
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται ως βοηθητικό υλικό για τους 

χρήστες/δικαιούχους, το οποίο εκπονήθηκε από στελέχη του υποκαταστήματος του 

ΕΦΕΠΑΕ. Δεν υποκαθιστά το κανονιστικό πλαίσιο και την Αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης ή εξειδικεύσεις αυτών. 
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A1. Επαλήθευση των τρεχόντων στοιχείων του φορέα της επένδυσης με τα 

αντίστοιχα του ισχύοντος Τεχνικού Παραρτήματος. 

Απαιτείται πλήρης ταύτιση αναφορικά με τα κάτωθι στοιχεία της επένδυσης: 

• Επωνυμία και Νομική μορφή 

• Εταιρική/Μετοχική σύνθεση 

• Έδρα και Τόπος/οι υλοποίησης επένδυσης 

• Νόμιμος/οι Εκπρόσωπος/οι 

• Υπεύθυνος του Έργου 

• Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται 

τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως: 

▪ Αλλαγή υπεύθυνου έργου. 

▪ Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. 

▪ Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης. 

▪ Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

▪ Αλλαγή προμηθευτή. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή προμηθευτή, η οποία δεν 

συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της εκάστοτε δαπάνης, δεν συνιστά αιτία 

τροποποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και 

εξετάζεται απευθείας με αυτό. 

▪ Αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο κατά 

την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης, σωρευτικά ότι: 

1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης: αφορά σε προμήθεια 
δαπανών που συμφέρουν/διευκολύνουν περισσότερο τις ανάγκες της 
επιχείρησης. 

2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία Δαπανών: δεν δύναται μία δαπάνη της 
Κατηγορίας Α.1. «ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ» να 
καταχωρηθεί στην Κατηγορία Α.3.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. 

3. έχει την ίδια Περιγραφή: στόχος της περιγραφής είναι η ταξινόμηση των 
δαπανών, με σκοπό ο ελεγκτής να αντιληφθεί τη γενικότερη κατηγορία στην 
οποία ανήκουν οι δαπάνες (π.χ. Α.2 «Εξοπλισμός»). 

4. έχει την ίδια χρήση: δηλαδή το μέσο/δαπάνη να αντικαθίσταται με κάποιο 
άλλο το οποίο εξυπηρετεί τις ίδιες ανάγκες της επένδυσης. Π.χ. 
αντικατάσταση της δαπάνης «καναπές» της Κατηγορίας Α.2.4 «Λοιπός 
εξοπλισμός» με τη δαπάνη «καρέκλα», καθώς εξυπηρετούν κοινή ανάγκη 
(αυτή της επίπλωσης χώρου) ή αντικατάσταση της δαπάνης «εργασίες 
τοποθέτησης γυψοσανίδας» με τη δαπάνη «εργασίες τοποθέτησης 
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laminate», καθώς και οι δύο δαπάνες αφορούν στη διαμόρφωση των 
κτιριακών υποδομών. 

5. είναι επιλέξιμη: να είναι σχετικές με τη δραστηριότητα, να 
πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία επιλεξιμότητας και γενικότερα να 
είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα της παρούσας δράσης. 

δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης, 

ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με 

αυτό. 

 

Για τις περιπτώσεις όπου υπολείπεται το οικονομικό αντικείμενο με ταυτόχρονη 

ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, θα μειώνεται και το οικονομικό αντικείμενο 

στο ύψος της δαπάνης και δε θα καλύπτει νέα δαπάνη. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται υποβολή σχετικού Αιτήματος Τροποποίησης. 

 

 Για τη δράση ΑΜΘ88, η οποία αφορά σε επιχειρήσεις υπό ίδρυση, απαιτείται 

Αίτημα Τροποποίησης με σκοπό την καταχώρηση του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, 

το οποίο απαρέγκλιτα πρέπει να προηγείται του αιτήματος 1ης ενδιάμεσης 

επαλήθευσης. 

 

A2. Μη επιλέξιμες, μη εγκεκριμένες δαπάνες και εγκεκριμένες δαπάνες που 

υπερβαίνουν το οικονομικό αντικείμενο 

Οι τιμολογημένες- αιτούμενες δαπάνες  θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για τη Δράση 
και να συμπεριλαμβάνονται στις εγκεκριμένες δαπάνες του Τεχνικού 
Παραρτήματος. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την αντιστοίχιση 
των δαπανών στις εκάστοτε εγκεκριμένες κατηγορίες του Τεχνικού Παραρτήματος, 
καθώς δεν δύναται, σε αιτούμενη δαπάνη που υπερβαίνει την εγκεκριμένη 
κατηγορία, το πλεονάζον ποσό να αντιστοιχισθεί σε δαπάνη άλλης κατηγορίας.  
 

Παράδειγμα υπέρβασης αξίας εγκεκριμένης δαπάνης: 

Η κατηγορία Α.2.1. περιλαμβάνει εγκεκριμένη δαπάνη η οποία  βάσει 

προσκομισθείσας προσφοράς, κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, ανέρχεται 

στα 120.000€ και η δεύτερη εγκεκριμένη δαπάνη στα 40.000€. Αν το αιτούμενο ποσό 

βάσει προσκομισθέντος παραστατικού τιμολόγησης κατά τον 1ο ενδιάμεσο έλεγχο 

υπερβαίνει τα 120.000€ κατά 20.000€, ήτοι 140.000€ συνολικά, δύναται να γίνει 

δεκτή η αντιστοίχιση των πλεοναζόντων 20.000€ στη δεύτερη εγκεκριμένη δαπάνη 

της κατηγορίας Α.2.1., εφόσον πληρούνται  οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
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Κεφ. A1. «Επαλήθευση των τρεχόντων στοιχείων του φορέα της επένδυσης» του 

παρόντος εγχειριδίου. 

A3. Τήρηση ποσοστών υλοποίησης & ορίων Π/Υ 

Υψηλής σημασίας αποτελεί το ποσοστό υλοποίησης του υποβαλλόμενου αιτήματος 

σε σχέση με τον εγκεκριμένο Π/Υ  όταν αυτό διαμορφώνεται στο ύψος των 

ελάχιστων- κατώτατων ορίων (20%) ή πλησίον αυτών, καθώς πιθανές περικοπές 

δαπανών δύναται να οδηγήσουν το ποσοστό υλοποίησης κάτω από το ελάχιστο όριο, 

με συνέπεια ο έλεγχος να κρίνεται αρνητικός και το αίτημα να απορρίπτεται (μη 

καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης). 

 

A4. Επιλέξιμοι τρόποι εξόφλησης των παραστατικών τιμολόγησης σύμφωνα με 

τους όρους της Δράσης 

Οι επιλέξιμοι τρόποι εξόφλησης περιγράφονται λεπτομερώς στις Προσκλήσεις 

υποβολής επενδυτικών σχεδίων, στην ενότητα 10.2 «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ». 

*Διευκρινίζεται ότι μη επιλέξιμος τρόπος εξόφλησης παραστατικού τιμολόγησης 

καταλήγει σε μη πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης. Επίσης, κάθε παραστατικό 

τιμολόγησης θα πρέπει να είναι εξοφλημένο στο σύνολό του. 

 

A5. Ορθή λογιστική απεικόνιση στα βιβλία της επιχείρησης 

1. Τα στοιχεία των παραστατικών τιμολόγησης (αριθμός & ημερομηνία 

τιμολογίου, καθαρή & μεικτή αξία) θα πρέπει να ταυτίζονται με τις λογιστικές 

καταχωρίσεις στα βιβλία της επιχείρησης. 

2. Δαπάνες οι οποίες αφορούν κυρίως σε αγορά εξοπλισμού, αγορά ή 

κατασκευή λογισμικού και άδειες χρήσης αυτών, δαπάνες αγοράς 

τεχνογνωσίας και πνευματικών δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως ποσού κτήσης θα 

πρέπει να καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς παγίων και να 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παγίων.  

3. Ως προς τις πληρωμές, θα πρέπει να υπάρχει η ορθή λογιστική καταχώρηση 

των λογαριασμών η οποία να συνάδει με τον τρόπο που αυτές 

πραγματοποιήθηκαν (ταμείο, λογαριασμός όψεως, πιστωτικός/δανειακός 

λογαριασμός υποχρεώσεων κλπ). 
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Οι λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να ακολουθεί τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα και 

τα οριζόμενα στη Δράση. Μη ορθή καταχώρηση των τιμολογίων στα βιβλία της 

επιχείρησης δύναται να οδηγήσει σε μη πιστοποίηση αυτών. 

 

A6. Πληρότητα – ορθότητα παραδοτέων Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου 

 

Για την ορθότητα και την πληρότητα ενός αιτήματος πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι: 

 
1. Προσκόμιση αντιγράφων παραστατικών (τιμολόγια, invoice κτλ) 
2. Προσκόμιση των λογιστικών εγγραφών παραστατικών τιμολόγησης – 

εξόφλησης στο σύνολό τους. 
3. Προσκόμιση εμβασμάτων στα οποία αναγράφονται οι λογαριασμοί 

(πίστωσης- χρέωσης) και οι δικαιούχοι τους (επενδυτής – 
προμηθευτής). Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται προσκόμιση 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών, όπως η επανεκτύπωση του 
εμβάσματος με εμφανή τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής ή βεβαίωση 
τραπέζης για τους δικαιούχους των λογαριασμών ή εκτύπωση από το 
web banking για τους δικαιούχους των λογαριασμών ή εκτύπωση 
πρώτης σελίδας βιβλιαρίου. Υπεύθυνες Δηλώσεις προμηθευτή ή 
επενδυτή περί κυριότητας λογαριασμού δεν αποτελούν στοιχείο 
τεκμηρίωσης. 

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο διαχωρισμό του εμβάσματος 
και της κατάθεσης. Ως «Έμβασμα» χαρακτηρίζεται η μεταφορά ενός 
χρηματικού ποσού από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο μέσω τραπέζης 
(συμπεριλαμβανομένου και του web banking). Ως «Κατάθεση σε 
λογαριασμό προμηθευτή» χαρακτηρίζεται η κατάθεση μετρητών από 
ένα φυσικό πρόσωπο στον ταμία της τράπεζας σε λογαριασμό τρίτου.  
 
Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι πρόσωπο άλλο εκτός από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης απαιτείται η προσκόμιση 
Υπεύθυνης Δήλωσης ή εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου στην 
οποία αναγράφεται ότι «το φυσικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως 
καταθέτης (ονοματεπώνυμο) ενήργησε για λογαριασμό της επιχείρησης 
και η κατάθεση (στοιχεία κατάθεσης) έγινε από τα ταμειακά διαθέσιμα 
της επιχείρησης». Σε κάθε περίπτωση δε γίνεται αποδεκτή η κατάθεση 
χρημάτων σε λογαριασμό προμηθευτή από τον ίδιο τον προμηθευτή. 

5. Τεκμηρίωση περί εταιρικής πιστωτικής κάρτας στις περιπτώσεις που οι 

δικαιούχοι της επένδυσης είναι νομικά πρόσωπα. Απαιτείται, επίσης, η 

προσκόμιση αντιγράφου κίνησης της κάρτας. 
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6. Τεκμηρίωση περί εταιρικής χρεωστικής κάρτας στις περιπτώσεις που 
οι δικαιούχοι της επένδυσης είναι νομικά πρόσωπα και προσκόμιση 
extrait. 

7. Προσκόμιση αντιγράφων των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών 
(extrait) στο σύνολό τους. Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να διαπιστώνεται 
η τράπεζα, ο λογαριασμός και ο δικαιούχος του λογαριασμού στις 
εκτυπώσεις των extrait. 

8. Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε 
αποφυγή των υποχρεώσεων για τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης 
(δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική έκδοση ή και πληρωμή τιμολογίου 
με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση 
των δαπανών αυτών με μετρητά). 

9. Προσκόμιση των απαραίτητων Υπεύθυνων δηλώσεων σύμφωνα με τη 
Πρόσκληση της Δράσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου 
αναφέρεται ότι: 

• Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των 
πρωτότυπων παραστατικών. 

• Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση του ΕΦΕΠΑΕ. 

• Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν 
χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα. 

• Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε 
ξεχωριστό λογαριασμό και είναι εις γνώση του υπογράφοντα ότι 
όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό αυτόν 
θα κριθούν ως μη επιλέξιμες. 
 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με 
καταγραφή του παραγωγικού εξοπλισμού (μηχανημάτων) και των 
παραγόμενων προϊόντων, ώστε να είναι εφικτή η αντιπαράθεση στον τελικό 
έλεγχο και η επιβεβαίωση της ύπαρξης αρχικής επένδυσης. 

 
10. Προσκόμιση δειγμάτων των εντύπων και όχι φωτοτυπιών, για δαπάνες 

που αφορούν την κατηγορία «Προβολή – Προώθηση». 
 

11. Για τη δαπάνη της ιστοσελίδας πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του 
κατασκευαστή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για ΑμεΑ κατά το 
πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. 

12. Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς : 

• Αν η επιχείρηση στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο θα πρέπει να 
προσκομίζεται το συμβόλαιο αγοράς και πρόσφατο 
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο/ 
Κτηματολόγιο 
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• Αν η επιχείρηση στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο απαιτείται η 
προσκόμιση της ηλεκτρονικής υποβολής στο σύστημα gsis.gr 
καθώς της ηλεκτρονικής αποδοχής του συμβολαίου και από τα 
δύο μέρη. Ακόμη, αν η μίσθωση είναι μεγαλύτερη των 9 ετών 
θα πρέπει να προσκομίζεται και η συμβολαιογραφική πράξη.  
Σε περίπτωση που το μισθωτήριο συμβόλαιο αφορά σε 
τροποποίηση προηγουμένου συμβολαίου απαιτείται η 
προσκόμιση και των προηγούμενων μισθωτηρίων με όλα τους 
τα παραδοτέα. 

 
13. Σε περίπτωση σύναψης δανείων, τα οποία συνδέονται με τη 

χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου, θα πρέπει να 
προσκομίζονται οι σχετικές συμβάσεις. 
 

14. Προσκόμιση σχετικών εγγράφων για την τεκμηρίωση της νομιμότητας 
των δαπανών, όπου απαιτείται, από αρμόδιες Αρχές. Π.χ. 
προβλεπόμενες άδειες για κτιριακές εργασίες, για εργασίες που δεν 
απαιτούν οικοδομική άδεια ή άδεια μικρής κλίμακας, απαιτείται η 
έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης του μηχανικού. 

 
15. Τα δικαιολογητικά καταβολής της ενίσχυσης (πχ πιστοποιητικά από 

Πρωτοδικεία και ΓΕΜΗ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κλπ) 
αποτελούν επόμενο στάδιο από αυτό του αιτήματος Επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης. Θα πρέπει να αποστέλλονται ως παραδοτέα στο 
λογιστήριο του ΕΦΕΠΑΕ Α.Μ.Θ. μετά την παραλαβή της επιστολής 
ενημέρωσης επί των αποτελεσμάτων ελέγχου και όχι κατά το στάδιο 
εξέτασης του αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης. 

 

A7. Ορθή υποβολή φυσικού φακέλου 

Ο φυσικός φάκελος θα πρέπει να είναι οργανωμένος και να μην προσκομίζεται με 
τη μορφή ενός άτακτου πακέτου φωτοτυπιών, χωρίς σαφή διάκριση των στοιχείων 
του φακέλου. 
 
Η ελλιπής οργάνωση του φυσικού φακέλου, δυσχεραίνει τον έλεγχο του αιτήματος 
και δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την ολοκλήρωση της εξέτασης 
και την εξαγωγή αποτελέσματος. 
 

B1. ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΥ)  

Για να υποβληθεί από το Δικαιούχο το αίτημα καταβολής ενίσχυσης (αίτημα 

Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) θα πρέπει μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), https://www.ependyseis.gr/, και τις Δράσεις 

https://www.ependyseis.gr/


«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» 

 

 
9 

Περιφερειών και Leader Αλιείας να επιλεχθεί το «Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης 

(Ελέγχου)», όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Στη συνέχεια πατώντας την επιλογή «Νέα Εγγραφή» ο δικαιούχος μπορεί να 

ξεκινήσει τη διαμόρφωση του αιτήματος καταβολής ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα: 

 

Προσοχή, πρέπει να επιλεγεί ο σωστός κωδικός έργου και η σωστή δράση. 
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Αν το αίτημα αφορά σε  Ενδιάμεση καταβολή Ενίσχυσης επιλέγετε το παρακάτω: 

 

Ενώ αν αφορά σε αίτημα Τελικής Καταβολής Ενίσχυσης επιλέγετε το εξής: 
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Στη συνέχεια για την εισαγωγή των  παραστατικών τιμολόγησης στο Αίτημα 

Καταβολής Ενίσχυσης πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία στην καρτέλα 5.2-

Δαπάνες του ΠΣΚΕ. 

 

 

B2. Ορθή αποτύπωση των στοιχείων των παραστατικών στο ΠΣΚΕ (καρτέλα 

«Πρόοδος υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου», 

«Παραστατικά» & «Πληρωμές») 

 

Η ορθή αποτύπωση των στοιχείων ενός παραστατικού τιμολόγησης και πληρωμής 

αφορά στα κάτωθι: 

1. Είδος παραστατικού τιμολόγησης (πχ: Τιμολόγιο, Τιμολόγιο-Δελτίο 
Αποστολής, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Απόδειξη Παροχής 
Υπηρεσιών, Τιμολόγιο εξωτερικού κλπ) 

2. Τύπος πληρωμής (πχ: Έμβασμα Τραπέζης, Κατάθεση σε προμηθευτή, 
Ηλεκτρονικό Έμβασμα, Επιταγή, Χρεωστική κάρτα κλπ) 

3. Αριθμός παραστατικού 
4. Ημερομηνία παραστατικού 
5. Προμηθευτής/Εκδότης παραστατικού τιμολόγησης 
6. Εκδότης παραστατικού πληρωμής 
7. ΑΦΜ προμηθευτή 
8. Αξία χωρίς ΦΠΑ & Αξία με ΦΠΑ παραστατικού τιμολόγησης 
9. Ποσό πληρωμής παραστατικού πληρωμής 

 
Οι καρτέλες του ΠΣΚΕ που αφορούν τις δαπάνες του αιτήματος και απαιτούν την 

ορθή συμπλήρωση των παραπάνω παραστατικών και των στοιχείων τους είναι οι 

εξής: 

• Καρτέλα 5.2: προσθήκη των Κατηγοριών Δαπανών στις οποίες θα 

αντιστοιχηθούν τα Παραστατικά Τιμολόγησης του εκάστοτε αιτήματος. Η 

καρτέλα 5.2 αποτελεί μέρος της Καρτέλας 5.1 (Ενδιάμεσος έλεγχος) ή το 

σύνολό της (Τελικός έλεγχος). Είναι σημαντικό, σε κάθε αίτημα, να 
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περιγράφεται αναλυτικά η κάθε δαπάνη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά (αφορά 

σε εξοπλισμό, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, εκθέσεις, έντυπα, μελέτες, κ.λ.π.) 

καθώς και η συμβατότητα με την επένδυση.   

• Καρτέλα 6.1: καταχώρηση των παραστατικών αγορών των δαπανών του 

αιτήματος και σύνδεση με την αντίστοιχη δαπάνη.  

• Καρτέλα 7.1: καταχώρηση των παραστατικών πληρωμής και σύνδεση με τα 

παραστατικά αγοράς. 

 

Β3. Ορθή καταχώρηση παραστατικών τιμολόγησης τα οποία αφορούν σε  

εγκεκριμένες δαπάνες του τεχνικού παραρτήματος. 

Αν ένα παραστατικό τιμολόγησης συνδέεται με μία ή περισσότερες Δαπάνες, το 

παραστατικό αυτό καταχωρείται μια φορά, με τη συνολική καθαρή και  μικτή αξία 

του («Αξία χωρίς ΦΠΑ» & «Αξία με ΦΠΑ»), και εν συνεχεία συνδέεται ανάλογα με 

την/τις Δαπάνη/ες. 

Παράδειγμα:  

Το Τιμολόγιο με αρ.12345 αφορά σε μία δαπάνη του Τεχνικού Παραρτήματος για 

αγορά 2 τεμαχίων server, της κατηγορίας «Α.2.2 - Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / 

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής»,  με εγκεκριμένο 

Προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης ύψους 2.182,42€. Η αναγραφόμενη 

καθαρή αξία του συγκεκριμένου τιμολογίου είναι 1.000,00€.  

Στην καρτέλα 5.2 και πατώντας το κουμπί «addnew» επιλέγεται η σωστή 

κατηγορία της δαπάνης που είναι Α.2.2 - Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / 

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής (Συνολικό: 

2.182,42€) και συμπληρώνονται τα πεδία ανάλογα με τα στοιχεία της δαπάνης. 

Ενδεικτικά, αποτυπώνονται τα παρακάτω δεδομένα: 
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Έπειτα, στην καρτέλα 6.1 - Παραστατικά πατώντας το κουμπί «addnew» όπως 

παρακάτω: 

 

συμπληρώνονται τα στοιχεία του τιμολογίου, τα στοιχεία λογιστικής εγγραφής και 

συνδέεται το Παραστατικό αγοράς με την Δαπάνη ως εξής: 

 

 

Διευκρίνηση: Σε αυτήν την περίπτωση ο δικαιούχος με το συγκεκριμένο τιμολόγιο 

έχει ολοκληρώσει μέρος της Κατηγορίας Δαπάνης με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
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2.182,42€. Δηλαδή, σε επόμενο έλεγχο μπορεί να αιτηθεί το υπόλοιπο ποσό για 

αγορά ενός ακόμα server, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα. 

Σημεία Προσοχής-Επισημάνσεις: 

1. Στα πεδία «Αξία χωρίς ΦΠΑ» και «Αξία με ΦΠΑ» ενός παραστατικού 

τιμολόγησης καταχωρούνται οι αντίστοιχες συνολικές αξίες όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο παραστατικό και όχι η αιτούμενη αξία. Η αιτούμενη αξία 

καταχωρείται στον πίνακα «Σύνδεση Δαπάνης στο Παραστατικό Αγορών», στη 

στήλη «Αξία». Στην περίπτωση των δικαιούχων που δεν υπάγονται σε 

καθεστώς ΦΠΑ τα πεδία «Αξία χωρίς ΦΠΑ» και «Αξία με ΦΠΑ» 

συμπληρώνονται με τη συνολική αξία του παραστατικού τιμολόγησης, 

δηλαδή η «Αξία χωρίς ΦΠΑ» ταυτίζεται  με την «Αξία με ΦΠΑ». 

2. Εφόσον ένα παραστατικό τιμολόγησης έχει καταχωρηθεί σε προγενέστερο 

στάδιο στο ΠΣΚΕ (π.χ. σε ενδιάμεση επαλήθευση), δεν καταχωρίζεται εκ νέου 

σε επόμενο αίτημα. Πιο συγκεκριμένα,  σε ένα παραστατικό τιμολόγησης 

ενδέχεται να εμπεριέχονται  δαπάνες που αντιστοιχίζονται σε διάφορες 

κατηγορίες δαπανών, οπότε καταχωρείται αυτούσιο το παραστατικό  μία 

φορά και μετέπειτα γίνεται η αντιστοίχιση ποσών και δαπανών με τη σωστή 

Κατηγορία Δαπάνης. 

3. Για τη συμπλήρωση των πεδίων «Στοιχεία Λογιστικής Εγγραφής» στο ΠΣΚΕ: 

• Απλογραφικά βιβλία: Δηλώνεται η ημερομηνία στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η καταχώρηση του εκάστοτε παραστατικού 
τιμολόγησης στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων. 

• Διπλογραφικά βιβλία: Για το Παραστατικό τιμολόγησης δηλώνεται η 
ημερομηνία στην οποία είναι καταχωρημένο το παραστατικό στο 
σχετικό λογαριασμό παγίου/εξόδου κ.λπ. καθώς και ο κωδικός του 
λογαριασμού. 

4. Εάν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της δαπάνης με αυτό το 
τιμολόγιο, τότε ο δικαιούχος δε μπορεί να αιτηθεί το οικονομικό υπόλοιπο 
της δαπάνης σε επόμενο αίτημα αντιστοιχίζοντάς το με άλλη δαπάνη της 
κατηγορίας καθώς έχει ολοκληρωθεί το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της 
εν λόγω δαπάνης.   
Σε περίπτωση διαπίστωσης από τη μεριά του δικαιούχου αντίστοιχης 

οικονομικής απόκλισης δύναται πριν την υποβολή του αιτήματος να 

υποβληθεί αίτημα τροποποίησης ΦΟΑ για την αποτύπωση των αλλαγών και 

τη διαμόρφωση του νέου τεχνικού παραρτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

της πρόσκλησης περί τροποποιήσεων (ΚΕΦ. 11 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»). 

5. Εάν η αξία του παραστατικού αγοράς που περιλαμβάνει τη Δαπάνη είναι 

μεγαλύτερη της εγκεκριμένης (2.182,42€), σύμφωνα με το Τεχνικό 

Παράρτημα, τότε ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί μόνο το ποσό των 2.182,42€ 

και όχι το υπερβάλλων ποσό. Δηλαδή, δε μπορεί να συνδέσει το 
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υπολειπόμενο ποσό του τιμολογίου σε άλλες κατηγορίες δαπανών για να 

καλύψει τη συνολική αξία της δαπάνης. 

 

Β4. Ορθή καταχώρηση παραστατικών πληρωμής 

Για την καταχώρηση του παραστατικού πληρωμής ο δικαιούχος θα πρέπει να 

συμπληρώσει τα στοιχεία του στην καρτέλα 7.1-Πληρωμές πατώντας το κουμπί 

«addnew» , όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

Παρακάτω απεικονίζεται η καταχώρηση της πληρωμής (κατάθεση σε 

προμηθευτή) και η σύνδεσή της με το τιμολόγιο: 

 

Επισημάνσεις 

1. Στην περίπτωση παραστατικού τιμολόγησης καθαρής αξίας μικρότερη των 

500,00€, ο δικαιούχος μπορεί να εξοφλήσει το παραστατικό με τη χρήση 

μετρητών. Τα στοιχεία πληρωμών στην καρτέλα 7.1-Πληρωμές 

καταχωρούνται ως εξής: 
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2. Ο «Αρ. παραστατικού» πληρωμής είναι ο αριθμός/κωδικός της συναλλαγής-

αν πρόκειται για έμβασμα, ο αριθμός της εξοφλητικής απόδειξης-αν 
πρόκειται για μετρητά, ο αριθμός της επιταγής-αν πρόκειται για επιταγή 
προμηθευτή ή τραπεζική επιταγή, ο αριθμός του καταθετηρίου-αν πρόκειται 
για κατάθεση κλπ. Δεν καταχωρείται κάποιου είδους περιγραφή. 

3. Η ημερομηνία ενός παραστατικού πληρωμής είναι η ημερομηνία κατά την 
οποία πραγματοποιείται η πληρωμή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του 
εμβάσματος η ημερομηνία πληρωμής ταυτίζεται με την ημερομηνία 
καταχώρησης της συναλλαγής. Στην περίπτωση της επιταγής ως ημερομηνία 
αποτυπώνεται η ημερομηνία έκδοσής της. 

4. Στο πεδίο «Τράπεζα/ Εκδότης Παραστατικού» της καρτέλας ενός 
παραστατικού πληρωμής καταχωρείται ο εκδότης του παραστατικού, δηλαδή 
η Τράπεζα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Στην 
περίπτωση της πληρωμής με μετρητά (για παραστατικό τιμολόγησης καθαρής 
αξίας μικρότερης των 500,00€), στο πεδίο εκδότη αναγράφεται «ΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ». Το εν λόγω πεδίο δεν πρέπει να είναι κενό.  

5. Στο πεδίο «Ποσό πληρωμής» ενός παραστατικού πληρωμής καταχωρείται 
το συνολικό ποσό πληρωμής που αναγράφεται στο παραστατικό και όχι το 
ποσό που  αντιστοιχεί στην αξία του αντίστοιχου παραστατικού τιμολόγησης, 
καθώς για την πλήρη εξόφλησή του δύναται-ενδέχεται να 
πραγματοποιούνται παραπάνω της μίας πληρωμής. 

6. Καταχώρηση στοιχείων λογιστικής εγγραφής παραστατικού: 

• Απλογραφικά βιβλία: Δηλώνεται η ημερομηνία στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η καταχώρηση του εκάστοτε παραστατικού 
τιμολόγησης στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων. 

• Διπλογραφικά βιβλία: Για το παραστατικό πληρωμής δηλώνεται η 
ημερομηνία καταχώρησης της πληρωμής στο σχετικό λογαριασμό 
ταμείου/όψεως κλπ καθώς και ο κωδικός του λογαριασμού. Ως 
ημερομηνία πληρωμής αναγράφεται η ημερομηνία καταχώρησης της 
συναλλαγής. 
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➢ Εφόσον ένα  παραστατικό πληρωμής καταχωρείται σε προγενέστερο στάδιο 
στο ΠΣΚΕ (π.χ. σε ενδιάμεση επαλήθευση), δεν καταχωρείται εκ νέου σε 
επόμενο αίτημα, εάν με αυτό εξοφλούνται παραπάνω του ενός παραστατικά 
τιμολόγησης, αρκεί να αντιστοιχίζονται ορθά  τα ποσά πληρωμής με τα 
παραστατικά τιμολόγησης. 

 
 

Παράδειγμα:  

Πληρωμή ενός παραστατικού τιμολόγησης συνολικής αξίας 1.240,00€ με 
παραστατικό πληρωμής συνολικής αξίας 1.500,00€, θα απεικονιστεί όπως 
παρακάτω:  

 
 

Γενικά Παραδείγματα 

Παράδειγμα 1: 

Τα Τιμολόγια με αρ.12345 και 54321 αφορούν σε μία δαπάνη του Τεχνικού 

Παραρτήματος για αγορά 2 τεμαχίων server, της  κατηγορίας «Α.2.2 - Μηχανήματα 

– Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα 

πληροφορικής»,  με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης 

ύψους 2.182,42€. Η αναγραφόμενη καθαρή αξία των τιμολογίων είναι 1.000€ και 

1.182,42€ αντίστοιχα.  

Στην καρτέλα 5.2-Δαπάνες και πατώντας το κουμπί «addnew»  επιλέγεται η 

σωστή κατηγορία δαπάνης που είναι Α.2.2 - Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / 

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής(Συνολικό: 

2.182,42€) και συμπληρώνονται τα πεδία ανάλογα με τα αναγραφόμενα στοιχεία των 

τιμολογίων και της δαπάνης.  Ενδεικτικά, αποτυπώνονται τα παρακάτω δεδομένα: 
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Καταχώρηση 1ης δαπάνης κατηγορίας Α.2.2:

 

 

Καταχώρηση 2ης δαπάνης κατηγορίας Α.2.2:

 

 

Η εικόνα της καρτέλας 5.2-Δαπάνες διαμορφώνεται ως εξής: 
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Έπειτα, στην καρτέλα 6.1-Παραστατικά γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων των 

τιμολογίων, των Λογιστικών εγγραφών και η σύνδεση με τα Παραστατικά αγοράς με 

την Κατηγορία  Δαπάνης. 

Στην καρτέλα 6.1-Παραστατικά πατώντας το κουμπί «addnew» όπως παρακάτω: 

 

Εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία των τιμολογίων, τα 

στοιχεία Λογιστικής εγγραφής και η σύνδεση των Παραστατικών αγοράς με την 

Κατηγορία  Δαπάνης όπως απεικονίζεται παρακάτω: 

Καταχώρηση τιμολογίου 12345: 
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Καταχώρηση τιμολογίου 54321: 

 

Η εικόνα της καρτέλας 6.1-Παραστατικά μετά την καταχώρηση των παραστατικών 

διαμορφώνεται ως εξής: 
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1η Υποπερίπτωση 1ου Παραδείγματος: 

Τα δύο τιμολόγια εκδόθηκαν από τον ίδιο προμηθευτή οπότε η εξόφλησή τους 

επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί εξ’ολοκλήρου σε μία κατάθεση συνολικής αξίας 

2.706,20€. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα παραστατικό πληρωμής πρέπει να 

συνδεθεί με την εξόφληση των παραστατικών αγοράς με αριθμούς 12345 και 54321. 

Η αποτύπωση της συγκεκριμένης πληρωμής στην καρτέλα 7.1-Πληρωμές είναι η 

εξής: 

 

Η εικόνα της καρτέλας 7.1-Πληρωμές διαμορφώνεται ως εξής: 
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2η Υποπερίπτωση 1ου Παραδείγματος: 

Τα δύο τιμολόγια εξοφλούνται μέσω δύο ξεχωριστών καταθέσεων, αντίστοιχες με τις 

συνολικές αξίες των τιμολογίων, ήτοι 1.240,00€ και 1.466,20€. Συνεπώς, ένα 

παραστατικό πληρωμής πρέπει να συνδεθεί με την εξόφληση του παραστατικού 

αγοράς με αριθμό 12345 (1.240,00€) και το δεύτερο παραστατικό πληρωμής με το 

παραστατικό αγοράς με αριθμό 54321 (1.466,20€). Η αποτύπωση των πληρωμών 

στην καρτέλα 7.1 - Πληρωμές φαίνεται παρακάτω: 
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Η εικόνα της καρτέλας 7.1-Πληρωμές διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

3η Υποπερίπτωση 1ου Παραδείγματος: 

Τα δύο τιμολόγια εξοφλούνται με δύο διακριτές καταθέσεις αξίας 1.500,00€ και 

1.206,20€ αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το παραστατικό πληρωμής ύψους 

1.500,00€ πρέπει να συνδεθεί- αντιστοιχηθεί με την εξόφληση του παραστατικού 

αγοράς με αριθμό 12345 με ποσό 1.240,00€. Εν συνεχεία, το υπολειπόμενο ποσό των 

260,00€ της πρώτης κατάθεσης (1.500,00€) μαζί με το δεύτερο παραστατικό 

πληρωμής ύψους 1.206,20€ θα συνδεθεί με το παραστατικό αγοράς με αριθμό 

54321. Η αποτύπωση των πληρωμών στην καρτέλα 7.1 - Πληρωμές φαίνεται 

παρακάτω: 
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Η εικόνα της καρτέλας 7.1-Πληρωμές διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εικόνα της καρτέλας 7.2-Παραστατικά-Πληρωμές, όπου 

φαίνονται τα παραστατικά αγοράς συνδεδεμένα με τα αντίστοιχα καταθετήρια 

πληρωμών. 
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Παράδειγμα 2: Παραστατικά τιμολόγησης με μη επιχορηγούμενες δαπάνες και με 

διαφορετικές κατηγορίες δαπανών 

1η Υποπερίπτωση- Παραστατικό με διαφορετικές κατηγορίες δαπανών: 

Το Τιμολόγιο με αρ.12345 αφορά σε μία δαπάνη του Τεχνικού Παραρτήματος για 

αγορά 2 τεμαχίων server, της κατηγορίας «Α.2.2 - Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / 

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής»,  με εγκεκριμένο 

Προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης ύψους  2.182,42€ και σε μία δαπάνη 

του Τεχνικού Παραρτήματος για αγορά γραφείου, της κατηγορίας «Α.2.4 - Λοιπός 

εξοπλισμός» με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης ύψους  

134,92 €. Η συνολική αναγραφόμενη καθαρή αξία του συγκεκριμένου τιμολογίου 

είναι 1.134,92€. 

Στην καρτέλα 6.1-Παραστατικά πατώντας το κουμπί «addnew»  και 

συμπληρώνοντας τα στοιχεία του τιμολογίου, της Λογιστικής εγγραφής και 
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πραγματοποιώντας τη σύνδεση του Παραστατικού αγοράς με τις Δαπάνες, προκύπτει  

η ορθή απεικόνιση της περιγραφόμενης περίπτωσης όπως αποτυπώνεται και 

παρακάτω:  

 

Η διαδικασία πληρωμών στην καρτέλα 7.1-Πληρωμές ακολουθεί την ίδια λογική που 

αναπτύχθηκε στα προηγούμενα παραδείγματα.   

 

 

2η Υποπερίπτωση- Παραστατικό με μη επιχορηγούμενες δαπάνες: 

Το Τιμολόγιο με αρ.12345 αντιστοιχίζεται  σε μία δαπάνη του Τεχνικού 

Παραρτήματος σχετική  με  αγορά γραφείου, στην κατηγορία Α.2.4 - Λοιπός 

εξοπλισμός με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης ύψους 

134,92€. Η συνολική αναγραφόμενη καθαρή αξία του συγκεκριμένου τιμολογίου 

ανέρχεται σε 1.000,00€. Από τις δαπάνες του τιμολογίου μόνο το ποσό των 134,92€ 

αφορά την αγορά γραφείου ενώ το υπόλοιπο ποσό των 865,08€ σε μη 

επιχορηγούμενες δαπάνες που δε δύναται να αντιστοιχηθούν σε κάποια κατηγορία. 

Επομένως, το συγκεκριμένο παραστατικό τιμολόγησης θα αποτυπωθεί  ορθά και ως 

προς την καθαρή αξία αλλά και τη  συνολική του αξία, όμως  μόνο το ποσό των 

134,92€ θα αντιστοιχηθεί με την κατηγορία δαπάνης Α.2.4 - Λοιπός εξοπλισμός. 

Στην καρτέλα 6.1-Παραστατικά πατώντας το κουμπί «addnew»  και 

συμπληρώνοντας τα στοιχεία του τιμολογίου, της Λογιστικής εγγραφής και της 

σύνδεσης του Παραστατικού αγοράς με τη Δαπάνη προκύπτει η ορθή  απεικόνιση της 

συζητούμενης  περίπτωσης όπως φαίνεται και παρακάτω: 
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Η διαδικασία πληρωμών στην καρτέλα 7.1-Πληρωμές γίνεται ακολουθώντας την ίδια 

λογική που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα παραδείγματα. 

 

 

 

 

 


