
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

ΓΡΑΗ 2 
 
 

Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) 
 
 
Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 
 
Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά 
 

 Υπνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν έληππν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ παξέκβαζεο 

 

 Αληίγξαθν ηνπ έληππνπ Δ3 ησλ θιεηζκέλσλ δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ 

ησλ εηώλ 2008, 2009 θαη 2010  αλαιόγσο κε ηελ εκεξνκελία ίδξπζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη νη ηζνινγηζκνί ησλ αληίζηνηρσλ ρξήζεσλ (ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ απηνί πξνβιέπνληαη). 

 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. θαη 
όιεο νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηζηνίρηζεο 
ησλ Κ.Α.Γ.  
 

 Υπεύζπλε δήισζε (κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν 
ηνπ θνξέα πξόηαζεο, όπσο απηή επηζπλάπηεηαη. 

 
 
Γηθαηνινγεηηθά Νόκηκεο Τπόζηαζεο 
 

 Γηα Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο: βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο ηνπ 
επηρεηξεκαηία θαη όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

 Γηα Α.Δ., Δ.Π.Δ.: θαηαζηαηηθό ζύζηαζεο θαη όιεο νη ηπρόλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο απηώλ ή ηειεπηαίν 
θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό ζπλνδεπόκελν από Φ.Δ.Κ. ηεο ηειεπηαίαο 
ηξνπνπνίεζεο. Δπίζεο, ηειεπηαίν απόζπαζκα πξαθηηθνύ Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο όπνπ λα θαίλεηαη ε εηαηξηθή/κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο 
επηρείξεζεο.  

 

 Γηα Ο.Δ., Δ.Δ.: Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο θαηαηεζεηκέλν ζην 
αξκόδην Πξσηνδηθείν θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ. 

 

 Γηα ινηπέο λνκηθέο κνξθέο πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά λόκηκεο ππόζηαζεο θαη εηαηξηθήο ζύλζεζεο 
απηώλ. 
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Γηθαηνινγεηηθά Νόκηκεο Λεηηνπξγίαο  
 
Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή άιια δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ 
ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο ή 
απαιιαθηηθό εθδνζέλ από ηελ νηθεία αξκόδηα αξρή. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε 
άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη ιήμεη ρξνληθά, ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε από ηελ 
αξκόδηα  ππεξεζία όηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζή ηεο.  
Σε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξνζθνκίδεηαη 
πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ην αξκόδην επηκειεηήξην. 
 
 
Ιδηνθηεζηαθό Καζεζηώο (κόλν ζε πεξίπησζε πνπ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο 
αηηείηαη επηδόηεζε ελνηθίνπ, ινγαξηαζκώλ ΓΔΚΟ) 
 
Τίηινο θηήζεο (Σπκβόιαην) αθηλήηνπ θαη πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό ηδηνθηεζίαο 
από ην αξκόδην Υπνζεθνθπιαθείν.  
Σε πεξίπησζε κίζζσζεο, ζπκθσλεηηθό επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο 
ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα ζα πξέπεη λα 
θαιύπηεη ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. 
 
Τθηζηάκελν Απαζρνινύκελν Πξνζωπηθό 
 

 Δ7 ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2011 θαη όιεο νη ΑΠΓ ηνπ 2011 
(απνδεηθηηθό θαηάζεζεο θαη αλάιπζε) 

 αληίγξαθν ηεο έθαζηεο ηειεπηαίαο ζεσξεκέλεο από ηελ επηζεώξεζε 
εξγαζίαο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ όπνπ λα εκθαλίδεηαη ην ζύλνιν ηνπ 
απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ όπσο απηό εκθαλίδεηαη ζην Δ7 ηνπ 2011. 

 
 
ηνηρεία Νένπ Απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ 
 

 αληίγξαθν ζεσξεκέλεο από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο θαηάζηαζεο 
πξνζσπηθνύ, όπνπ λα εκθαλίδεηαη θαη ε/νη λέα/εο ζέζε/εηο εξγαζίαο 

 αλαγγειία πξόζιεςεο ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ηε/ηηο  λέα/εο ζέζε/εηο 
εξγαζίαο,  

 αληίγξαθν βηβιίνπ λενπξνζιακβαλνκέλσλ, 

 αληίγξαθν δειηίνπ αλεξγίαο ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξόζιεςεο,  

 Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δύν όςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ηνπ 

λενπξνζιακβαλνκέλνπ 

 
ηνηρεία Γηαηήξεζεο Απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ 
 
Οη ΑΠΓ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2012 (απνδεηθηηθό θαηάζεζεο θαη αλάιπζε) 
εθόζνλ ππάξρνπλ 
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Γηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνίεζεο (25%, 50% θαη 100%) 
 
 

 Υπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από 
δεκόζηα αξρή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη όια ηα πξνζθνκηζζέληα 
παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ 
πξσηνηύπσλ. 

 
 
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 
 

 Δάλ ην ζρέδην πξνζαξκνγήο εθπνλεζεί από εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο / 
επηρεηξήζεηο ζπκβνύισλ ή από εηδηθνύο επηζηήκνλεο ειεύζεξνπο 
επαγγεικαηίεο, ν θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ επηρείξεζε ηηκνιόγην 
παξνρήο ππεξεζηώλ, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πνζόηεηα θαη 
ην είδνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ πξνο ηελ επηρείξεζε.  

 Δάλ ην ζρέδην εθπνλεζεί από εηδηθνύο επηζηήκνλεο νη νπνίνη 
αζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζε, γηα ηελ δαπάλε ζα πξνζθνκηζηεί  είηε 
κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ππαιιήινπ ηεο επηρείξεζεο πνπ 
ζπκκεηείρε ζηε ζύληαμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ παξέκβαζεο είηε  
απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο πνπ ζα εθδώζεη ε επηρείξεζε 
(ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Β.Σ.).  

 Παξαζηαηηθά εμόθιεζεο (θαηαζεηήξην, επηηαγή, extrait, απόδεημε 
είζπξαμεο, θιπ) 

 Σύκβαζε Σπλεξγαζίαο κεηαμύ Δπηρείξεζεο θαη Σπκβνύινπ (ζεσξεκέλε 
από ηελ αξκόδηα ΓΟΥ), γηα ηελ ζύληαμε «Οινθιεξσκέλνπ Σρεδίνπ 
παξέκβαζεο» ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην εθπνλεζεί από εηδηθό επηζηήκνλα, ν νπνίνο 
αζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε, απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ 
εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ νξηζκό ηνπ.  

 Οινθιεξσκέλν ζρέδην παξέκβαζεο ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν 
από ηνλ ζύκβνπιν 

 Τειηθή Έθζεζε Οινθιήξσζεο Έξγνπ (αθνξά κόλν ηελ πηζηνπνίεζε 
ηνπ 100% ηνπ έξγνπ), ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 
πξαγκαηνπνηεζέλ θπζηθό αληηθείκελν, ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο θαη ζηε κεζνδνινγία θαη ζηα εξγαιεία 
ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  
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ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
 
Παξαζηαηηθά ΚΔΚ  
 

 Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε πηζηνπνηεκέλν από ην ΔΚΔΠΙΣ Φνξέα 

παξνρήο ππεξεζηώλ Σπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζεσξεκέλν 
από ηελ αξκόδηα ΓΟΥ 

 Βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο από ην ΔΚΔΠΙΣ ηνπ Φνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ 
Σπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

 Τηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνλ θνξέα θαηάξηηζεο 

 Παξαζηαηηθά εμόθιεζεο (θαηαζεηήξην, επηηαγή, extrait, απόδεημε 
είζπξαμεο, θιπ) 

 
 
Παξαζηαηηθά επηρείξεζεο 
 

 Βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ από ην ΔΚΔΠΙΣ ζε πεξίπησζε πνπ ε 
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηεο επηρείξεζεο 

 Τηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ εηζεγεηή θαηάξηηζεο ή/θαη επόπηε ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ακνηβή ηνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ θνξέα 
θαηάξηηζεο 

 Παξαζηαηηθά δαπαλώλ επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηάξηηζε 
πινπνηείηαη εληόο ηεο επηρείξεζεο (ελνίθην, ΓΔΚΟ, απνζβέζεηο παγίσλ, 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε εμνπιηζκνύ, αλαιώζηκα πιηθά, εδέζκαηα θαη 
αλαςπθηηθά, θ.α.). Πξέπεη όιεο νη δαπάλεο λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 
θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Παξαζηαηηθά εμόθιεζεο (θαηαζεηήξην, επηηαγή, extrait, απόδεημε 
είζπξαμεο, θιπ) 

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ πξνζθνκηζζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο : ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ5, ΔΔ6 

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο : ΔΔ3, ΔΔ4 

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο : ΔΔ9, ΔΔ10 

 Γηθαηνινγεηηθό πνπ πξνζθνκίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ: 
Αλαιπηηθή έθζεζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο (ΔΔ11), έθζεζε 
αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηώλ, ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ησλ ζηόρσλ θαη 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο   

 
 
Παξαζηαηηθά θαηαξηηδνκέλωλ 
 
 

 Μηζζνινγηθή θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε θαηάξηηζεο εληόο σξώλ 
εξγαζίαο 

 Απόδεημεο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο, κε θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη από ηνλ 
Κ.Β.Σ.  

 Απνδεηθηηθά θαηαβνιήο Δθπαηδεπηηθνύ επηδόκαηνο ζηνπο 
θαηαξηηδόκελνπο. 
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 Παξαζηαηηθά κεηαθίλεζεο, ζηέγαζεο ζε πεξίπησζε πνπ νη 
θαηαξηηδόκελνη ζα κεηαθηλεζνύλ εθηόο έδξαο 

 Η πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο εληόο επηρείξεζεο θαη εληόο σξώλ εξγαζίαο 
πηζηνπνηείηαη: 

a) κε ηελ πξνζθόκηζε ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία ζα 
απεηθνλίδνληαη νη ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο αλά θαηαξηηδόκελν θαη  

b) κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο εξγαδνκέλσλ - θαηαξηηδνκέλσλ 
ζπλνδεπόκελεο από πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ην σξνκίζζην 
αλά θαηαξηηδόκελν.  

 Παξαζηαηηθά εμόθιεζεο (θαηαζεηήξην, επηηαγή, extrait, απόδεημε 
είζπξαμεο, θιπ) 

 
 
 
ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 
 

 Όιεο νη ΑΠΓ από ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2012 έσο ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηνπ έξγνπ (απνδεηθηηθό θαηάζεζεο 
θαη αλάιπζε) ή/θαη Δ7 ηεο ίδηαο πεξηόδνπ  

 Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ζθξαγηζκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο από 

ινγηζηή θαη λόκηκν εθπξόζσπν επηρείξεζεο, για ηο διάζηημα καηά ηο 
οποίο επιδοηείηαι η θέζη απαζχόληζης.  

 Απνδείμεηο πιεξσκήο κηζζνδνζίαο ζηνλ εξγαδόκελν (θαηαζεηήξην ζε 
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εξγαδόκελνπ ή επηηαγή) 

 Απνδεηθηηθά θαηαβνιήο εξγνδνηηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

 Υπεύζπλε δήισζε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο θαηαηεζεηκέλεο ΑΠΓ θαη ηεο 
εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη δελ έρεη 
κεηαβιεζεί ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζε βαζκό πνπ λα 
επεξεάδεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ δηαηήξεζεο ηεο απαζρόιεζεο.    

 
Παξαζηαηηθά δαπαλώλ 
Όια ηα παξαζηαηηθά δαπαλώλ πξνζθνκίδνληαη πξσηόηππα πξνθεηκέλνπ λα 
ζθξαγηζηνύλ.  
 
Απώιεηα παξαζηαηηθνύ 
Σηηο πεξηπηώζεηο απώιεηαο παξαζηαηηθώλ δαπάλεο ν Γηθαηνύρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη: α) Αληίγξαθν ησλ απνιεζζέλησλ 
παξαζηαηηθώλ κε εκθαλή ηε ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην παξαζηαηηθό θαη 
ηελ έλδεημε "αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ’’ θαη β) Υ.Γ. 
Ν1599/86 κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ Νόκηκνπ 
Δθπξνζώπνπ ηνπ Γηθαηνύρνπ, ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ππόδεηγκά καο πεξί 
απώιεηαο (παξάξηεκα Ι). 
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Γηθαηνινγεηηθά Πιεξωκήο 
 
Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο: 
 
 

 Πξόζθαηε βεβαίσζε / Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ πεξί: 
α) κε πηώρεπζεο, 
β) κε αίηεζεο γηα πηώρεπζε. 

 

 Υπεύζπλε Γήισζε, ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ζεσξεκέλε γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη: 
α) δελ έρνπλ κεηαβιεζεί / ηξνπνπνηεζεί ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο 
επηρείξεζεο από ηελ εκ/ληα ππνβνιήο έσο ζήκεξα (ζε πεξίπησζε πνπ 
έρνπλ κεηαβιεζεί βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ΓΟΥ), 
β) όηη ε δεκόζηα επηρνξήγεζε δελ έρεη εθρσξεζεί. (Σε πεξίπησζε 
εθρώξεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη ε ζύκβαζε εθρώξεζεο κε ην αληίζηνηρν 
πηζησηηθό ίδξπκα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο 
πξνζηηζέκελν κε ην πνζό ηεο εθρώξεζεο, δε κπνξεί λα μεπεξλά ην 
ζύλνιν ηεο εγθξηζείζαο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ 
έρεη ήδε εθρσξεζεί ην ζύλνιν ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο δε 
κπνξείηε λα ιάβεηε πξνθαηαβνιή). 
 

 Υπεύζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ πεξί ζώξεπζεο ησλ εληζρύζεσλ de minimis 
θαηά ηελ πξώηε εθηακίεπζε (πξνθαηαβνιή ή ελδηάκεζε δόζε ή ηειηθή 
πιεξσκή) 

 

 Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ) ή Βεβαίσζε 
παξαθξάηεζεο (απόδνζεο) θόξσλ 
 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ   απαηηήζεσλ 
από ην Γεκόζην ή Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απόδνζεο) αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ. 
 

 Αζεώξεην ηηκνιόγην επηρνξεγήζεσλ 

 Αζεώξεηε Απόδεημε είζπξαμεο ζθξαγηζκέλε από ηελ επηρείξεζε, κε 
αλαγξαθή ηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο ζα ιάβεη ε επηρείξεζε θαη 
εκεξνκελία ίδηα κε απηή ηνπ ηηκνινγίνπ επηρνξεγήζεσλ. 

 
ΑΔ, Δ.Π.Δ., Δ.Δ., Ο.Δ. θαη ινηπέο λνκηθέο κνξθέο: 
 

 Πξόζθαηε βεβαίσζε / Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ πεξί: 
α) κε πηώρεπζεο 
β) κε αίηεζεο γηα πηώρεπζε, 
γ) πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή ιύζε  
δ) Πηζηνπνηεηηθό κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
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 Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πεξί κε ηξνπνπνηήζεσο ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο.  
Σεκείσζε: Η αξκόδηα ππεξεζία εμαξηάηαη από ηε λνκηθή κνξθή ηεο 
επηρείξεζεο (π.ρ. γηα Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ. είλαη ην Πξσηνδηθείν, γηα Α.Δ. ε 
Πεξηθέξεηα) 
Σε πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί ην θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο 
ηόηε δεηείηαη επηπξόζζεηα:  
α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ (θσδηθνπνηεκέλνπ) 
θαηαζηαηηθνύ (γηα όιεο ηηο κνξθέο εηαηξεηώλ) 
β)  ΦΔΚ ηεο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο (κόλν γηα ηηο Δ.Π.Δ.)  

 

 Υπεύζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ πεξί ζώξεπζεο ησλ εληζρύζεσλ de minimis 
θαηά ηελ πξώηε εθηακίεπζε (πξνθαηαβνιή ή ελδηάκεζε δόζε ή ηειηθή 
πιεξσκή). 

 

 Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ) ή Βεβαίσζε 
παξαθξάηεζεο (απόδνζεο) θόξσλ 

 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ 
από ην Γεκόζην ή Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απόδνζεο) αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ. 
 

 Πξαθηηθό (κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθέο) όπνπ δειώλεηαη όηη δελ έρεη 
εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε– εθόζνλ δελ έρεη γίλεη εθρώξεζε – σο εμήο: 

o Πξαθηηθό ΓΣ γηα ΑΔ  
o Πξαθηηθό ΓΣ γηα ΔΠΔ 
o Υπεύζπλε δήισζε από ην δηαρεηξηζηή/λόκηκν εθπξόζσπν γηα 

ΟΔ, ΔΔ 

ή  
ζε πεξίπηωζε εθρώξεζεο ζύκβαζε εθρώξεζεο κε Τξάπεδα ή 
άιιν Πηζησηηθό Ίδξπκα (Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πνζό ηεο 
πξνθαηαβνιήο πξνζηηζέκελν κε ην πνζό ηεο εθρώξεζεο, δε κπνξεί 
λα μεπεξλά ην ζύλνιν ηεο εγθξηζείζαο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο. 
Σε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε εθρσξεζεί ην ζύλνιν ηεο δεκόζηαο 
ρξεκαηνδόηεζεο δε κπνξείηε λα ιάβεηε πξνθαηαβνιή) 

 

 Πξόζθαην πξαθηηθό Γ.Σ. ή βηβιίν κεηόρσλ/εηαίξσλ, από όπνπ 
πξνθύπηεη ε ζεκεξηλή κεηνρηθή ζύλζεζε (κόλν γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ). 

 Αζεώξεην ηηκνιόγην επηρνξεγήζεσλ 

 Αζεώξεηε Απόδεημε είζπξαμεο ζθξαγηζκέλε από ηελ επηρείξεζε, κε 
αλαγξαθή ηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο ζα ιάβεη ε επηρείξεζε θαη 
εκεξνκελία ίδηα κε απηή ηνπ ηηκνινγίνπ επηρνξεγήζεσλ. 
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Λνγηζηηθή απεηθόληζε δαπαλώλ θαη εμνθιήζεωλ 
 
Βηβιία Γ’ Καηεγνξίαο 
 

 Αληίγξαθα ησλ Αλαιπηηθώλ Καζνιηθώλ (θαξηέιεο) ησλ ηεηαξηνβάζκησλ 
ινγαξηαζκώλ ησλ δαπαλώλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ (θαη ησλ 
αλαιπηηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ δαπαλώλ απηώλ όπνπ απηό απαηηείηαη 
θαηά πεξίπησζε). 

 

 Αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ ηεο θαηαρώξεζεο ησλ δαπαλώλ 
ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη ησλ εμνθιήζεσλ ηνπο. 

 

 Αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ θαηαρώξεζεο ηεο ηπρόλ ιήςεο 
πξνθαηαβνιήο ή  ελδηάκεζεο πιεξσκήο (ην αξγόηεξν θαηά ηνλ έιεγρν 
νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ). 

 

 Αληίγξαθν ηνπ Μεηξώνπ / Βηβιίνπ Παγίσλ ηεο επηρείξεζεο,  
ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν θαη ην 
ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο, όπνπ εκθαλίδνληαη ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο 
(πξνζθνκίδεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην πεξηιακβάλεη 
απνζβέζεηο παγίσλ). 

 
 
Βηβιία Β’ Καηεγνξίαο 
 

 Αληίγξαθα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ εζόδσλ-εμόδσλ (θαη ησλ 
αλαιπηηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ εμόδσλ όπνπ απηό απαηηείηαη θαηά 
πεξίπησζε), ζηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα παξαζηαηηθά ησλ 
δαπαλώλ ηεο επέλδπζεο. 

 

 Αληίγξαθν ηνπ Μεηξώνπ / Βηβιίνπ Παγίσλ ηεο επηρείξεζεο, όπνπ 
εκθαλίδνληαη ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο. 
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Εξόφληση Δαπανών: 
 
«Η εμόθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, 
πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Ν.3842/2010 
(ΦΔΚ 58Α΄/23.04.2010) θαη κπνξεί λα γίλεη σο αθνινύζσο : 

1.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ 
ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΠΑ), εμνθινύληαη απεπζείαο ζηνλ 
πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθώλ 
ινγαξηαζκώλ ηεο επηρείξεζεο. 
2.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 
ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΠΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα 
ζπλαιιαγέο κεηαμύ επηηεδεπκαηηώλ εμνθινύληαη κέζσ επαγγεικαηηθώλ 
ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ηνπ εθδόηε-πσιεηή αγαζώλ ή ππεξεζηώλ θαη 
ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγώλ πνπ εμνθινύληαη κέζσ 
ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκώλ. Γελ επηηξέπεηαη εμόθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ 
κε κεηξεηά. 

 
Απνδεθηνί ηξόπνη εμόθιεζεο είλαη : 

 Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο (επηηαγήο επηρείξεζεο) από ηνλ 
εηαηξηθό/επαγγεικαηηθό ινγαξηαζκό ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνύρνπ) 
πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε, ε νπνία πξέπεη λα 
έρεη εμνθιεζεί ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ 
έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) 
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππνπ θίλεζεο 
ηνπ επαγγεικαηηθώλ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (extrait ζθξαγηζκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηελ αξκόδηα ηξάπεδα) ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο επηρνξήγεζεο, 
(β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζώκαηνο ηεο επηηαγήο ή/θαη πηλάθην παξάδνζεο ηεο 
επηηαγήο θαη (γ) ε ζρεηηθή απόδεημε είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί 
ηελ εθάζηνηε δαπάλε.  

 Καηάζεζε κεηξεηώλ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο επηρείξεζεο πνπ 
ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε, από ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνύρν). Γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην αληίγξαθν 
θαηάζεζεο ηνπ πνζνύ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό από ην νπνίν ζην νπνίν ζα 
εκθαλίδνληαη ν δηθαηνύρνο ηνπ ινγαξηαζκνύ,  ν θαηαζέηεο – επελδπηήο, 
θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμνθινύκελνπ παξαζηαηηθνύ θαη (β) ε ζρεηηθή 
απόδεημε είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 

 Μεηαθνξά (έκβαζκα) από ηνλ εηαηξηθό/επαγγεικαηηθό  ινγαξηαζκό ηνπ 
ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνύρνπ) ζε εηαηξηθό/επαγγεικαηηθό ινγαξηαζκό ηεο 
επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
πιεξσκήο απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο 
ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ (έκβαζκα) όπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 
ινγαξηαζκώλ θαη ησλ δύν ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη (β) ε ζρεηηθή απόδεημε 
είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε  

 Έθδνζε Τξαπεδηθήο Δπηηαγήο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ηηκνινγεί ηελ 
εθάζηνηε δαπάλε. Πξόθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη από λόκηκα 
ιεηηνπξγνύζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα κε εληνιή ηνπ δηθαηνύρνπ, είηε κε 
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θαηάζεζε κεηξεηώλ ζηελ ηξάπεδα, είηε κε ρξέσζε ηνπ 
εηαηξηθνύ/επαγγεικαηηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
ηεο πιεξσκήο απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ 
έθδνζε ηεο επηηαγήο, (β) θσηνηππία ηνπ ζώκαηνο ηεο εθδνζείζαο επηηαγήο, 
(γ) ην αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππνπ 
θίλεζεο ηνπ επαγγεικαηηθώλ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (extrait ζθξαγηζκέλν 
θαη ππνγεγξακκέλν από ηελ αξκόδηα ηξάπεδα) ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο 
επηρνξήγεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο έγηλε κε 
ρξέσζε ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ θαη (δ) ε ζρεηηθή απόδεημε 
είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 

 

 Μέζσ ρξήζεο ειεθηξνληθώλ ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ (π.ρ. θαηάζεζε 
κέζσ web-banking). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνύληαη 
ηνπιάρηζηνλ:  (α) αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ θίλεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ 
ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (extrait) ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο επηδόηεζεο, 
ζθξαγηζκέλν από ηελ αξκόδηα ηξάπεδα, (β) αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνύ 
ζηνηρείνπ-εγγξάθνπ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο θαη (γ) ε 
ζρεηηθή απόδεημε είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε 
δαπάλε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη : 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκόο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή 
ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή 
ηηκνινγίνπ, κε ζθνπό ηελ κεηάπησζε ζε κηθξόηεξε θαηεγνξία ηξόπνπ 
εμόθιεζεο δαπαλώλ). 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξόπνπο εμόθιεζεο δαπαλώλ απαηηνύληαη νη 
αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμόθιεζε δαπαλώλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

  Τν ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί πξηλ από ηελ ππνβνιή 
ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ.  

 Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηόθνη, νη πξνκήζεηεο 
ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζπλαιιαγώλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζώο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά 
έμνδα ηνπ δηθαηνύρνπ. 

 Όιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνύλ εηαηξηθό/επαγγεικαηηθό ηξαπεδηθό 
ινγαξηαζκό. Σε πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθό ινγαξηαζκό θαη όρη 
εηαηξηθό (εμαηξνύληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ 
ζα πηζηνπνηνύληαη νη ελ ιόγσ δαπάλεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμόθιεζε ησλ δαπαλώλ κέζσ ινγαξηαζκώλ θαη 
παξαζηαηηθώλ ησλ εηαίξσλ / κεηόρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ηηκνιόγηα πνπ είλαη μελόγισζζα (εθηόο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεύνπλ ηελ 
απόθαζε γηα ηελ επηιεμηκόηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιώζζα από επίζεκν θνξέα. 
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 Σε πεξηπηώζεηο ηηκνιόγεζεο δαπαλώλ από επηρεηξήζεηο ηνπ 
εμσηεξηθνύ, ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ όια ηα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ην απαηηνύκελν πξνηηκνιόγην (Proforma Invoice) θαη 
ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή: 

1. Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο όπνπ λα 
αλαγξάθεηαη ν δηθαηνύρνο θαζώο θαη ν αξηζκόο ηνπ εμνθινύκελνπ 
παξαζηαηηθνύ. 

2. Swift όπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνύρνο θαζώο θαη ν αξηζκόο ηνπ 
εμνθινύκελνπ παξαζηαηηθνύ. 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκώλ ησλ δαπαλώλ, ν ΔΦΔΠΑΔ έρνπλ ην δηθαίσκα 
πεξηθνπήο εγθεθξηκέλσλ δαπαλώλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο, αλ απηέο 
δελ εμππεξεηνύλ ηε ζθνπηκόηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ ή θξηζνύλ 
ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θόζηνο ηνπο.  

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινύληαη ζύκθσλα κε ηα 
εθάζηνηε ηζρύνληα ζηνλ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (Κ.Β.Σ.) θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ηνπ ΔΣΠΑ 2007- 2013. 
 

 


