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Δηζαγσγηθό εκείσκα 

 

Σν εγρεηξίδην πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο εθπνλήζεθε απφ ηα ζηειέρε ηεο ΚΔΠΑ-

ΑΝΔΜ κε ζθνπφ λα πξνεηνηκάζεη ηελ επηρείξεζε θαη ην ζχκβνπιφ ηεο (εθφζνλ 

ππάξρεη) ζηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ππνβνιήο αηηεκάησλ ειέγρνπ (ελδηάκεζνπ ή 

ηειηθνχ), αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο θαζψο θαη γηα ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε (έιεγρν). 

Έρεη παξαηεξεζεί απφ πξνεγνχκελεο δξάζεηο ηηο νπνίεο δηαρεηξίζηεθε ν θνξέαο καο 

φηη φζν πην πιήξεο είλαη ην αίηεκα πνπ ππνβάιιεη ε επηρείξεζε ζηνλ θνξέα καο, 

ηφζν πην γξήγνξα νδεγεί ζε παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ζπλεπψο απνπιεξσκή ηεο 

επηρείξεζεο. Πξαθηηθά, θαηά απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο γηα 

ηελ επηρείξεζε θαη παξάιιεια ν ρξφλνο ειέγρνπ γηα ηα ζηειέρε ηνπ θνξέα καο.  

Σν εγρεηξίδην πξνζπαζεί κε ηξφπν πεξηεθηηθφ, ιηηφ θαη απνιχησο θαηαλνεηφ λα 

ελζσκαηψζεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (απφ 

ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ Απφθαζε Έληαμεο, ην Σερληθφ Παξάξηεκα, ηνλ 

Οδεγφ Τινπνίεζεο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θιπ) ζε έλα κηθξφ θαη εχρξεζην εγρεηξίδην, ην νπνίν 

πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε πξνεηνηκαζίαο νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο πνπ αθνξά ην 

πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ην εγρεηξίδην ζηνρεχεη ζην λα πξνεηνηκάζεη ηελ επηρείξεζε γηα 

φηη πξφθεηηαη λα ζπλαληήζεη θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ησλ ειεγθηψλ 

καο ζηηο εγθαηαζηάζεηο φπνπ πινπνηείηαη ε επέλδπζε, ψζηε λα γλσξίδεη αθξηβψο ηη 

πξέπεη λα πεξηκέλεη θαη λα κε βξεζεί πξν (δπζάξεζησλ) εθπιήμεσλ. 
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1. Τινπνίεζε Φπζηθνύ αληηθεηκέλνπ  

 

Η πινπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο ζρεδίνπ είλαη ην πην 

θξίζηκν ζεκείν ζηελ ζσζηή εθηέιεζε ηεο επέλδπζεο. 

Ο πίλαθαο Σ «Αλαιπηηθόο Πίλαθαο Δγθεθξηκέλσλ Γαπαλώλ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ηερληθνχ παξαξηήκαηνο πεξηγξάθεη ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ ππνρξενχζηε λα 

πινπνηήζεηε. Πεξηέρεη ηηο ηειηθά εγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξφηαζεο πνπ 

ππνβάιαηε, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ 

ηελ Αμηνιφγεζε θαη ηελ ηπρφλ παξέκβαζε ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο  πνπ 

αθνινχζεζε.  Δίλαη δεζκεπηηθόο γηα θάζε επηρείξεζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο 

νξζήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε  γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο αλαινγνύζαο ρξεκαηνδόηεζεο.   

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη εθφζνλ κηα ελέξγεηα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Σ 

ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο λα πινπνηεζεί κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξφηαζε (πξνκεζεπηήο, είδνο, κνληέιν, πνζφηεηα θιπ) κε 

κεηαζρεκαηηζκό ησλ αξρηθώλ πξνζθνξώλ πνπ ππνβάιαηε ζηελ πξόηαζε, 

ζε ηηκνιόγηα. 

Απφθιηζε απφ ηνλ παξαπάλσ γεληθφ θαλφλα κπνξεί λα ζπκβεί ππφ πξνυπνζέζεηο θαη 

εθφζνλ ππνβάιεηε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο (κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αλαιπζεί ζην 

θεθάιαην 4), ην νπνίν βέβαηα ζα πξέπεη λα εγθξηζεί, είηε απφ ηνλ θνξέα καο (εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αίηεκα ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη ε κεηαβνιή δε μεπεξλά ην 15% επί ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ), είηε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Απαξαίηεηα ηεθκήξηα ηεο θαιήο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

ζαο, εθηφο ηνπ επηηφπνπ ειέγρνπ, ζεσξνχληαη ηα παξαδνηέα ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

ελέξγεηαο ηα νπνία ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχνπλ ηελ Έθζεζε  Δπαιήζεπζεο 

(Δλδηάκεζε ή Σειηθή) θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ (θεθάιαην 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

2. Τινπνίεζε Οηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ  

 

Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηεί ε επηρείξεζε ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

κε ην θπζηθφ αληηθείκελν απηήο.  

Καζνξηζηηθφ ζεκείν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ είλαη ε ζσζηή έθδνζε θαη 

εμφθιεζε ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζηηο 

νπνίεο ζα πξνβεί ε επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο.  

Σα παξαζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 

λνκνζεζία ινγηζηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε (ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην θεθάιαην 3.4) γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη επαιήζεπζε (πηζηνπνίεζε) ηεο νξζήο 

πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Η εμόθιεζε όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ 

ηξόπν: 

1. Παξαζηαηηθά ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) 

επξώ (κε ΦΠΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή 

επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα 

απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο 

εηαηξείαο). 

2. Παξαζηαηηθά  ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ 

(κε ΦΠΑ), εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Έθδνζε επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη: α) αλαιπηηθή 

θίλεζε ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο (extrait) είηε ζε επίζεκν έληππν ηεο 

ηξάπεδαο είηε κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, (β) 

αληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) απφδεημε είζπξαμεο 

(εμφθιεζεο) ηνπ πξνκεζεπηή  

 Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  πξνκεζεπηή, απφ 

ηνλ δηθαηνχρν. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη : (α) ην 

θαηαζεηήξην απφ ην νπνίν ζα θαίλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν 

πξνκεζεπηήο,  ν θαηαζέηεο – επελδπηήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή 

 Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ζε εηαηξηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή (δελ αθνξά e-banking ην νπνίν αλαθέξεηαη 



 

7 

ζε επφκελε παξάγξαθν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη: 

(α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ 

θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ (παξαζηαηηθφ κεηαθνξάο) (β) 

απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή 

 Έθδνζε Σξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο 

ηνλ  πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα 

ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ 

ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη: α) βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο (φπνπ αλαθέξνληαη ν 

αξηζκφο επηηαγήο – εκεξνκελία - πνζφ)  φηη έρεη εμνθιεζεί ή φηη δελ έρεη 

αλαθιεζεί ε επηηαγή (β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο εληνιήο 

έθδνζεο ηεο επηηαγήο, (γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή 

 Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. 

ειεθηξνληθή θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα 

πξνζθνκηζηεί: α) αλαιπηηθή θίλεζε ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο (extrait) είηε ζε 

επίζεκν έληππν ηεο ηξάπεδαο είηε κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, β) αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο 

(ειεθηξνληθφ θαηαζεηήξην), γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή 

 

Βαζηθέο επηζεκάλζεηο: 

 Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο. ε πεξίπησζε 

έλαξμεο εξγαζηψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο φπσο πρ έθδνζε 

παξαζηαηηθψλ (δειηία απνζηνιήο, CMR, ηηκνιφγηα, έθδνζε επηηαγήο, 

ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, έθδνζε άδεηαο κηθξήο θιίκαθαο θιπ), 

κεξηθήο ή νιηθήο εμφθιεζεο δαπαλψλ (πρ πξνθαηαβνιή), ην ζύλνιν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ ζεσξείηε κε επηιέμηκν θαη ε πξόηαζε 

απεληάζζεηαη.  

 ηα παξαζηαηηθά εμφθιεζεο (θαηαζεηήξηα, απνδείμεηο θιπ) πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο (πρ θαηαζέηεο, αξηζκφο 

ηηκνινγίνπ, ιήπηεο θαηάζεζεο θιπ) 

 ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα θαη ηα 

swift ησλ εκβαζκάησλ . 

 Σν ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαη εμνθιεζεί ζε 

ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

(12/07/2013 ρσξίο εγθεθξηκέλν αίηεκα παξάηαζεο) 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκόο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε 

απνθπγή ησλ παξαπάλσ ππνρξεώζεσλ γηα ηελ εμόθιεζε 

ηηκνινγίσλ (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε 
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ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο 

δαπαλψλ αιιά νχηε θαη ηκεκαηηθή ηηκνιφγεζε εληαίαο δαπάλεο πρ εληαίν 

κεράλεκα ην νπνίν ηηκνινγείηαη μερσξηζηά ζε παξαπάλσ απφ έλα 

ηηκνιφγηα).  

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμόθιεζε δαπαλώλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

 Ο ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαη δελ επηρνξεγείηαη γηα θακία 

θαηεγνξία επηρείξεζεο. 

 Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ 

δηθαηνχρνπ. 

 Όιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνύλ εηαηξηθό ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό. ε πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη 

φρη εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) 

δελ ζα πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. 
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3. Τπνβνιή αηηήκαηνο ειέγρνπ (ελδηάκεζνπ ε ηειηθνύ)  

 

3.1 Αίηεκα Διέγρνπ 

Όια ηα αηηήκαηα πξέπεη αξρηθά λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr/mis) ηε 

ζπλέρεηα εθηππψλεηε ην αίηεκα, ζθξαγίδεηε, ππνγξάθεηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ 

θαη ην πξνζθνκίδεηε καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ην ζπλνδεχνπλ (φπσο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα) ζην θνξέα καο. 

Δλδηάκεζα αίηεκαηα ειέγρνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ, κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ 30% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ φπσο αλαιχεηαη ζην θεθ. 3.2) ηνπ έξγνπ. 

 

Τπελζπκίδεηαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα πξνζθνκίζνπλ ηελ 

Τπεχζπλε Γήισζε Απνδνρήο ησλ Όξσλ Τπαγσγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ζρεηηθφ 

ππφδεηγκα ζην παξάξηεκα Ι), πξνηνχ πξνρσξήζνπλ ζε αίηεκα ειέγρνπ. 

 

3.2 Παξαζηαηηθά δαπαλώλ θαη πιεξσκώλ 

Σν ζχλνιν ησλ ηηκνινγίσλ θαζψο ησλ πιεξσκψλ ηνπο, απνηειεί ην δεχηεξν βήκα 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ. Όια ηα παξαζηαηηθά πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα 

αλά πξνκεζεπηή σο εμήο: 

i. Παξαζηαηηθά αγνξάο (Σηκνιφγηα, Σηκνιφγηα-Γειηία Απνζηνιήο, 

Σηκνιφγηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, 

Σηκνιφγηα Έξγνπ, Invoice θιπ) 

ii. Γειηία απνζηνιήο (εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί μερσξηζηά απφ ην 

ηηκνιφγην) ή παξαζηαηηθά κεηαθνξάο γηα ηηκνιφγηα εμσηεξηθνχ (πρ 

CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π.) 

iii. Kαηαζεηήξηα / ζψκαηα επηηαγψλ θαη extrait ζθξαγηζκέλα απφ ηελ 

ηξάπεδα / παξαζηαηηθά κεηαθνξάο απφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ζε 

ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη extrait ζθξαγηζκέλα απφ ηελ ηξάπεδα 

/ παξαζηαηηθά εκβάζκαηνο θαη swift θιπ 

iv. Δμνθιεηηθέο απνδείμεηο πξνκεζεπηή (απαξαίηεηα κε ζθξαγίδα 

πξνκεζεπηή) 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ελδηάκεζν αίηεκα ειέγρνπ δύλαηαη λα γίλεη 

πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ πξνθαηαβνιώλ ηηο νπνίεο θαηαβάιεη 

ν δηθαηνύρνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν 

απηώλ ησλ πξνθαηαβνιώλ δε ζα ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθά 

http://www.ependyseis.gr/mis
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επηρνξεγνύκελνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

εμόθιεζή ηνπ ζα ειεγρζεί θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο. 

 

Απώιεηα παξαζηαηηθνύ 

ηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο παξαζηαηηθψλ δαπάλεο ν Γηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα πξνζθνκίζεη: α) Αληίγξαθν ησλ απνιεζζέλησλ παξαζηαηηθψλ κε εκθαλή ηε 

ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην παξαζηαηηθφ θαη ηελ έλδεημε „‟ αθξηβέο 

θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ‟‟ θαη β) Τ.Γ. Ν1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

ππφδεηγκά καο πεξί απψιεηαο (παξάξηεκα Ι). 

3.3 Παξαδνηέα 

Σα παξαδνηέα ηφζν γηα ην θπζηθφ φζν θαη γηα ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, 

είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παξαζηαηηθά ηνπ έξγνπ (πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 3.2), φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο θαζψο 

θαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν. ην 

θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαθεξζεί ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ πνπ 

ζα απαηηεζεί θαηά πεξίπησζε. Δπηζεκαίλεηαη, φκσο φηη επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ 

ειεγθηή λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. 

 

3.3.1 Κηηξηαθέο Γαπάλεο (θαηεγνξία δαπάλεο 1) 

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε πεξηιακβάλεη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή 

θαη εξγαζίεο δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ (θαηεγνξία δαπάλεο 1), 

απαηηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ νηθνπέδνπ ή 

θαη θηηζκάησλ: 

i. πκβφιαην/α θηίζεο αγξνηεκαρίσλ ή νηθνπέδσλ ή θηηζκάησλ, όηαλ ν ηόπνο 

εγθαηάζηαζεο είλαη ηδηόθηεηνο. Σν / ηα παξαπάλσ ζπκβφιαηα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο ζην νηθείν Τπνζεθνθπιάθεην 

θαζψο θαη απφ ην θνξνινγηθφ έληππν Δ9. 

ii. Μηζζσηήξην 8εηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., 

όηαλ ν ηόπνο εγθαηάζηαζεο είλαη κηζζσκέλνο. ε πεξίπησζε πνπ νη 

εγθεθξηκέλεο θηηξηαθέο δαπάλεο αθνξνχλ αλέγεξζε ή επέθηαζε θηηξίνπ, 

ην κηζζσηήξην πξέπεη λα έρεη 15εηή θαη άλσ δηάξθεηα, ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. 

iii. Παξαρσξεηήξην, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 8εηνχο ηνπιάρηζηνλ 

δηάξθεηαο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο 

πξφηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ νη εγθεθξηκέλεο θηηξηαθέο δαπάλεο αθνξνχλ 
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αλέγεξζε ή επέθηαζε θηηξίνπ, ην παξαρσξεηήξην πξέπεη λα έρεη 

15εηή θαη άλσ δηάξθεηα, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

επελδπηηθήο πξφηαζεο. 

Δπηπιένλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη: 

 Άδεηα Γόκεζεο (Ν. 4067 / ΦΔΚ 79Α 9-04-2012, άξζξν 4)  εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή πξνζζήθεο ή επέθηαζεο θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ε άιιεο θηηξηαθέο ελέξγεηεο πνπ επηβάιινπλ ηελ έθδνζή ηεο, 

θαζψο θαη ηα ζρεηηθά εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα (φπνπ απαηηείηαη). 

 Έγθξηζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο  (Ν. 4067 / ΦΔΚ 79Α 9-04-2012, 

άξζξν 4). 

 πκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ (ή ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά) ζεσξεκέλεο απφ 

ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, γηα ηηκνιόγηα άλσ ησλ 6.000€ (ρσξίο ΦΠΑ). Οη 

ζπκβάζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 

πνπ αθνξνχλ εξγαζία (φπσο ΣΠΤ ή ηηκνιφγην έξγνπ π.ρ. εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνινγηθψλ, ηνπνζέηεζεο βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, θ.ι.π.). 

 Δπηκεηξήζεηο θαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο εξγαζηψλ, φηαλ 

ππάξρνπλ ηηκνιφγηα ρσξίο αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. 

 

3.3.2 Γαπάλεο Δμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ εθηόο ΑΠΔ (θαηεγνξία δαπάλεο 

2.1) 

Γηα ηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ (εθηφο ΑΠΔ) απαηηείηαη:  

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε 

παξαθξάηεζε θπξηόηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ 

κεραλήκαηνο (εθηφο θη αλ ην serial number αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην). Η 

βεβαίσζε είλαη απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο (ζρεηηθφ 

ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Ι) 

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ CE ή δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη ηερληθφ 

θάθειν ηνπ κεραλήκαηνο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

κεράλεκα είλαη ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή απαηηείηαη θαη πιήξεο 

αλάιπζε θφζηνπο. 

 Αληίγξαθν ζύκβαζεο Leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ 

αγνξά εμνπιηζκνχ κέζσ Leasing. Πέξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ Σξάπεδα ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 

(κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο θιπ) 

θαζώο επίζεο βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη ε 

ιύζε ηεο ζύκβαζεο θαη όηη ε θπξηόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ πεξηέξρεηαη 

ζηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο 
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παγίσλ κε Leasing ζα γίλεη κφλν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη φρη 

ελδηάκεζα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ 

παγίσλ απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ εγγξαθήο ηνπο ζην βηβιίν παγίσλ ηνπ 

Γηθαηνχρνπ. 

Γηα δαπάλεο ινγηζκηθνχ απαηηείηαη: 

 Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ (θαη γηα ηα Windows) ή νη αληίζηνηρεο 

βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο. 

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε 

παξαθξάηεζε θπξηόηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ ινγηζκηθνχ 

(εθηφο θη αλ ην serial number αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην). Η βεβαίσζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο (ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζην 

Παξάξηεκα Ι) 

 Αλάιπζε θόζηνπο θαη θύιια ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο 

δαπαλψλ παξακεηξνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ 

παξακεηξνπνίεζε δχλαηαη λα δεηεζεί θαη ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο 

εξγαζηψλ. 

Δπηζεκάλζεηο: 

 Γηα αγνξά κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή αμία 

αγνξάο ππεξβαίλεη ηηο 70.000 επξώ, ε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξά ηνπ απφ ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε πεξίπησζε δε 

πνπ ε αγνξά ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιιε επηρείξεζε, ε ρνξήγεζε ηεο 

ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε α) φηη ηα παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη β) απφ βεβαίσζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηή απνηειεί λφκηκν 

αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο. 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE απαηηείηαη θπξίσο γηα παξαγσγηθφ 

εμνπιηζκφ. Γελ ππάξρεη απαίηεζε πξνζθφκηζήο ηνπ πρ γηα κεραλνγξαθηθφ 

εμνπιηζκφ (Η/Τ, ηειεθσληθά θέληξα, θαμ, εθηππσηέο θιπ).  

 Αληί ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε δήισζε 

ζπκκφξθσζεο, κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί “βεβαίσζε χπαξμεο ηερληθνχ 

θαθέινπ” ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο – θαηαζθεπαζηήο δελ επηζπκεί 

ηελ πξνζθφκηζή ηνπο γηα ιφγνπο επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ (know-how). 

Τπφδεηγκα ηεο βεβαίσζεο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο. 

 Οη δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε - παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην 

θφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη επηιέμηκεο ζην ζχλνιφ ηνπο, κέρξη 

θαη 10% ηνπ θόζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνύ. 
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3.3.3 Γαπάλεο ΑΠΔ (θαηεγνξία δαπάλεο 2.2) 

Γηα ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα εμνπιηζκνχ ΑΠΔ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζζνχλ: 

 Θεσξεκέλε ζχκβαζε απηνπαξαγσγνχ κε ηε ΓΔΗ, ή 

 Τ.Γ. Ν 1599/86 κε ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο 

 επηρείξεζεο φπνπ ζα δειψλεηαη ππεχζπλα φηη :  

 α) ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ ππεξβαίλεη 

 ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ 

 πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ 

 νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ 

 β) Σν παξαγφκελν ξεχκα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο  

 επηρείξεζεο θαη δελ πσιείηαη ζηε ΓΔΗ. 

Δπηζεκάλζεηο: 

 Οη δαπάλεο ΑΠΔ είλαη επηιέμηκεο κφλν γηα λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο. 

 Η ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ 

νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ (φπσο 

πξνζθνκίζηεθε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο). 

 

3.3.4 Γαπάλεο απόθηεζεο δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο (θαηεγνξία δαπάλεο 

3) 

Γηα ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ηερλνγλσζίαο απαηηείηαη: 

 Θεσξεκέλε ζχκβαζε ζηε ΓΟΤ κε ην πξνκεζεπηή πνπ παξέρεη ηελ 

ηερλνγλσζία (αλεμαξηήησο πνζνχ). 

 Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε. 

 Σπρφλ άδεηα ρξήζεο.  

 

3.3.5 Γαπάλεο απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ 

ην θεθάιαην 3.5 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά ηφζν γηα πξφζιεςε 

εξγαδνκέλνπ φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο. 
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3.3.6 Γαπάλεο κεηεγθαηάζηαζεο ζε ΒΔ.ΠΔ. 

Γελ απαηηείηαη θάπνην επηπιένλ παξαδνηέν. 

 

3.3.7 Άπιεο Γαπάλεο 

Η θαηεγνξία ησλ άπισλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

(παξαθνινχζεζε, κειέηεο θιπ), ηελ αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (ISO θιπ), ηε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηζηνζειίδαο / e-shop. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα 

εμήο: 

 Γηα φιεο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο δαπάλεο (παξαθνινχζεζε έξγνπ, κειέηεο, 

δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα φπσο ISO θιπ) ζχκβαζε θαηαηεζεηκέλε ζηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ (αλεμαξηήησο πνζνχ). 

 Αληίγξαθα κειεηψλ (κάξθεηηλγθ θιπ) ή εγρεηξηδίσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (ISO 9001 θιπ). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε θαη ε πξνζθφκηζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ, πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ε απφ ηνλ ΔΤΓ.  

 Γηα ηζηνζειίδεο (είηε απιέο είηε e-shop, e-business θιπ) γλσζηνπνίεζε (κε 

απιή επηζηνιή) ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε 

θφζηνπο εξγαζηψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

 Γηα δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε έθζεζε θσηνγξαθίεο απφ ην ρψξν ηνπ 

πεξηπηέξνπ θαη ηεο έθζεζεο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο γηα πξψηε θνξά απφ ην 

θνξέα ηεο έθζεζεο, θαζψο θαη θαηάινγνο εθζεηψλ. 

 

Δπηζεκάλζεηο: 

 Όιεο νη κειέηεο (πιελ δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ) αμηνινγνύληαη σο 

πξνο ηελ ζθνπηκόηεηα ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην 

επηρεηξεκαηηθό ζρέδην θαζώο θαη γηα ην εύινγν ηνπ θόζηνπο. 

Αληίζηνηρε αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηζηνζειίδεο / 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 Οη δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο έξγνπ δε 

κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηηο 4.000€.  

 Οη δαπάλεο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εξεπλψλ δε κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηηο 

10.000€, ζην ζχλνιφ ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειεηψλ. 
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 Οη δαπάλεο κειέηεο θαη πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δε κπνξνχλ 

λα μεπεξλνχλ ηηο 10.000€, γηα θάζε ζχζηεκα μερσξηζηά. 

 Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο θηινμελίαο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη αγνξάο domain 

name. 

 Γηα ηελ πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη επηιέμηκεο νη 

επαλαιεπηηθέο Δπηζεσξήζεηο θαζψο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο ησλ 

ειεγθηψλ ηνπ θνξέα Πηζηνπνίεζεο. 

 Γηα ηηο εθζέζεηο είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ελνηθίαζεο θαη δηακφξθσζεο 

πεξηπηέξνπ, ην θφζηνο εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν εθζεηψλ θαη ην θφζηνο 

κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο ησλ εθζεκάησλ. 

 Γηα φια ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη, ζε πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο πνπ ην πνζφ ηνπ/ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο 

πηζηνπνίεζε είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην αλαθεξφκελν ζην 

ζπκθσλεηηθφ θαη δελ ππάξρεη άιιε απαίηεζε απφ ηα δχν κέξε ηφηε ζα 

πξνζθνκίδεηαη ιχζε ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ή Τ.Γ κε γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη 

φηη δελ ππάξρεη άιιε νηθνλνκηθή ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαίηεζε. 

 

3.4 Λνγηζηηθέο εγγξαθέο 

Όζνλ αθνξά ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ε ηήξεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ) γηα εγγξαθέο έσο 

31/12/2012 θαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο (ΚΦΑ) γηα εγγξαθέο απφ 

1/01/2013. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο, ηα 

απαηηνχκελα ινγηζηηθά έγγξαθα έρνπλ σο εμήο: 

3.4.1 Βηβιία Β θαηεγνξίαο (ε απινγξαθηθά ζύκθσλα κε ηνλ ΚΦΑ) 

ε πεξίπησζε ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο:  

 Αληίγξαθα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ, φπνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα φια ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε. 

 Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ Παγίσλ, φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα πάγηα 

ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο. 

ε πεξίπησζε κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο:  

 Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ηνπ βηβιίνπ Δζόδσλ-

Δμόδσλ, γηα θάζε κήλα φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε 

 Αζεψξεηεο εθηππψζεηο ηνπ βηβιίνπ Δζφδσλ-Δμφδσλ ησλ αληίζηνηρσλ κελψλ – 

μερσξηζηή εθηχπσζε γηα θάζε κήλα ψζηε λα θαίλνληαη θαη ηα ζχλνια ηνπ 
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θάζε κήλα - φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ επέλδπζε 

 Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ Παγίσλ, φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα πάγηα 

ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο. 

 

Δπηζεκάηλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ ΚΦΑ θαηαξγείηαη ε ηήξεζε 

ζεσξελέλσλ βηβιίσλ. πλεπώο νη κεληαίεο θαηαζηάζεηο από ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2013 θαη κεηά δε ζα είλαη ζεσξεκέλεο. 

 

3.4.2 Βηβιία Γ θαηεγνξίαο (ε Γηπινγξαθηθά ζύκθσλα κε ηνλ ΚΦΑ) 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο απαηηνχληαη ηα θάησζη: 

 Δθηχπσζε αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ (θαξηέια πξνκεζεπηψλ) αλά έηνο (φηαλ 

ππάξρεη ζπλαιιαγή πνπ αθνξά ην πξφγξακκα), γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπ έξγνπ. 

 Δθηχπσζε Γεληθνχ Ηκεξνινγίνπ γηα φια ηα ηηκνιφγηα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο ηνπο (εγγξαθέο απφδνζεο θαη ιήμεο γηα ηηο 

πιεξσκέο κε επηηαγέο).  

 Αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ Ιζνδπγίνπ Γεληθνύ – Αλαιπηηθνύ 

Καζνιηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ (ινγαξηαζκφο 50 ή 53) γηα 

θάζε κήλα πνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε ηηκνινγίσλ θαη πιεξσκψλ. 

 Αζεψξεηεο εθηππψζεηο ηεο αλάιπζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ  

γηα θάζε κήλα - μερσξηζηή εθηχπσζε αλά κήλα - φπνπ ππάξρεη θαηαρψξεζε 

ηηκνινγίσλ θαη πιεξσκψλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ 

κόλν νη ζειίδεο όπνπ ζα θαίλνληαη νη θηλήζεηο ησλ πξνκεζεπηώλ 

πνπ αθνξνύλ ην έξγν, θαζώο θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηνπ κήλα, όπνπ 

θαίλνληαη ηα ζύλνια. 

 Αληίγξαθν ηνπ Βηβιίνπ (Μεηξψνπ) Παγίσλ, φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα φια ηα 

πάγηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο. 

 

Δπηζεκάηλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ ΚΦΑ θαηαξγείηαη ε ηήξεζε 

ζεσξελέλσλ βηβιίσλ. πλεπώο ηα Ιζνδύγηα από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 

θαη κεηά δε ζα είλαη ζεσξεκέλα. 
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3.5 Έιεγρνο Απαζρόιεζεο 

 3.5.1 ηόρνο Απαζρόιεζεο 

χκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ππνρξεσκέλν 

λα δηαηεξήζεη ηνλ κέζν όξν ησλ εηώλ ρξήζεο 2009 θαη 2010, γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. Μεηά 

από ηελ απόθαζε ηξνπνπνίεζεο κε Αξ.Πξση.: 4891/583/4-05-2012 ην 

ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ππνρξεσκέλν λα δηαηεξήζεη ηνλ κέζν όξν 

ησλ εηώλ ρξήζεο 2010 θαη 2011, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. Η απόθαζε απηή έρεη ηζρύ από ηηο 

10/05/2012 (έθδνζε ζρεηηθνύ ΦΔΚ ηξνπνπνίεζεο νδεγνύ). πλεπψο, θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ΔΜΔ, φπσο 

απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε. Δπνκέλσο, γηα ηνλ έιεγρν 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνηρεία γηα ην έηνο ρξήζεο 2010 

θαη 2011, θαζψο θαη γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ειέγρνπ – φηαλ δειαδή ππνβάιιεηαη 

ην ηειηθφ αίηεκα ειέγρνπ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε 2010 είλαη ηα εμήο:  

 Φνξνινγηθφ έληππν Δ7 γηα ην έηνο ρξήζεο 2010 θαη 2011 (εθφζνλ 

ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ε απφδεημε ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο) 

 Όινη νη πίλαθεο πξνζσπηθνχ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

θαηά ην 2010 θαη 2011.  

 Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) – κφλν ε πξψηε ζειίδα ηεο επηηπρνχο 

θαηαρψξεζεο θαη φρη ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ην έιεγρν ηεο απαζρφιεζεο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα εμήο: 

 Ο ηειεπηαίνο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο πξνζσπηθνχ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Ο πίλαθαο απηφο θαηαηίζεηαη κηα θνξά αλά έηνο γηα 

θάζε επηρείξεζε, απφ 15/09 έσο 15/11. 

 Όινη νη πίλαθεο πξνζσπηθνχ (εθφζνλ ππάξρνπλ) πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ηνλ παξαπάλσ 

ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα. 

 Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) γηα ην κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ην κήλα νινθήξσζεο δελ έρεη ππνβιεζεί αθφκε ε ΑΠΓ 

ηνπ ηξηκήλνπ, ηφηε πξνζθνκίδεηαη ε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ κήλα θαζψο 

θαη απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ησλ ελζήκσλ ζην ΙΚΑ. 

Ωο κήλαο νινθιήξσζεο λνείηαη, ν κήλαο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαία ρξνληθά 

δηθαηνινγεηηθνύ ηνπ έξγνπ (ιακβάλνληαη ππόςε ηηκνιόγηα, δειηία 



 

18 

απνζηνιήο, πιεξσκέο, άδεηα ιεηηνπξγίαο, πηζηνπνηεηηθό ISO, εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ζπκθσλεηηθνύ ζηε ΓΟΤ θιπ).  

 

3.5.2 Νέα ζέζε απαζρόιεζεο 

ε πεξίπησζε πνπ ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε εξγαδνκέλνπ 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο: 

 Αλαγγειία πξφζιεςεο ζηνλ ΟΑΔΓ. 

 Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ λένπ 

εξγαδφκελνπ. 

 Βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ φηη ν εξγαδφκελνο δελ είρε θαλνληθή ακεηβφκελε 

απαζρφιεζε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο, πξηλ ηελ πξφζιεςε  

ή  

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ εξγαδφκελνπ φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ISCED 3),  

ή  

Τπεχζπλε Γήισζε φηη δεη κφλνο, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

εμαξηψκελσλ κειψλ.  

ή 

 Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπ λένπ εξγαδνκέλνπ, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν επηδνηείηαη ε ζέζε απαζρφιεζεο. 

 Απνδείμεηο είζπξαμεο κηζζνδνζίαο, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν επηδνηείηαη 

ε ζέζε απαζρφιεζεο. 

 Γεληθφ Ηκεξνιφγην ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο, γηα ηε λέα ζέζε απαζρφιεζεο, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

επηδνηείηαη ε ζέζε απαζρφιεζεο.:  

ΥΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

60.00.000 Σαθηηθέο Απνδνρέο  

60.03.000 Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΙΚΑ  

55.00.000 ΙΚΑ Σξέρνπζα Υξήζε  

54.03.000 Φ.Μ.Τ  

53.00.001 Απνδνρέο Πιεξσηέεο 

 

Όηαλ γίλεηαη εμφθιεζε ηεο κηζζνδνζίαο ηφηε αθνινπζεί ε εγγξαθή : 
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ΥΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

53.00.001 Απνδνρέο Πιεξσηέεο  

 

   38.00.000 Σακείν  

 

 

Δπηζεκάλζεηο: 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ σο άηνκα ζε κεηνλεθηηθή ζέζε δελ 

ππνινγίδνληαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ δηαηήξεζεο ηεο 

απαζρόιεζεο, δηφηη αληηζηνηρνχλ ζε πξόζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απαζρφιεζεο, ν δηθαηνχρνο ζα ιάβεη 

πνζό επηρνξήγεζεο κεησκέλν θαηά ην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο 

κείσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνύ. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιύ 

κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ην πνζνζηό κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην 10% ηεο επηρνξήγεζεο. Μεηά από ηελ απόθαζε ηξνπνπνίεζεο 

Αξ.Πξση.: 4891/583/4-05-2012 ηνπ νδεγνύ, ππάξρεη πιένλ 

αλώηαην όξην θαη γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (15% ηεο 

επηρνξήγεζεο) θαζώο θαη γηα ηηο κεζαίεο (20% ηεο επηρνξήγεζεο). Η 

απόθαζε απηή έρεη ηζρύ από ηηο 10/05/2012 (έθδνζε ζρεηηθνύ 

ΦΔΚ). 

 Απαγνξεχεηαη ν εξγαδφκελνο πνπ πξνζιακβάλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

λα επηδνηείηαη (είηε ν ίδηνο είηε νη εηζθνξέο ηνπ) απφ άιιν πξφγξακκα (πρ 

ΟΑΔΓ).  

 

3.6 Γάλεην θαη Δθρώξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο 

3.6.1 Γάλεην 

ε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη δάλεην ζην εγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο 

επέλδπζεο πξέπεη ζα απαηηεζνχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

Σξάπεδαο.  

 Λνγηζηηθέο εγγξαθέο (θαξηέια θαη γεληθφ εκεξνιφγην) γηα ηελ αξρηθή θίλεζε 

(ζχλαςε) δαλείνπ (ινγαξηαζκφο 45 ή 52) θαζψο θαη γηα κεηαγελέζηεξεο θηλήζεηο, 

κφλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ‟ θαηεγνξίαο.  

 

3.6.2 Δθρώξεζε έλαληη επηρνξήγεζεο 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

επηρνξήγεζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί (εθφζνλ δελ έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί απφ ηελ 
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αξκφδηα ηξάπεδα) ε ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

3.7 Νόκηκε Λεηηνπξγία 

Καηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν, ζα απαηηεζεί ε χπαξμε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα 

εμήο: 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο, απφ ηελ Πεξηθέξεηα (Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο).  

ή 

 Απαιιαθηηθφ αδείαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα.  

ή 

 Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην θαη ΤΓ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη ε επηρείξεζε 

απαιιάζζεηαη απφ έθδνζε αδείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν3325/2005.  

Αλάινγα, κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (βαζκφο φριεζεο) θαζψο θαη ηελ 

ηζρχ (θηλεηήξηα θαη ζεξκηθή) ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη, πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα 

ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο αδείαο, πξηλ από ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξόλνπ 

πινπνίεζεο. 

Πξνζνρή: Η άδεηα ιεηηνπξγίαο (ε ην απαιιαθηηθό θαηά πεξίπησζε) πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ παξαγσγηθό εμνπιηζκό πνπ πξνκεζεύηεθε ε 

επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρύ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα ππάξρεη ζρεηηθή βεβαίσζε ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηώλ όηη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθόο θάθεινο γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο ή ηελ έθδνζε λέαο αδείαο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη 

ππνρξεσηηθό λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγόηεξν κέρξη θαη έμη (6) 

κήλεο από ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα δελ 

πξνζθνκηζζεί εληόο ηεο αλσηέξσ νξηδόκελεο πξνζεζκίαο ν ΔΦΔΠΑΔ εηζάγεη 

άκεζα ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ε νπνία θαηόπηλ εμέηαζεο 

εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο γηα ηελ αλάθιεζε 

(απέληαμε) ή κε ηνπ έξγνπ (από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο) θαη 

ηελ όπνηα ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνύρνπ λα επηζηξέςεη ηελ θαηαβιεζείζα 

δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην ηζρύνλ 

ζεζκηθό πιαίζην. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ν αλσηέξσ αλαθεξόκελνο 

όξνο/δηαδηθαζία ζα απνηειεί ππνρξεσηηθά αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο νινθιήξσζεο. 

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ην κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (απφ ηνλ 

νπνίν εμαξηάηαη θαη ν έιεγρνο ηνπ ζηφρνπ απαζρφιεζεο φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθ. 

3.5.1) ιακβάλεηαη ππφςε άιιε πξάμε εθηφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο (ε νπνία ζα 

πξνζθνκηζηεί ην αξγφηεξν 6 κήλεο απφ ηελ νινθήξσζε ηνπ έξγνπ).  
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4. Τπνβνιή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο 

 

Όια ηα αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο πξέπεη αξρηθά λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr/mis) – γηα 

ην δηάζηεκα πνπ ην ζχζηεκα δελ είλαη δηαζέζηκν, αθνινπζείηαη ε εμσζπζηεκηθή 

δηαδηθαζία πνπ έρεη θνηλνπνηεζεί. 

Σν αίηεκα πξέπεη λα είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν – εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα ησλ 

αιιαγψλ πνπ πξνηείλνληαη θαη λα έρεη γίλεη ζσζηή θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ δαπαλψλ (πνζφηεηεο, ηηκέο, ζηνηρεία πξνκεζεπηψλ, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηεθκεξίσζε ζπκβαηφηεηαο). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην αίηεκα ζα απνξξίπηεηαη 

θαη ε επηρείξεζε ζα εηδνπνηείηαη λα ην επαλππνβάιιεη. 

Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη θαη αθνχ εθηππσζεί, ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ζειίδα ηνπ. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αηηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαη θαη ηα 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά (ζε απιά θσηναληίγξαθα), φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ, 

αλάινγα κε ην αίηεκα. 

 

4.1 Αίηεκα Αιιαγήο Τπεπζύλνπ Έξγνπ 

i. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ δεκφζηα αξρή, φπνπ ζα δειψλεηαη ν νξηζκφο ηνπ λένπ 

Τπεπζχλνπ Έξγνπ (νλνκαηεπψλπκν θιπ) θαη 

ii. Αληίγξαθν θνξνινγηθνχ εληχπνπ Δ1 ηνπ λένπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ. 

 

4.2 Αίηεκα Αιιαγήο Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

i. Σν δηθαηνινγεηηθφ απφ φπνπ πξνθχπηεη ε αιιαγή. Γηα ΟΔ/ΔΔ, ην 

ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν, γηα ΔΠΔ ην 

ΦΔΚ ηξνπνπνίεζεο (ε ην θαηαζηαηηθφ φπσο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν) θαη 

γηα ΑΔ ην ΦΔΚ νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη 

ii. Αληίγξαθν θνξνινγηθνχ εληχπνπ Δ1 ηνπ λένπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ. 

 

ε πεξίπησζε φπνπ απφ ηελ αιιαγή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αιιαγή 

ζην κέγεζνο, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζνχλ θαη ζηνηρεία φπσο αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 4.5 

(ζεκεία iv θαη v). 

 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
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4.3 Αίηεκα Αιιαγήο Έδξαο 

i. Βεβαίσζε κεηαβνιψλ απφ ηε ΓΟΤ γηα ηελ αιιαγή έδξαο (γηα φιεο ηηο λνκηθέο 

κνξθέο) θαη 

ii. Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) ε ΦΔΚ (γηα ΑΔ). 

 

4.4 Αίηεκα Αιιαγήο Σόπνπ Δγθαηάζηαζεο 

i. Βεβαίσζε κεηαβνιψλ (ε βεβαίσζε εγθαηαζηάζεσλ εζσηεξηθνχ εθφζνλ ε 

επηρείξεζε έρεη θαη ππνθαηάζηεκα) απφ ηε ΓΟΤ γηα ηελ αιιαγή (γηα φιεο ηηο 

λνκηθέο κνξθέο) θαη 

ii. Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) ε ΦΔΚ (γηα ΑΔ) θαη 

iii. ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηδηνθηεζίαο (πρ κηζζσηήξην, ζπκβφιαην θηίζεο – 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο – Δ9 – Οηθνδνκηθή άδεηα θιπ) κφλν ζηελ 

πεξίπησζε φηαλ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο θηηξηαθέο 

δαπάλεο. 

 

Δπηζεκάλζεηο: 

 Η αιιαγή ηνπ ηφπνπ ή ηφπσλ πινπνίεζεο πξέπεη λα γίλεηαη κφλν εληφο 

πεξηθέξεηαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο 

ηαπηίδνληαη, ηφηε πξέπεη καδί κε ην αίηεκα αιιαγήο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο λα 

ππνβιεζεί θαη αίηεκα αιιαγήο έδξαο. 

 

4.5 Αίηεκα Αιιαγήο Δηαηξηθήο-Μεηνρηθήο ύλζεζεο 

i. Αληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο γηα φινπο ηνπο λένπο κεηφρνπο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ) 

ii. Αληίγξαθν Δ1 ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ 

αηηήκαηνο) γηα φινπο ηνπο κεηφρνπο (παιηνχο θαη λένπο). 

iii. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα φινπο ηνπο λένπο κεηφρνπο – θπζηθά πξφζσπα 

(εθφζνλ ππάξρνπλ). 

iv. Τπφδεηγκα Γήισζεο ΜΜΔ (ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο 

ρξήζεηο πξηλ απφ ην έηνο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο) εθφζνλ ππάξρεη αιιαγή 

ζε ζρέζε κε ην έληππν ππνβνιήο, πρ Δίζνδνο λέαο εηαηξίαο ζην κεηνρηθφ-

εηαξηθφ θεθάιαην ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξίαο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ή 
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είζνδνο ελφο λένπ κεηφρνπ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ή αχμεζε πνζνζηνχ 

κεηφρνπ ή εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ζρήκα ηέηνηα πνπ λα 

επηβάιιεη ηελ εθ λένπ εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο θιπ 

v. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε πξέπεη θαηά πεξίπησζε λα πξνζθνκηζηνχλ Δ3 θαη 

Δ7 ηεο λέαο επηρείξεζεο ε ησλ λέσλ ζπλεξγαδφκελσλ-ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, γηα ηελ ηειεπηαία 

δηεηία (έηε ρξήζεο πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο). Δπηπιένλ, απαηηνχληαη 

θαηαζηαηηθά, ΦΔΚ ή βεβαηψζεηο ΓΟΤ θαηά πεξίπησζε, γηα ηηο λέεο 

ζπλεξγαδφκελεο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

vi. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ε νπνία εγθξίζεθε σο λέα ή ππφ ζχζηαζε, 

ηφηε ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο κεηφρνπ ν νπνίνο είρε βαζκνινγεζεί θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε κπνξεί λα δεηεζνχλ ηεθκήξηα εκπεηξίαο, ζπνπδψλ ε 

θαηάξηηζεο (αλάινγα ηνπ θξηηεξίνπ πνπ είρε βαζκνινγεζεί) εθφζνλ 

ππάξρνπλ, είηε γηα ηνπο λένπο εηαίξνπο είηε γηα ηνπο ππάξρνληεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία αθνξνχλ εηαηξία θαη φρη θπζηθφ πξφζσπν 

δεηνχληαη ηεθκήξηα γηα ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο.   

vii. Πξφζθαην Πξαθηηθφ Γ.. Μεηφρσλ γηα Α.Δ. (αθξηβέο αληίγξαθν κε ζθξαγίδα 

θαη ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) ή ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ (γηα 

ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) φπνπ λα θαίλεηαη ε λέα κεηνρηθή / εηαηξηθή ζχλζεζε θαη ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο.  

 

4.6 Αίηεκα Αιιαγήο Ννκηθήο Μνξθήο 

i. Σξνπνπνηεηηθφ/Νέν θαηαζηαηηθφ (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ/ΑΔ) 

ii. ρεηηθά ΦΔΚ (γηα ΔΠΔ/ΑΔ) 

iii. Γηαθνπή θαη έλαξμε ζηε ΓΟΤ εθφζνλ ε αιιαγή αθνξά κεηαηξνπή απφ ή ζε 

αηνκηθή επηρείξεζε. 

iv. Πξνζθφκηζε άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο 

επηρείξεζεο – εηδηθφηεξα πξνζνρή φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή απφ αηνκηθή 

επηρείξεζε ζε ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ/ΑΔ ή ην αληίζηξνθν. Σέηνηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί 

λα είλαη θαηά πεξίπησζε ηα εμήο: ηηκνιφγηα πψιεζεο – κεηαβίβαζεο παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο ζηε λέα, ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

αλάιεςεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο 

επηρείξεζεο απφ ηε λέα, δηαθνπή ζηε ΓΟΤ ηεο πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο θαη 

έλαξμε ηεο λέαο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά απαηηνχληαη θπξίσο φηαλ ε 

κεηαηξνπή αθνξά απφ ε ζε αηνκηθή επηρείξεζε 
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4.7 Αίηεκα Παξάηαζεο 

i. Σεθκεξησκέλε αηηηνινγία ζην αίηεκα παξάηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη 

ii. Τινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ Φπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ έσο 30% ηνπ ζπλνιηθά 

επηρνξεγνχκελνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ) φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

πξνζθφκηζε παξαζηαηηθψλ δαπάλεο θαη πιεξσκήο ηνπο. 

 

Πξνζνρή: Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ην αξγόηεξν έσο 1 κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ 24κήλνπ (δειαδή έσο 

12/06/2013). Η παξάηαζε δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. 

 

4.8 Αίηεκα Παξάηαζεο Αλσηέξαο Βίαο 

i. Σεθκεξησκέλε αηηηνινγία ζην αίηεκα παξάηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη, 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 

θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα λα ππνβιεζεί αίηεκα παξάηαζεο αλσηέξαο βίαο, 

πξέπεη πξώηα λα έρεη εγθξηζεί αίηεκα απιήο παξάηαζεο (έσο 6 κήλεο). 

 

4.9 Αίηεκα Αιιαγήο Υξεκαηνδνηηθνύ ρήκαηνο 

Πεξίπησζε 1ε: Να έρεη δεισζεί δάλεην (ζην εγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα) θαη 

ηειηθά ε επηρείξεζε λα κε πξνρσξήζεη ζε δαλεηζκφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

απαηηείηαη ηίπνηα πέξαλ ηεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ειεθηξνληθά θαη πξνζθφκηζήο 

ηνπ εληχπσο ζην θνξέα καο. 

Πεξίπησζε 2ε: Να έρεη δεισζεί δάλεην θαη ε επηρείξεζε λα αηηείηαη αιιαγή ηνπ 

πνζνζηνχ δαλεηζκνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ε δαλεηαθή 

ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην λέν πνζφ. Δπηζεκαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ύςνο 

ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από 25%. 

Πεξίπησζε 3ε: Να κελ έρεη δεισζεί δάλεην θαη ε επηρείξεζε λα επηζπκεί ηε ιήςε 

δαλείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ε δαλεηαθή ζχκβαζε 

ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ δειψζεθε ζην αίηεκα. 
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4.10 Αίηεκα Απέληαμεο - Παξαίηεζεο 

Γελ απαηηείηαη θάπνην δηθαηνινγεηηθφ πέξαλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο (κέζσ ηεο επηινγήο αηηήκαηνο ηειηθνχ ειέγρνπ) θαη ηεο έληππεο 

πξνζθφκηζήο ηνπ. 

 

4.11 Αίηεκα Αιιαγήο Φπζηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

Κάζε δηθαηνχρνο (επηρείξεζε) έρεη δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη έσο δχν αηηήκαηα 

ηξνπνπνίεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζνχλ. Αηηήκαηα 

ηα νπνία δε μεπεξλνχλ ην 15% επί ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα εμεηάδνληαη 

απφ ην θνξέα καο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζέκα πξνσζείηαη θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο. 

Αίηεκα απηήο ηεο κνξθήο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε 

ζηνηρείνπ ηνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο, έζησ θη αλ αθνξά αιιαγή ελφο πξνκεζεπηή, ε 

κνληέινπ εμνπιηζκνχ θιπ. 

Πξνζνρή: Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο θπζηθνύ 

θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγόηεξν έσο 1 κήλα 

πξηλ ηε ιήμε ηνπ 24κήλνπ (δειαδή ην αξγόηεξν έσο 12/06/2013) θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη πινπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα εμήο: 

i. Πξνζθνξέο – Prospectus (ε ηηκνιφγηα εθφζνλ νη δαπάλεο έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί) 

ii. Άιια δηθαηνινγεηηθά, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην εγρεηξίδην πινπνίεζεο θαη ηνλ 

νδεγφ θαηά πεξίπησζε. πρ νηθνδνκηθή άδεηα γηα δαπάλεο αλέγεξζεο, ε 

αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο εξγαζηψλ γηα πξνζζήθε θηηξηαθψλ δαπαλψλ θιπ 

 

εκεία Πξνζνρήο:  

 Η θαηαρψξεζε ησλ λέσλ δαπαλψλ λα είλαη ζηε ζσζηή θαηεγνξία δαπαλψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ (θηηξηαθά, εμνπιηζκφο θιπ). 

 Δθφζνλ έλα αίηεκα δελ είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν (αλαιπηηθή θαηαρψξεζε 

δαπαλψλ θαη φρη ζπλνιηθή αλά πξνζθνξά, θαηαρψξεζε νξζψλ ζηνηρείσλ 

πξνκεζεπηψλ, ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δαπάλεο 

θιπ), ζα απνξξίπηεηαη θαη ν δηθαηνχρνο ζα θαιείηε λα ην επαλππνβάιιεη.  

 Όιεο νη ηξνπνπνηεκέλεο – λέεο δαπάλεο ζα ειέγρνληαη γηα ην εχινγν θαζψο 

θαη ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο.  
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5. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ επηηόπηα Δπαιήζεπζε (έιεγρνο) 

 

Η επηηφπηα επαιήζεπζε, απνηειεί ην δεχηεξν βαζηθφ θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ θαη είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν πνπ αθνξά ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ επίζθεςε ειεγθηή καο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, γίλεηαη 

κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ θαη εθφζνλ απηφο παξνπζηάδεη έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ πιεξφηεηαο, ρσξίο νπζηψδεηο ειιείςεηο. 

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν ειεγθηήο επηθνηλσλεί κε ηελ 

επηρείξεζε θαη πξνγξακκαηίδεηαη ηελ επίζθεςε ζε εκέξα θαη ψξα πνπ δηεπθνιχλεη 

ακθφηεξνπο. 

Η επηρείξεζε, θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα κεξηκλήζεη γηα 

ηα εμήο: 

 Να ππάξρνπλ όια ηα πξσηόηππα Σηκνιφγηα, Γειηία Απνζηνιήο, 

Kαηαζεηήξηα θαη Δμνθιεηηθέο Απνδείμεηο πξνκεζεπηψλ. 

 Να ππάξρνπλ ηα πξσηόηππα Λνγηζηηθά βηβιία θαη ηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

(Ιζνδχγηα θιπ).  

 Ο εμνπιηζκφο ηεο επέλδπζεο λα βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο ζε θαηάιιειν 

ζεκείν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ο ρξήζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη 

παξψλ θαη ζε ζέζε λα ηνλ επηδείμεη. Να είλαη δηαζέζηκα εγρεηξίδηα (prospectus, 

θ.ι.π). Δάλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθφ λα ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα κέζα 

εγθαηάζηαζήο (CD θιπ) θαζψο θαη νη λφκηκεο πξσηφηππεο άδεηεο ρξήζεο ηνπ. 

 Σελ απξφζθνπηε πξφζβαζε καο ζηνπο αξηζκνχο ζεηξάο εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ θαη ηελ παξνρή ζηνπο ειεγθηέο θάζε δπλαηήο δηεπθφιπλζεο γηα 

ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ (π.ρ. δπλαηφηεηα γηα 

θσηνηππίεο, θιπ). 

 Σελ επίδεημε ησλ ππνδνκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα γηα 
ΑΜΔΑ. Η κε ύπαξμε ζρεηηθήο ππνδνκήο απνηειεί αηηία απέληαμεο ηνπ 
έξγνπ. 

 Να ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζεο αλακλεζηηθή πιαθέηα 

(ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο www.e-

kepa.gr) ε νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα 3 ρξφληα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Η κε ύπαξμε αλακλεζηηθήο πιάθαο απνηειεί 

αηηία απέληαμεο ηνπ έξγνπ. 

 Να ππάξρεη ε πξσηόηππε Άδεηα Λεηηνπξγίαο, ε Απαιιαθηηθφ Αδείαο (φπνπ 

απαηηείηαη). 
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Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηελ επηηφπηα 

επαιήζεπζε είλαη ηα εμήο: 

 Πξσηόηππνη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηήξηα ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλνληαη 

θηηξηαθέο δαπάλεο. 

 Πξσηόηππε νηθνδνκηθή άδεηα ε άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο, εθφζνλ 

ππάξρνπλ θηηξηαθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχλ ηελ έθδνζή ηνπο. 

 Πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (φπσο ISO 9001 θιπ), ζε 

πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεηαη ε πινπνίεζε 

δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Πξσηόηππν πιηθφ ζπκκεηνρήο ζε έθζεζε (θσηνγξαθίεο, βεβαίσζε ηνπ 

θνξέα, θιπ), ζε πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεηαη 

ζπκκεηνρή ζε έθζεζε. 

 Πξσηόηππα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ζην επελδπηηθφ 

ζρέδην πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο ζπκβνχισλ (παξαθνινχζεζε έξγνπ, 

ζχληαμε κειεηψλ θιπ) νπνηαζδήπνηε αμίαο ή ηηκνιφγηα θηηξηαθψλ εξγαζηψλ 

(ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηκνιφγηα έξγνπ θιπ) άλσ ησλ 6.000 (κε 

ΦΠΑ). 

 Πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά απαζρφιεζεο (πίλαθεο πξνζσπηθνχ θιπ), ζε 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απαζρνινχζε πξνζσπηθφ θαηά ηελ δηεηία 2009-

2010, ε αλ πξνβιέπεηαη λέα ζέζε απαζρφιεζεο ζην επελδπηηθφ ζρέδην. 

Δπηζεκαίλεηαη, όηη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα δεηεζνύλ (εθόζνλ 

ην θξίλεη ν ειεγθηήο) επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά. 

 

εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Δλδηάκεζσλ Αηηεκάησλ Διέγρνπ 

κόλν θαη κέρξη πνζνζηνύ 60% ηεο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλεο 

επηρνξεγνύκελεο δαπάλεο, ν ΔΦΔΠΑΔ δύλαηαη λα θάλεη ρξήζε δηνηθεηηθώλ 

επαιεζεύζεσλ αληί επηηόπησλ ειέγρσλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Έθζεζεο 

Οινθιήξσζεο είλαη ππνρξεσηηθόο ν επηηόπηνο έιεγρνο θαη ν πιήξεο 

έιεγρνο νηθνλνκηθνύ θαη θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ζην ζύλνιό ηνπο. 
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Παξάξηεκα Ι: Τπνδείγκαηα Βεβαηώζεσλ θαη Τπεύζπλσλ 

Γειώζεσλ 

 

1) Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα εμνπιηζκφ 

2) Βεβαίσζε πξνκεζεπηή γηα ινγηζκηθφ 

3) Βεβαίσζε χπαξμεο ηερληθνχ θαθέινπ 

4) Τπεχζπλε Γήισζε Απνδνρήο Όξσλ Τπαγσγήο 

5) Τπεχζπλε Γήισζε Απψιεηαο Παξαζηαηηθνχ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

(ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ) 

 

ΒΕΒΑΙΩΗ 

Με την παροφςα βεβαιώνεται ότι ο κάτωθι εξοπλιςμόσ είναι καινουργζσ 

και αμεταχείριςτοσ και δεν παρακρατείται η κυριότητα του 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

SERIAL NUMBER ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ 

ΣΟΝ ΦΠΑ) 

……… ………………………. ………………… ……………………… 

…….. ………………………. ………………… ……………………… 

 

 

Με εκτίμηςη 

 

 

(ςφραγίδα, ονοματεπώνυμο προμηθευτή  

και υπογραφή του) 

 

Παρατήρηςη : τισ περιπτώςεισ προμήθειασ από το εξωτερικό ςτη 

βεβαίωςη πρζπει να αναφζρονται τα παραςτατικά αγοράσ, το serial 

number, και η φράςη ‘’ …. equipment is new and unused and is not 

retained its ownership’’ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

(ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ) 

 

ΒΕΒΑΙΩΗ 

Με την παροφςα βεβαιώνεται ότι ο δικαιοφχοσ…..(επωνυμία 

επιχείρηςησ….) είναι νόμιμοσ κάτοχοσ του λογιςμικοφ που 

προμηθεφτηκε από την εταιρεία μασ και περιγράφεται ςτον παρακάτω 

πίνακα καθώσ επίςησ ότι είναι καινουργζσ και αμεταχείριςτο και δεν 

παρακρατείται η κυριότητα του. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

SERIAL NUMBER ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΣΟΝ 

ΦΠΑ) 

………. ………………………. ………………………. ………………………... 

…….. ………………………. ………………………. ………………………... 

 

Με εκτίμηςη 

 

(ςφραγίδα, ονοματεπώνυμο προμηθευτή  

και υπογραφή του) 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

1. ε περιπτώςεισ αγοράσ λογιςμικοφ και εφόςον αποδεδειγμζνα δεν υφίςταται 

serial number ςημειώνεται το ςφμβολο  (-) 

2. Η εν λόγω βεβαίωςη είναι ςημαντική ςε περιπτώςεισ ιδιοκαταςκευήσ λογιςμικοφ 

από τον προμηθευτή ενώ ςυνίςταται ςτισ περιπτώςεισ όπου δεν είναι επαρκή τα 

ςχετικά παραδοτζα του Δικαιοφχου ςχετικά με την άδεια χρήςησ και τη μη 

παρακράτηςη κυριότητασ. 
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ΒΕΒΑΙΩΗ ΤΠΑΡΞΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ 

 

Ωο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο ………… δειψλσ ππεχζπλα φηη ην 

κεράλεκα …………………… κνληέιν …………………….ην νπνίν πξνκήζεπζα ζηελ 

επηρείξεζε………………….. πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2006/42 θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ΦΔΚ 97/25-06-2010 θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηα 

πξφηππα ……………………. φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Γήισζε πκκφξθσζεο 

CE πνπ έρεη πξνζθνκηζηεί. Γηα ην κεράλεκα απηφ έρεη αλαπηπρζεί ηερληθφο θάθεινο 

ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο,:  

 Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο 

 Γεληθφ ζρέδην ηνπ κεραλήκαηνο  

 Απνηειέζκαηα δνθηκψλ/ππνινγηζκψλ 

 Πηζηνπνηεηηθά επαιήζεπζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ κεραλήκαηνο σο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

 Σεθκεξίσζε γηα αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη κέηξα πξνζηαζίαο 

 Πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Σερληθέο εθζέζεηο 

 Οδεγίεο ρξήζεο 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο 

 Αληίγξαθα δειψζεσλ ζπκκφξθσζεο γηα κεραλήκαηα ή πξντφληα πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ 

 

Γειψλσ επίζεο φηη γηα ιφγνπο επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ (know how)  δελ επηζπκψ 

ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία ζαο, αιιά παξακέλεη 

δηαζέζηκνο γηα επίδεημε  ζε ηπρφλ επηηφπην έιεγρν πνπ θξηζεί απαξαίηεηνο. 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΕΦΕΠΑΕ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ  σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία 

  

«............................................................................................................................» θαη θσδηθφ έξγνπ ΔΒ-………………….   φηη 

 

ε επηρείξεζε (δηθαηνχρνο) έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα Μεταποίηση στις Νέες υνθήκες  

 

θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο απηνχο ρσξίο θακία επηθχιαμε.  

 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία:        /  / 
 

Ο/Η Γει 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

(1)  Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2)  Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.  
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΚΔΠΑ - ΑΝΔΜ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 

Σν παξαζηαηηθφ (περιγραθή ζηοιτείων παραζηαηικού αριθμός/ ημερομηνία έκδοζης/ 
προμηθεσηής/ περιγραθή δαπάνης) έρεη απνιεζζεί θαη πξνζθνκίδεηαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ 
ηνπ πξσηνηχπνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  
 
Σν ελ ιφγσ παξαζηαηηθφ δελ έρεη εληζρπζεί (επηδνηεζεί) νχηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ γηα 
επηδφηεζε απφ Δζληθφ ή Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα. 

 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία:        /  / 
 

Ο/Η Γει 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1)  Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2)  Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.  
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Παξάξηεκα ΙΙ: Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Μειεηώλ θαη Ιζηνζειίδσλ 

 

1) Αμηνιφγεζε Μειέηεο 

2) Αμηνιφγεζε Ιζηνζειίδαο (Β2Β, E-Shop θιπ) 
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1. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Μειέηεο 
 

 
Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο είλαη ηα εμήο: 

 
i. πλάθεηα κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε, ηελ 

αξρηθή πξνζθνξά θαη ην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα. 
ii. πλάθεηα κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε: Δμεηάδεηαη ην θαηά 

πφζν ε κειέηε αθνξά εηδηθά ηελ επηρείξεζε, εάλ αλαγλσξίδνληαη θαη 
παξνπζηάδνληαη ε δνκή ηεο, ηα ηκήκαηά ηεο, νη αλάγθεο ηεο θιπ. 
Δπηπιένλ εμεηάδνληαη νη πξνηάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 
θαηαιήγεη. 

iii. Υξήζε εξγαιείσλ αλάιπζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Δμεηάδεηαη ε 
ρξήζε ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο δενκέλσλ θαη ε αλάιπζή ηνπο ζε 
ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο ηεο κειέηεο. 

iv. Οξγάλσζε κειέηεο: Δμεηάδεηαη ε ινγηθή ζεηξά θαζψο θαη ε θάιπςε 
ησλ πεξηερνκέλσλ κηαο κέζεο κειέηεο. 

v. Καηαλφεζε ηεο κειέηεο θαζψο θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζηελ 
επηρείξεζε. 

vi. Σειηθή άπνςε ειεγθηή. 
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2. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Ιζηνζειίδαο 
 

 
Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο είλαη ηα εμήο: 

 
i. πλάθεηα ηεο ηζηνζειίδαο ζε ζρέζε κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε, 

ηελ αξρηθή πξνζθνξά θαη ην εγθεθξηκέλν ηερληθφ παξάξηεκα. 
ii. πλάθεηα ηεο ηζηνζειίδαο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε: Δμεηάδεηαη ην 

θαηά πφζν ε ηζηνζειίδα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηρείξεζε (πρ ηζηνξηθφ, δξαζηεξηφηεηα, 
πξντφληα, πειάηεο θιπ). 

iii. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηζηνζειίδαο: Δμεηάδεηαη ε θηιηθφηεηα 
πξνο ηνλ ρξήζηε, ε επθνιία πινήγεζεο, ε νκνηνγέλεηα, ε χπαξμε 
κπάξαο πινήγεζεο, ε χπαξμε άιιεο γιψζζαο (πρ αγγιηθά) θιπ. ε 
πεξίπησζε Β2Β, Β2C ε E-Shop, εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
πιήξνπο παξαγγειηνιεςίαο – πιεξσκήο. 

iv. Σερλνινγίεο ζρεδίαζεο ηζηνζειίδαο: Δμεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ηεο 
ηζηνζειίδαο κέζσ Flash, ε ρξήζε banners, java scripts θιπ. Δπηπιένλ 
εμεηάδεηαη ε χπαξμε δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ θαζψο θαη αλ ππάξρνπλ 
θφξκεο ζχλδεζεο κε βάζεηο δεδνκέλσλ. Σέινο, ειέγρεηαη ε 
θαηαρψξεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο. 

v. Υξήζε θαη Δπηζθεςηκφηεηα ηζηνζειίδαο: Δμεηάδεηαη ε χπαξμε 
ζηνηρείσλ επηζθεςηκφηεηα θαζψο θαη παξαγγειηψλ γηα Β2Β, Β2C θαη 
E-Shop. 

vi. Σειηθή άπνςε ειεγθηή. 
 
 
 
 


