔΕΗ. 

 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατηγορία Δαπανών 5: «Δικαιώματα τεχνογνωσίας»  

 

Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη 

μορφή και τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις.  

Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και 

τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στην επιχείρηση  

Άδεια χρήσης (εφόσον απαιτείται) 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατηγορία Δαπανών 6: «Πιστοποίηση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας»  

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

Αντίγραφο μελετών και εγχειριδίων (για συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας). 

  

Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα. 

 

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις για τη 

μελέτη και τη σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 

αυτή αιτείται ως δαπάνη.  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατηγορία Δαπανών 7: «Λογισμικά και Υπηρεσίες»  

 
Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για 

υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.  
 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 
 

Άδειες χρήσης λογισμικού (και για λογισμικά όπως τα 
Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών 
για την άδεια χρήσης. 

Ανάλυση κόστους (για την προμήθεια, παραμετροποίηση, 
εγκατάσταση και εκπαίδευσης) Για την παραμετροποίηση 
δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής 
εργασιών.  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
Κατηγορία Δαπανών 8: «Προβολή – Προώθηση»  

 
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.  

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

Εφόσον επιδοτείται η συμμετοχή σε έκθεση:  

•Κατάλογος εκθετών, σχετικό φωτογραφικό υλικό συμμετοχής 

στην έκθεση, βεβαίωση συμμετοχής από τον διοργανωτή της 

έκθεσης στην οποία αναφέρεται ότι ο δικαιούχος συμμετέχει για 

πρώτη φορά.  

•Παραστατικά μεταφοράς και ασφάλισης (εφόσον αυτή αιτείται) 

εκθεσιακού υλικού (π.χ. δελτία αποστολής εκθεμάτων, 

παραστατικά μεταφορικής εταιρίας, κλπ) στην έκθεση που 

συμμετείχε η επιχείρηση  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εφόσον επιδοτούνται διαφημιστικά έντυπα και λοιπό 

πληροφοριακό υλικό:  

 

•Δείγματα των διαφημιστικών εντύπων και του λοιπού 

πληροφοριακού υλικού.  

•Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις για το 

σχεδιασμό των διαφημιστικών εντύπων και του λοιπού 

πληροφοριακού υλικού, εφόσον αιτείται η εν λόγω δαπάνη και 

εφόσον το ύψος υπερβαίνει τις 6.000,00€.  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εφόσον επιδοτείται η κατασκευή διαδικτυακού τόπου 

(ιστοσελίδας):  

 

Βεβαίωση του προμηθευτή ότι πρόκειται για κατασκευή νέου 

διαδικτυακού τόπου και όχι αναβάθμιση προϋπάρχουσας 

ιστοσελίδας.  

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις.  

Ανάλυση κόστους των εκτελεσθέντων εργασιών.  

 

Εφόσον επιδοτούνται δαπάνες διαφημιστικής καταχώρησης σε 

ηλεκτρονική μορφή:  

Εκτυπώσεις των διαφημιστικών καταχωρήσεων.  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατηγορία Δαπανών 9: «Αμοιβές Συμβούλων» 

  

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις.  

 

Αντίγραφο μελετών και ερευνών κάθε μορφής.  

 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατηγορία Δαπανών 10: «Λειτουργικές Δαπάνες»  

 

Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και 

υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δε δύναται να 

υπερβαίνουν το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 

του επιχειρηματικού σχεδίου.  

 

Ενδεικτικά παραδοτέα: 

 

Μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

εφόσον επιδοτείται η δαπάνη του ενοικίου.  
 



Υποβολή αιτήσεων ελέγχου 

 
 

 

Σε ένα κλασέρ θα είναι τοποθετημένα με την σειρά που  

ακολουθεί  και με διαχωριστικά τα παρακάτω  δικαιολογητικά: 

 

1.  Ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ελέγχου, 

εξωσυστημική έως ότου ολοκληρωθεί η ενέργεια στο 

Πληροφοριακό σύστημα, εκτυπωμένη από το ΠΣΚΕ της ΜΟΔ 

(www.ependyseis.gr) στη συνέχεια. 

 

2. Παραστατικά δαπανών (Τιμολόγια, ΑΠΥ, ΤΠΥ): Θα είναι χωρισμένα 

ανά επιλέξιμη κατηγορία δαπανών (μηχανολογικός εξοπλισμός, 

δαπάνες πληροφορικής, δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης 

προϊόντων, δαπάνες προβολής, κλπ).  

 

3. Τα παραδοτέα ανά κατηγορία δαπάνης που αποτελούν αναγκαία 

τεκμήρια καλής υλοποίησης.  

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  ΑΠΌ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

 

Στις διοικητικές επαληθεύσεις το σύνολο των αποδεικτικών 

στοιχείων/παραστατικών προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφα.  

 

Μαζί με τα παραστατικά, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με το 

γνήσιο της υπογραφής για το ακριβές αντίγραφο των 

παραστατικών εκ του πρωτοτύπου. Επίσης, υποβάλλονται 

στοιχεία τεκμηρίωσης της προόδου υλοποίησης φυσικού 

αντικειμένου, όπως φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύει την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. 



Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις σημειώνεται ότι πρέπει να 

προβούν πρώτα στη σύσταση της επιχείρησης για να 

εκδίδουν τα απαραίτητα παραστατικά δαπανών/εξοφλήσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 

δαπανών είναι η ημερομηνία σύστασης του φορέα. 



 Ζητήστε έγκαιρα τα απαραίτητα παραδοτέα  από τους προμηθευτές 

σας πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή  μαζί τους (έκδοση και εξόφληση 

παραστατικών).  

 Φροντίστε για την έγκαιρη συγκέντρωση των  

δικαιολογητικών που αφορούν τις πληρωμές σας 

Για το σύνολο των παραστατικών απαιτείται η ύπαρξη εξοφλητικής 

απόδειξης ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (π.χ. μέσω τράπεζας). 

Ακόμα και αν υπολείπεται 0,01 πρέπει να προσκομισθεί εξοφλητική 

απόδειξη.  

 

 

Καλές πρακτικές: 



 Ενημερώστε μας για τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας 

σας.  

Για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε είτε τηλεφωνικά είτε 

με ηλεκτρονική αλληλογραφία πρέπει να έχουμε 

επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. 

Καλές πρακτικές: 



 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ- ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Συνεργαστείτε με το σύμβουλό σας και τον Λογιστή σας – είναι οι 

πολυτιμότεροι  συνεργάτης σας για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του έργου 

σας και την εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης που σας αναλογεί. Ο σοβαρός 

και έγκαιρος σχεδιασμός, η σωστή πληροφόρηση και η συντονισμένη συνεργασία, 

αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση του έργου 

σας. 

 

Τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό: 

«Εκμεταλλευτείτε»   την πολύχρονη εμπειρία, την εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία των στελεχών και την αμέριστη συμπαράσταση του Φορέα σας, 

της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

 

 

Καλές πρακτικές: 



 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 



Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτήριο Ερμής 

6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης 

57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης 

τηλ.2310-480.000 

Fax :2310-480.003 

info@e-kepa.gr 

www.e-kepa.gr 



 

 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


