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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
 
 
Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 
 
ΕΝΟΙΚΙΑ 
 
Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. 
Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο ποσό ανέρχεται στο 1/3 της 
συνολικής αξίας του µισθώµατος. 
   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ 
 
Περιλαµβάνει δαπάνες: 
-ηλεκτρισµού 
-ύδρευσης 
-θέρµανση 
-σταθερή τηλεφωνία 
-κινητή τηλεφωνία 
-διαδίκτυο 
Σηµείωση: Επιλέξιµοι είναι οι λογαριασµοί που εκδίδονται στην επωνυµία της 
επιχείρησης. Είναι επίσης επιλέξιµοι και οι λογαριασµοί που εκπίπτουν βάση 
νόµου (ΦΕΚ 80/25.01.2005) από τα ακαθάριστα έσοδα της µισθώτριας 
επιχείρησης και είναι καταχωρηµένοι στα λογιστικά βιβλία της. Σε περίπτωση 
που έδρα της επιχείρησης στεγάζεται σε οικία, το επιδοτούµενο ποσό 
ανέρχεται στο 1/3 της συνολικής αξίας των λογαριασµών. 
 

∆ΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Περιλαµβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυµία της επιχείρησης για 
αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και 
παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της 
επιχείρησης 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
Περιλαµβάνει δαπάνες νοµικής και λογιστικής υποστήριξης.  
 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Περιλαµβάνει την αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόµενου 
επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσης του 
έργου.  

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Αφορά συµµετοχή εργαζόµενου/νων ή επιχειρηµατία σε προγράµµατα 
κατάρτισης που πραγµατοποιούνται από πιστοποιηµένους φορείς 
επαγγελµατικής κατάρτισης.  
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
 
Περιλαµβάνει αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε για τις 
ανάγκες του έργου και για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου. Ο 
πάγιος εξοπλισµός ∆ΕΝ θα πρέπει να έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο 
πρόγραµµα. 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Περιλαµβάνει: 

• αναλώσιµα υλικά που θα χρησιµοποιήσει η επιχείρηση,  
• δαπάνες ενοικίασης-µίσθωσης εξοπλισµού (leasing), 
• πρώτες ύλες και ενδιάµεσα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν στην 

παραγωγική διαδικασία. 
 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)  
 
Περιλαµβάνει δαπάνες µισθοδοσίας 12 µηνών (µεικτές αποδοχές και εργοδοτικές 
εισφορές) του/των νέου/νέων εργαζοµένου/νων της επιχείρησης µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας. 
 
 
Επισήµανση: 
∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν 
θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την 
επιχείρηση. 
 
Εξόφληση ∆απανών: 
«Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, 
πρέπει να ακολουθεί τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και µπορεί να γίνει 
ως ακολούθως: 
 
1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή 

συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), µπορούν πέραν των τρόπων 
εξόφλησης που περιγράφονται παρακάτω, να εξοφλούνται απευθείας στον 
προµηθευτή και µε µετρητά. Στην περίπτωση αυτή (εξόφληση µε µετρητά) 
για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται απόδειξη είσπραξης του 
προµηθευτή και καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

 
2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή 

συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω (µε ΦΠΑ) τα οποία εκδίδονται για 
συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω εταιρικών 
τραπεζικών λογαριασµών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και 
του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή µε επιταγή έκδοσης του λήπτη των 
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στοιχείων αυτών. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών µε 
µετρητά. 

 
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι : 

• Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό του λήπτη της 
ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει 
εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της συµβατικής ηµεροµηνίας 
ολοκλήρωσης του έργου. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 
τουλάχιστον: (α) τα σχετικά µε την εκδοθείσα επιταγή έντυπα κίνησης των 
εταιρικών τραπεζικών λογαριασµών (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης 
ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-
ηµεροµηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής, (γ) 
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή (εκτός των περιπτώσεων ∆ΕΚΟ και 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών) και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

• Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από 
τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής 
απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον 
εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή από το οποίο θα φαίνεται: 
ο δικαιούχος του λογαριασµού, δηλαδή ο προµηθευτής των αγαθών και 
υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο λήπτης της Ενίσχυσης (δικαιούχος),  
καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού, (β) καρτέλα 
ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου 
θα διαπιστώνεται η ανάληψη των µετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του 
προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

• Μεταφορά από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό του λήπτη της 
ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό του 
προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: 
(α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων όπου 
φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασµών (δικαιούχου – προµηθευτή), (β) 
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (γ) καρτέλα προµηθευτή 
(λογαριασµός 50). 

• Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης προς τον  
προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα 
λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε µε αντίστοιχη κατάθεση 
µετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε µε χρέωση του εταιρικού 
τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου. Για την πιστοποίηση της 
πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο και φωτοτυπία του 
σώµατος της αντίστοιχης επιταγής, (β) απόδειξη είσπραξης του 
προµηθευτή (γ) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής µε χρέωση του 
εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου της ενίσχυσης, το 
έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού (extrait) του λήπτη της 
ενίσχυσης και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

• Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής 
απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού 
λογαριασµού (extrait), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το 
οποίο θα φαίνεται ο λήπτης του ποσού πληρωµής, δηλαδή ο προµηθευτής 
των αγαθών και υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της 
ενίσχυσης, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού (γ) 
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απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή 
(λογαριασµός 50). 

• Χρεωστική - Πιστωτική κάρτα. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της 
πληρωµής είναι η χρεωστική - πιστωτική κάρτα να είναι στο όνοµα του 
δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηµατία µόνο στην 
περίπτωση των ατοµικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδροµή ελέγχου του 
λογαριασµού της χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται 
µέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της 
επένδυσης. Για την πιστοποίηση της πληρωµής µέσω χρεωστικής –
πιστωτικής εταιρικής κάρτας απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης 
του λογαριασµού (extrait) χρέωσης της εταιρικής χρεωστικής - πιστωτικής 
κάρτας (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (γ) καρτέλα 
προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) µέχρι 31.12.2012 και σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) από 1.1.2013 
και εντεύθεν. 
Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά 
περίπτωση και σύµφωνα µε την τηρούµενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της 
επιχείρησης (Β’ ή Γ’ Κατηγορίας), λογιστικές καταχωρήσεις.  
Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφικά) 
πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των 
παραστατικών τιµολόγησης των δαπανών/εξόδων του έργου (π.χ. τιµολογίων, 
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της 
επιχείρησης.  
Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά) 
πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των 
παραστατικών τιµολόγησης και εξόφλησης των δαπανών/εξόδων της 
επένδυσης στα αναλυτικά καθολικά των οικείων λογαριασµών (π.χ. 
προµηθευτών, παγίων, ταµείου κλπ.) και στο γενικό ηµερολόγιο.  
 
Επισηµαίνεται ότι : 

• ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή 
της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική 
πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία 
τρόπου εξόφλησης δαπανών). 

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

•  Το σύνολο των πιστοποιηµένων δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί 
πριν από την ολοκλήρωση της εκάστοτε έκθεσης επαλήθευσης/ 
πιστοποίησης του έργου και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης του έργου.  
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• ∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες 
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και 
χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου. 

• Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του 
προγράµµατος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό. Σε 
περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασµό και όχι εταιρικό 
(εξαιρούνται οι προµηθευτές που είναι ατοµικές επιχειρήσεις) δεν θα 
πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

• ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών και 
παραστατικών των εταίρων/µετόχων της επιχείρησης. 

• Για τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν 
την απόφαση για την επιλεξιµότητα τους µπορεί να ζητηθεί η µετάφραση 
τους στην ελληνική γλώσσα από επίσηµο φορέα. 

• Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για 
την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το 
απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα 
τραπεζικά εµβάσµατα. ∆ηλαδή: 
1. Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να 

αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 
παραστατικού. 

2. Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του 
εξοφλούµενου παραστατικού. 

• Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες µπορούν να ελέγχουν 
τα στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού και να ζητούν από 
τον δικαιούχο, τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την 
κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον 
έλεγχο των τιµών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών 
πάγιων στοιχείων της επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει 
το δικαίωµα περικοπής εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίηση 
τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού 
σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.  

 


