
  

1 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) 
 

ΓΡΑΗ 1 
 
Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ απφθαζε έληαμεο) 
Νεοϊδπςθείζερ επηρεηξήζεηο (ζχζηαζε απφ ηελ 1/1/2011 κέρξη θαη ηελ 
11/10/2011) 
 
 
 
Γενικά Γικαιολογηηικά 
 

 Υπνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν έληππν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

 

 Αληίγξαθν δειηίνπ αλεξγίαο ζε ηζρχ (θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ 
εηαίξσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρείξεζε, εθόζον η επισείπηζη είναι 
ςπό ζύζηαζη (ημεπομηνία ίδπςζηρ από 12/10/11 και μεηά).  
 

 Φσηνηππία ηαπηφηεηαο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ εηαίξσλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηελ επηρείξεζε 

 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Γ.Ο.Υ. θαη φισλ 
ησλ ηπρφλ κεηαβνιψλ 

 

 Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ δηθαηνχρνπ / δηθαηνχρσλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) 

 

 Αληίγξαθα απνδεηθηηθψλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (έλζεκα, βεβαηψζεηο 
πξνυπεξεζίαο αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαίσζε εξγνδφηε, βηνγξαθηθά 
ζεκεηψκαηα, θιπ) 

 

 Αληίγξαθα βεβαηψζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  
 

 Σε πεξίπησζε πνπ νη εηαίξνη είλαη λνκηθά πξφζσπα, ην ηειεπηαίν 
ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο/εηαίξνπ, φπνπ εκθαλίδεηαη 
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο/εηαίξνπ θαη 
αληίγξαθα ησλ σο άλσ απαηηνχκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ, απνδεηθηηθψλ 
θαη βεβαηψζεσλ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ/δηαρεηξηζηή 

 

 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε 
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θνξέα πξφηαζεο κε γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο, φπσο απηή επηζπλάπηεηαη. 
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Γικαιολογηηικά καηά Πεπίπηωζη 
 

 Γηα Δ.Π.Δ.: θαηαζηαηηθφ θαη φιεο νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη Φ.Δ.Κ. 
δεκνζίεπζεο απηψλ ή ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ 
ζπλνδεπφκελν απφ Φ.Δ.Κ. ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο. 

 

 Γηα Ο.Δ., Δ.Δ.: Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο θαηαηεζεηκέλν ζην 
αξκφδην πξσηνδηθείν θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  

 

 Γηα ινηπέο λνκηθέο κνξθέο πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά λφκηκεο ππφζηαζεο απηψλ.  

 

 Νεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο: Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή άιια 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο ή  απαιιαθηηθφ εθδνζέλ απφ 

ηελ νηθεία αξκφδηα αξρή.  

Υπφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο: Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή άιια 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ζα 

πξνζθνκίδεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο. 

Τα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ην αξγφηεξν 

κέρξη πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο (κε 

εμαίξεζε ηελ πξνθαηαβνιή). 

 

 Σε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο πξνζθνκίδεηαη  πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην 

επηκειεηήξην θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη ε 

επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3325/2005, πεξί άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

 Τίηινο θηήζεο (Σπκβφιαην) αθηλήηνπ θαη πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ 
ηδηνθηεζίαο απφ ην αξκφδην Υπνζεθνθπιαθείν. Σε πεξίπησζε 
κίζζσζεο, ζπκθσλεηηθφ επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο ζεσξεκέλν απφ 
ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ 
πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

 

 Δθφζνλ ε επηρείξεζε απαζρνινχζε πξνζσπηθφ θαηά ην έηνο 2011: 

 Δ7 ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2011 θαη φιεο νη ΑΠΓ ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2011 (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο θαη αλάιπζε) 

 αληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο ζεσξεκέλεο απφ ηελ επηζεψξεζε 
εξγαζίαο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ φπνπ λα εκθαλίδεηαη ην 
ζχλνιν ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ,  

 

 Δθφζνλ ε επηρείξεζε δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ θαηά ηε 
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2011: Υ/Γ κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη ε 
επηρείξεζε δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 
2011.  
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 Σε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο λέαο/σλ ζέζεο/εσλ εξγαζίαο:  

 αληίγξαθν ζεσξεκέλεο απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο 
θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ, φπνπ λα εκθαλίδεηαη θαη ε/νη λέα/εο 
ζέζε/εηο εξγαζίαο 

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

 αληίγξαθν βηβιίνπ λενπξνζιακβαλνκέλσλ, 

 αληίγξαθν δειηίνπ αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξφζιεςεο,  

 Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο 

ηνπ λενπξνζιακβαλνκέλνπ 

 

 Οη ΑΠΓ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2012 (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο θαη 
αλάιπζε) εθφζνλ ππάξρνπλ 

 

 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη δελ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί άιιεο κεηαβνιέο πιένλ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ θαη 
δεισζέλησλ ζην θάθειν ππνβνιήο. 
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Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ (25%, 50% και 100%) 
 

 Παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο δαπαλψλ (Τ.Π., Τ.Γ.Α., Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. 
ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ, ινγαξηαζκφο 
θνηλνρξήζησλ κε αλάιπζε γηα ηε δαπάλε ζέξκαλζεο, θ.α.). 

 

 Γειηία Απνζηνιήο ή CMR, φπνπ απηά απαηηνχληαη 
 

 Ιδησηηθά ζπκθσλεηηθά έξγνπ/ Σπκβάζεηο (ζεσξεκέλα απφ Γ.Ο.Υ.) 
 

 Παξαζηαηηθά εμφθιεζεο δαπαλψλ (εμνθιεηηθέο Απνδείμεηο, εμφθιεζε 
κέζσ ηξαπέδεο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο ηεο ηξάπεδαο, θ.α. φπσο 
απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά) 

 

 Όιεο νη ΑΠΓ απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 έσο ηελ εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο έξγνπ (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο θαη αλάιπζε). 
Σεκεηψλεηαη φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ηα ΔΜΔ ηνπ 2011 θαζφιε 
ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ έσο ηελ ηειεπηαία πξάμε ηνπ έξγνπ (π.ρ. 
ηειεπηαία πιεξσκή δαπάλεο, έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θιπ). 
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο λέαο ζέζεο εξγαζίαο ζα πξέπεη ην 
άζξνηζκα ησλ ΔΜΔ, θαηά ηε δηάξθεηα ππνρξέσζεο δηαηήξεζεο απηήο, 
λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπιάρηζηνλ θαηά κία κνλάδα απφ φηη ήηαλ θαηά ην 
έηνο 2011. 
 

 Δ7 ηεο/ησλ δηαρεηξηζηηθήο/ψλ ρξήζεο/εσλ έσο ηελ εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο έξγνπ 

 

 Υπεχζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 
δεκφζηα αξρή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη φια ηα πξνζθνκηζζέληα 
παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ 
πξσηνηχπσλ. 
 

 Λνηπά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε. 
 
 
Παπαζηαηικά δαπανών 
Όια ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππα πξνθεηκέλνπ λα 
ζθξαγηζηνχλ.  
 
 
Διδικόηεπα: 
 
ΔΝΟΙΚΙΑ 

 Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαηαηεζεηκέλν 
ζηελ ΓΟΥ 

 Παξαζηαηηθά εμφθιεζεο ελνηθίνπ (θαηαζεηήξηα ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 
ηδηνθηήηε, απφδεημε είζπξαμεο γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ελνηθίνπ). 
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ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΓΔΚΟ 

 Έληππν ινγαξηαζκνχ ΓΔΚΟ ζηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο 
(πεξηιακβάλεη δαπάλεο ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο,ζέξκαλζεο,ζηαζεξή 
ηειεθσλία,θηλεηή ηειεθσλία θαη δηαδίθηπν)  

 Αλαιπηηθφο ινγαξηαζκφο θνηλνρξήζησλ, κε αλάιπζε γηα ηε δαπάλε 
ζέξκαλζεο ή ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ παξαζηαηηθά 
ηηκνιφγεζεο (ηηκνιφγηα αγνξάο ζηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο θαη 
δειηία απνζηνιήο) θαη εμφθιεζεο,  ζε πεξίπησζε ην επηρεηξεκαηηθφ 
ζρέδην πεξηιακβάλεη δαπάλε ζέξκαλζεο   

 Δμφθιεζε ησλ σο άλσ ινγαξηαζκψλ  
 

 
ΓΑΠΑΝΔ ΙΓΡΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 Παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο ζηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο 

(Τηκνιφγηα Παξνρήο Υπεξεζηψλ ή Απνδεημε Παξνρήο Υπεξεζηψλ) 

γηα ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη 

παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο 

 Παξαζηαηηθά εμφθιεζεο ησλ σο άλσ παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο 

(θαηαζεηήξηα ζε ηξάπεδα, επηηαγέο, απνδείμεηο είζπξαμεο, θ.ά.) 

 Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαηαηεζεηκέλν ζηελ ΓΟΥ γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ζα ζαο παξαζρεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

έλαξμε ηεο επηρείξεζεο 

 

ΓΑΠΑΝΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 Παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Τηκνιφγηα 
Παξνρήο Υπεξεζηψλ ή Απνδεημε Παξνρήο Υπεξεζηψλ) απφ ινγηζηή 
ή/θαη δηθεγφξν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνπλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Παξαζηαηηθά εμφθιεζεο σο άλσ παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο 

(θαηαζεηήξηα ζε ηξάπεδα, επηηαγέο, απνδείμεηο είζπξαμεο, θ.ά.) 

 Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαηαηεζεηκέλν ζηελ ΓΟΥ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνχλ  

 

ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΑΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

 Παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ 

γηα ηελ ζχληαμε, ππνβνιή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ 

 Παξαζηαηηθά εμφθιεζεο ησλ σο άλσ παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο 

(θαηαζεηήξηα ζε ηξάπεδα, επηηαγέο, απνδείμεηο είζπξαμεο, θ.ά.) 

 Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαηαηεζεηκέλν ζηελ ΓΟΥ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνχλ  
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ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 Παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο ηεο θαηάξηηζεο 

 Παξαζηαηηθά εμφθιεζεο ησλ σο άλσ παξαζηαηηθψλ ηηκνιφγεζεο 

(θαηαζεηήξηα ζε ηξάπεδα, επηηαγέο, απνδείμεηο είζπξαμεο, θ.ά.) 

 Βεβαίσζε / πηζηνπνηεηηθφ θαηάξηηζεο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ απφ ην 

ΔΚΔΠΙΣ θνξέα, απφ ηνλ νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάξηηζε.  

 

ΑΠΟΒΔΔΙ ΠΑΓΙΩΝ 

 Αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ ππνγεγξακκέλν απφ ην ινγηζηή θαη ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο κε ηηο δηελεξγεζείζεο απνζβέζεηο 

παγίσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα νπνία 

δελ έρνπλ επηρνξεγεζεί απφ θαλέλα πξφγξακκα. 

 Αληίγξαθα ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο παγίσλ ησλ νπνίσλ ππνινγίζηεθαλ 

νη απνζβέζεηο 

 

ΓΑΠΑΝΔ ΑΓΟΡΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 Παξαζηαηηθά αγνξάο αλαιψζηκσλ πιηθψλ, πξψησλ πιψλ ή/θαη 

ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

 Σπκθσλεηηθφ κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο – 

κίζζσζεο εμνπιηζκνχ (leasing) ζεσξεκέλν ζηε ΓΟΥ 

 Παξαζηαηηθά εμφθιεζεο ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ (θαηαζεηήξηα ζε 

ηξάπεδα, επηηαγέο, απνδείμεηο είζπξαμεο, θ.ά.) 

ΓΑΠΑΝΗ ΝΔΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ζθξαγηζκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ 

ινγηζηή θαη ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν επηρείξεζεο, για ηο διάζηημα καηά 

ηο οποίο επιδοηείηαι η θέζη απαζχόληζης.  

 Απνδείμεηο πιεξσκήο κηζζνδνζίαο ζηνλ εξγαδφκελν (θαηαζεηήξην ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ ή επηηαγή) 

 Απνδεηθηηθά θαηαβνιήο εξγνδνηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

 Υπεχζπλε δήισζε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο θαηαηεζεηκέλεο ΑΠΓ θαη ηεο 

εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ φπνπ ζα αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη 

κεηαβιεζεί ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζε βαζκφ πνπ λα επεξεάδεη 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο.    
 
Απώλεια παπαζηαηικού 
Σηηο 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) Υ.Γ. 
Ν1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ Νφκηκνπ 
Δθπξνζψπνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκά καο πεξί 
απψιεηαο. 
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Γικαιολογηηικά Πληπωμήρ 
 
Αηομικέρ Δπισειπήζειρ: 
 

 Πξφζθαηε βεβαίσζε / Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί: 
α) κε πηψρεπζεο, 
β) κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε. 

 

 Υπεχζπλε Γήισζε, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ζεσξεκέλε γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη: 
α) δελ έρνπλ κεηαβιεζεί / ηξνπνπνηεζεί ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο 
επηρείξεζεο απφ ηελ εκ/ληα ππνβνιήο έσο ζήκεξα (ζε πεξίπησζε πνπ 
έρνπλ κεηαβιεζεί βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ΓΟΥ), 
β) φηη ε δεκφζηα επηρνξήγεζε δελ έρεη εθρσξεζεί. (Σε πεξίπησζε 
εθρψξεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη ε ζχκβαζε εθρψξεζεο κε ην αληίζηνηρν 
πηζησηηθφ ίδξπκα) Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο 
πξνζηηζέκελν κε ην πνζφ ηεο εθρψξεζεο, δε κπνξεί λα μεπεξλά ην 
ζχλνιν ηεο εγθξηζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ 
έρεη ήδε εθρσξεζεί ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο δε 
κπνξείηε λα ιάβεηε πξνθαηαβνιή). 
 

 Υπεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί ζψξεπζεο ησλ εληζρχζεσλ de minimis 
θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε (πξνθαηαβνιή ή ελδηάκεζε δφζε ή ηειηθή 
πιεξσκή) 

 

 Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ) ή Βεβαίσζε 
παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ 
 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ   απαηηήζεσλ 
απφ ην Γεκφζην ή Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ. 
 

 Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ 

 Αζεψξεηε Απφδεημε είζπξαμεο ζθξαγηζκέλε απφ ηελ επηρείξεζε, κε 
αλαγξαθή ηνπ πνζνχ πξνθαηαβνιήο ζα ιάβεη ε επηρείξεζε θαη 
εκεξνκελία ίδηα κε απηή ηνπ ηηκνινγίνπ επηρνξεγήζεσλ. 

 

Δ.Π.Δ., Δ.Δ., Ο.Δ. και λοιπέρ νομικέρ μοπθέρ: 
 

 Πξφζθαηε βεβαίσζε / Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί: 
α) κε πηψρεπζεο, 
β) κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε, 
γ) πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ή ιχζε (3κελε ηζρχο απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο). 
δ) Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
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 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξί κε ηξνπνπνηήζεσο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.  
Σεκείσζε: Η αξκφδηα ππεξεζία εμαξηάηαη απφ ηε λνκηθή κνξθή ηεο 
επηρείξεζεο (π.ρ. γηα Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ. είλαη ην Πξσηνδηθείν) 
Σε πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί ην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο 
ηφηε δεηείηαη επηπξφζζεηα:  
α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ (θσδηθνπνηεκέλνπ) 
θαηαζηαηηθνχ (γηα φιεο ηηο κνξθέο εηαηξεηψλ), 
β)  ΦΔΚ ηεο εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο (γηα ηηο Δ.Π.Δ.)  

 

 Υπεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί ζψξεπζεο ησλ εληζρχζεσλ de minimis 
θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε (πξνθαηαβνιή ή ελδηάκεζε δφζε ή ηειηθή 
πιεξσκή). 

 

 Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ) ή Βεβαίσζε 
παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ 

 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ 
απφ ην Γεκφζην ή Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ. 
 

 Πξαθηηθφ (κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθέο) φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη 
εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε– εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε – σο εμήο: 

o Πξαθηηθφ ΓΣ γηα ΔΠΔ 
o Υπεχζπλε δήισζε απφ ην δηαρεηξηζηή/λφκηκν εθπξφζσπν γηα 

ΟΔ, ΔΔ 

ή  
ζε πεπίπηωζη εκσώπηζηρ ζχκβαζε εθρψξεζεο κε Τξάπεδα ή 
άιιν Πηζησηηθφ Ίδξπκα (Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζφ ηεο 
πξνθαηαβνιήο πξνζηηζέκελν κε ην πνζφ ηεο εθρψξεζεο, δε κπνξεί 
λα μεπεξλά ην ζχλνιν ηεο εγθξηζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 
Σε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε εθρσξεζεί ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο δε κπνξείηε λα ιάβεηε πξνθαηαβνιή) 

 

 Πξφζθαην πξαθηηθφ Γ.Σ. ή βηβιίν κεηφρσλ/εηαίξσλ, απφ φπνπ 
πξνθχπηεη ε ζεκεξηλή κεηνρηθή ζχλζεζε (κφλν γηα ΔΠΔ). 

 Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ 

 Αζεψξεηε Απφδεημε είζπξαμεο ζθξαγηζκέλε απφ ηελ επηρείξεζε, κε 
αλαγξαθή ηνπ πνζνχ πξνθαηαβνιήο ζα ιάβεη ε επηρείξεζε θαη 
εκεξνκελία ίδηα κε απηή ηνπ ηηκνινγίνπ επηρνξεγήζεσλ. 
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Λογιζηική απεικόνιζη δαπανών και εξοθλήζεων 
 
Βιβλία Γ’ Καηηγοπίαρ 
 

 Αληίγξαθα ησλ Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ (θαξηέιεο) ησλ ηεηαξηνβάζκησλ 
ινγαξηαζκψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (θαη ησλ 
αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ δαπαλψλ απηψλ φπνπ απηφ απαηηείηαη 
θαηά πεξίπησζε). 

 

 Αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ ηεο θαηαρψξεζεο ησλ δαπαλψλ 
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ εμνθιήζεσλ ηνπο. 

 

 Αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ θαηαρψξεζεο ηεο ηπρφλ ιήςεο 
πξνθαηαβνιήο ή  ελδηάκεζεο πιεξσκήο (ην αξγφηεξν θαηά ηνλ έιεγρν 
νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ). 

 

 Αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ / Βηβιίνπ Παγίσλ ηεο επηρείξεζεο,  
ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θαη ην 
ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο 
(πξνζθνκίδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην πεξηιακβάλεη 
απνζβέζεηο παγίσλ). 

 
 
Βιβλία Β’ Καηηγοπίαρ 
 

 Αληίγξαθα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ (θαη ησλ 
αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εμφδσλ φπνπ απηφ απαηηείηαη θαηά 
πεξίπησζε), ζηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα παξαζηαηηθά ησλ 
δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο. 

 

 Αληίγξαθν ηνπ Μεηξψνπ / Βηβιίνπ Παγίσλ ηεο επηρείξεζεο, φπνπ 
εκθαλίδνληαη ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Εξόφληση Δαπανών: 
 

«Η εμφθιεζε 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 αθνινχζσο : 

1.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ 
ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ 
πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ ηεο επηρείξεζεο. 
2.  Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 
ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 
ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα 
ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη 
ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ 
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ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 
κε κεηξεηά. 

 
Απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο είλαη : 

 Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο (επηηαγήο επηρείξεζεο) απφ ηνλ 
εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) 
πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε, ε νπνία πξέπεη λα 
έρεη εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ 
έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) 
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππνπ θίλεζεο 
ηνπ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait ζθξαγηζκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο επηρνξήγεζεο, 
(β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο ή/θαη πηλάθην παξάδνζεο ηεο 
επηηαγήο θαη (γ) ε ζρεηηθή απφδεημε είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί 
ηελ εθάζηνηε δαπάλε.  

 Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο πνπ 
ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε, απφ ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην αληίγξαθν 
θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ην νπνίν ζην νπνίν ζα 
εκθαλίδνληαη ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ,  ν θαηαζέηεο – επελδπηήο, 
θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ θαη (β) ε ζρεηηθή 
απφδεημε είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 

 Μεηαθνξά (έκβαζκα) απφ ηνλ εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ  ινγαξηαζκφ ηνπ 
ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 
επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο 
ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ (έκβαζκα) φπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 
ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δχν ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη (β) ε ζρεηηθή απφδεημε 
είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε  

 Έθδνζε Τξαπεδηθήο Δπηηαγήο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ηηκνινγεί ηελ 
εθάζηνηε δαπάλε. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα 
ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα κε εληνιή ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε 
θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα, είηε κε ρξέσζε ηνπ 
εηαηξηθνχ/επαγγεικαηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε 
ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ 
έθδνζε ηεο επηηαγήο, (β) θσηνηππία ηνπ ζψκαηνο ηεο εθδνζείζαο επηηαγήο, 
(γ) ην αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππνπ 
θίλεζεο ηνπ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait ζθξαγηζκέλν 
θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο 
επηρνξήγεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο έγηλε κε 
ρξέσζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη (δ) ε ζρεηηθή απφδεημε 
είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε δαπάλε. 

 Μέζσ ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. θαηάζεζε 
κέζσ web-banking). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηνχληαη 
ηνπιάρηζηνλ:  (α) αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ θίλεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο επηδφηεζεο, 
ζθξαγηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα, (β) αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ 
ζηνηρείνπ-εγγξάθνπ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο θαη (γ) ε 
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ζρεηηθή απφδεημε είζπξαμεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηηκνινγεί ηελ εθάζηνηε 
δαπάλε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε 
απνθπγή ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή 
πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία 
ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη νη 
αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

  Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

 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 ηεξνχλ εηαηξηθφ/επαγγεικαηηθφ ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ. Σε πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη 
εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ 
ζα πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ κέζσ ινγαξηαζκψλ θαη 
παξαζηαηηθψλ ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ηηκνιφγηα πνπ είλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεχνπλ 
ηελ απφθαζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε κεηάθξαζε 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ επίζεκν θνξέα. 

 Σε πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο δαπαλψλ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ 
εμσηεξηθνχ, ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice) θαη 
ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή: 

1. Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα 
αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ 
παξαζηαηηθνχ. 

2. Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ 
εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ δαπαλψλ, ν ΔΦΔΠΑΔ έρνπλ ην δηθαίσκα 
πεξηθνπήο εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο, αλ απηέο 
δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή θξηζνχλ 
ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο.  

Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα 
εθάζηνηε ηζρχνληα ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (Κ.Β.Σ.) θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο Αξρήο Πιεξσκήο ηνπ ΔΣΠΑ 2007- 2013. 


