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4. Ο∆ΗΓΟΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 

 
 
Ο οδηγός έχει σκοπό να παρέχει στους ∆ιαχειριστές Προγραµµάτων, τους Φορείς 
Υλοποίησης και τους εταίρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, τη δυνατότητα 
παρακολούθησης της επιλεξιµότητας των δαπανών κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται το δικαίωµα για χρηµατοδότηση από τους πόρους του ΧΜ και τους 
εθνικούς πόρους. 
Οι οδηγίες που παρατίθενται βασίζονται στον Κανονισµό ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (βλ. 
κυρίως το Κεφάλαιο 7) και λειτουργούν σε κάθε περίπτωση συµπληρωµατικά 
αναφορικά µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ιδίως το Κεφάλαιο ∆1, Επιλεξιµότητα 
∆απανών). 
Να σηµειωθεί ότι ο παρών οδηγός επικεντρώνεται στην εξειδίκευση των 
προβλεποµένων στα προαναφερόµενα κείµενα και δεν επαναλαµβάνει 
πληροφορία που είναι ήδη γνωστή από αυτά. 
  
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφ. 7 του Κανονισµού (ιδίως στο άρθρο 7.1 και 
σχετικό είναι το άρθρο 29 της ΥΠΑΣΥ∆), επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που 
αφορούν: 
(α) το κόστος διαχείρισης του ∆ιαχειριστή Προγράµµατος, σύµφωνα µε τον 
αναλυτικό προϋπολογισµό που επισυνάπτεται στην Προγραµµατική Συµφωνία και 
το άρθρο 7.10 του Κανονισµού (σχετικό είναι και το άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥ∆), 
όπου  περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών του κόστους 
διαχείρισης. 
(β) τις πληρωµές του ∆ιαχειριστή Προγράµµατος προς τους φορείς υλοποίησης 
για τις πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος, σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό, τη Προγραµµατική Συµφωνία και το Σύµφωνο Πράξης (Απόφαση 
Ένταξης Πράξης και Σύµφωνο Αποδοχής Όρων), 
(γ) τις δαπάνες των Ταµείων ∆ιµερών Σχέσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 7.7 του 
Κανονισµού, (σχετικό είναι και το άρθρο 35 της ΥΠΑΣΥ∆), όπου περιγράφονται 
αναλυτικά οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών  των Ταµείων ∆ιµερών Σχέσεων  
(δ) την συµπληρωµατική δράση του ∆ιαχειριστή Προγράµµατος σύµφωνα µε το 
άρθρο 7.11 του Κανονισµού, (σχετικό είναι και το άρθρο 39 της ΥΠΑΣΥ∆), όπου 
περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών  
(ε) τις δαπάνες που σχετίζονται µε την προετοιµασία της πρότασης του 
προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 7.9 του Κανονισµού, (σχετικό είναι και το 
άρθρο 37 της ΥΠΑΣΥ∆), όπου περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιµες κατηγορίες 
δαπανών για την προετοιµασία της πρότασης  
(ζ) τις δαπάνες των Φορέων Υλοποίησης για την υλοποίηση των εγκεκριµένων 
έργων. 
 
Ο έλεγχος επιλεξιµότητας και η πιστοποίηση των δαπανών από το (α) έως το (ε) 
ανωτέρω εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Αρχή Πιστοποίησης στον βαθµό που οι 
δαπάνες αυτές πραγµατοποιούνται άµεσα από τον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος.  
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Αναφορικά µε τις δαπάνες των Φορέων Υλοποίησης (ζ), ο έλεγχος επιλεξιµότητάς 
τους και η πιστοποίησή τους πραγµατοποιείται από τον ∆ιαχειριστή του 
αντίστοιχου Προγράµµατος. 
 
Πριν προχωρήσουµε µε την εξειδίκευση των κανόνων επιλεξιµότητας 
υπενθυµίζουµε το αυτονόητο ότι δηλαδή υπεράνω των επιµέρους κανόνων 
ακολουθούνται οι Γενικές Αρχές Επιλεξιµότητας των ∆απανών, που 
αναφέρονται στο άρθρο 7.2 του Κανονισµού (σχετικό είναι και το άρθρο 
30 της ΥΠΑΣΥ∆). 
 
Ακολουθεί εξειδίκευση των κανόνων επιλεξιµότητας ανά είδος δαπάνης. 
 
 

1. Κόστος Προσωπικού (βλ. Άρθρο 7.3 παρ. 1a του Κανονισµού και Άρθρο 
31 παρ. 1α της ΥΠΑΣΥ∆) 

 
Το προσωπικό αυτό µπορεί να είναι : 

1. Τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο φορέα στη βάση σύµβασης 
εξαρτηµένης θέσης εργασίας (περιλαµβάνονται δηµόσιοι υπάλληλοι και 
υπάλληλοι µε συµβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου) και παρέχει τις 
υπηρεσίες του στην υλοποίηση του έργου. Το προσωπικό αυτό µπορεί να 
είναι πλήρους ή µερικής  απασχόλησης. 

Στη δαπάνη αµοιβών τακτικού προσωπικού συµπεριλαµβάνονται οι προσωπικές 
και εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης και οι λοιπές νόµιµες δαπάνες 
που εντάσσονται στις αποδοχές.  
Απασχόληση πέραν του χρόνου πλήρους απασχόλησης που αντιστοιχεί στο 
ωράριο εργασίας των 40 ωρών εβδοµαδιαίως, ανέρχεται σε 3 ώρες ηµερησίως ή 
10 ώρες τη βδοµάδα κατά µέγιστο και µπορεί να γίνεται είτε ως υπερωριακή είτε 
ως πρόσθετη απασχόληση ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το φορέα. 
Οι δαπάνες µισθοδοσίας είναι επιλέξιµες αν δεν καλύπτονται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό.   
Το κόστος προσωπικού τεκµηριώνεται µε βάση το χρόνο απασχόλησης του 
προσωπικού στο έργο και το µεικτό ωριαίο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού. 
Ο υπολογισµός του µεικτού ωριαίου κόστους µισθοδοσίας γίνεται µε βάση τις 
οδηγίες της εγκυκλίου της ΕΥΘΥ αρ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12.4.2013 (υποπαράρτηµα 
1). 

2. Έκτακτο προσωπικό που προσλαµβάνεται µε συµβάσεις εργασίας 
ορισµένου χρόνου πλήρους ή µερικής απασχόλησης ή συµβάσεις µίσθωσης 
έργου, προκειµένου να απασχοληθεί στην υλοποίηση του έργου και µόνο.  

Για να ενταχθεί το έκτακτο αυτό προσωπικό στην παρούσα κατηγορία δαπάνης θα 
πρέπει να απασχολείται εντός του χώρου εργασίας του Φορέα Υλοποίησης / 
Εταίρου. Σε διαφορετική περίπτωση, το κόστος εντάσσεται στην κατηγορία 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.  
Το χρονικό διάστηµα της σύµβασης δε µπορεί να είναι µεγαλύτερο της διάρκειας 
υλοποίησης  του έργου. Η σύµβαση θα πρέπει επίσης να αναφέρει :  

a. το παραδοτέο της σύµβασης. 
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b. ως τόπο παροχής του έργου τις εγκαταστάσεις του φορέα, καθώς 
και το ωράριο εργασίας, ακόµη και αν δεν συµπίπτει υποχρεωτικά µε το 
επίσηµο ωράριο εργασίας του φορέα.  
c. στοιχεία που θα τεκµηριώνουν την ωριαία αµοιβή του 
συµβαλλόµενου (π.χ. ωριαία αµοιβή ερευνητών ακαδηµαϊκών 
Ιδρυµάτων). 
d. το τρόπο καταβολής της αµοιβής, η οποία πρέπει να συνδέεται µε το 
παραδοτέο. 

 
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών:  
1. Απόφαση της διοίκησης του φορέα για το καθορισµό της οµάδας έργου που 

περιλαµβάνει όλο το τακτικό και έκτακτο προσωπικό που θα απασχοληθεί 
στην υλοποίηση του έργου. Αναφέρεται το όνοµα, η σχέση εργασίας, οι 
αρµοδιότητες, ο χρόνος απασχόλησης στο έργο και το µεικτό ωριαίο κόστος 
µισθοδοσίας.  

2. Μηνιαίο αναλυτικό απολογιστικό φύλλο χρονοχρέωσης υπογεγραµµένο από 
τον εργαζόµενο και τον υπεύθυνο της  διοίκησης του φορέα, στο οποίο θα 
αποτυπώνονται µε αναφορά στο ΑΦΜ κάθε εργαζοµένου, οι πραγµατικές 
ώρες απασχόλησης στο έργο ανά ηµέρα (παραγωγικές, πρόσθετες ή 
υπερωριακές ώρες απασχόλησης) και η αναλογούσα καταβληθείσα αµοιβή 
καθώς και βεβαίωση παραλαβής παραδοτέου όπου αυτό απαιτείται. 

Επισυνάπτεται υπόδειγµα ατοµικού µηνιαίου απολογιστικού φύλλου 
χρονοχρέωσης (Φύλλο Χρονοχρέωσης_ΑΤΟΜΟΥ) καθώς και υπόδειγµα φύλλου 
χρονοχρέωσης ανά άτοµο και έργο (Φύλλο Χρονοχρέωσης__ΦΟΡΕΑ) για τις 
περιπτώσεις όπου το συγκεκριµένο άτοµο εργάζεται και σε άλλο 
συγχρηµατοδοτούµενο έργο.  

∆εν απαιτείται η συµπλήρωση του σε περιπτώσεις τακτικού προσωπικού που 
απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στην υλοποίηση του έργου. 

3. Αντίγραφα συµβάσεων και στοιχεία της διαδικασίας επιλογής και της 
διαγωνιστικής διαδικασίας που εφαρµόστηκε στη περίπτωση σύναψης 
συµβάσεων.  

4. Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, στα οποία γίνεται αναφορά στο έργο, 
εξοφλητικές αποδείξεις και αντίγραφα κίνησης λογαριασµού που 
τεκµηριώνουν τη πληρωµή του έκτακτου προσωπικού. 

5. Υπογεγραµµένες µισθολογικές καταστάσεις και αποδείξεις καταβολής 
αµοιβών, κρατήσεων και φόρων που τεκµηριώνουν την πληρωµή του 
τακτικού προσωπικού. 

 
 

2. Εξωτερικοί Συνεργάτες (βλ. Άρθρο 7.3 παρ. 1f και 1g του Κανονισµού και 
Άρθρο 31 παρ. 1στ και 1ζ της ΥΠΑΣΥ∆)  

 
Αναφέρεται σε  δαπάνες για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας από εξωτερικούς 
συµβούλους (επιτηδευµατίες ή εταιρείες συµβούλων) για τη διεκπεραίωση  
ερευνών, µελετών, διαχείριση του έργου, ελέγχους, αξιολογήσεις, µεταφράσεις, 
κλπ. σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πρόταση αλλά και για την ανάθεση σε 
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Αναδόχους της υλοποίησης διαµόρφωσης εκτάσεων και 
κατασκευής/ολοκλήρωσης ακινήτων.  
Να σηµειωθεί ότι η ανάθεση σε έναν ή περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες, 
διέπεται από τους κανόνες των «δαπανών για δηµόσιες συµβάσεις» (βλέπε παρ. 
11 στο παρόν). 
Στις συµβάσεις πρέπει να αναφέρεται σαφώς το αντικείµενο του 
συµβούλου/αναδόχου, το οποίο, επίσης, πρέπει να συνδέεται άµεσα µε την 
συγχρηµατοδοτούµενη δράση και τα παραδοτέα του. Συµβάσεις, στις οποίες 
υπάρχουν γενικές αναφορές στο προς υλοποίηση έργο, όπως «παροχή υπηρεσιών 
στα πλαίσια του έργου ….» δεν είναι αποδεκτές.  
Στις συµβάσεις πρέπει να  αναφέρεται ο τρόπος πληρωµής και να υπάρχει 
σύνδεση της τιµολόγησης µε την υποβολή παραδοτέων (σχεδίων ή τελικών). 
∆απάνες τιµολογίων, όπου η δραστηριότητα του συνεργάτη, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία δεν συνάδει µε το αντικείµενο είναι µη επιλέξιµη. 
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε συµβάσεις που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση 
του κόστους εκτέλεσης της πράξης χωρίς να αποφέρουν ανάλογη προστιθέµενη 
αξία δεν είναι επιλέξιµες. 
Οι αµοιβές συµβάσεων που εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού κόστους της 
πράξης δεν είναι επιλέξιµες. 

 
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών: 
1. Συµβάσεις και προσυµβατικά στοιχεία (προκήρυξη, σχετικές δηµοσιεύσεις, 

αξιολόγηση, κατακύρωση, προέγκριση προκήρυξης και σύµβασης, όπου 
απαιτείται, κλπ) 

2. Τιµολόγια των Εξωτερικών Συνεργατών στα οποία αναγράφεται το έργο.  
3. Παραδοτέα και πρωτόκολλα παραλαβής παραδοτέων. 
4. ∆ικαιολογητικά πληρωµής.  
5. Αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-κίνηση λογαριασµού). 
 
 

3. ∆απάνες εκτός έδρας αποζηµίωσης και εξόδων µετακίνησης  
(βλ. Άρθρο 7.3 παρ. 1 b του Κανονισµού και Άρθρο 31 παρ. 1β της ΥΠΑΣΥ∆ 
καθώς και όπου αλλού υπάρχει σχετική αναφορά πχ στις ∆απάνες 
∆ιαχείρισης, Ταµείο ∆ιµερών Σχέσεων, συµπληρωµατικών δράσεων κλπ) 

 

Αφορούν στις µετακινήσεις του προσωπικού που συµµετέχει στην οµάδα 
υλοποίησης του έργου και συνδέονται άµεσα µε τα παραδοτέα 
συγχρηµατοδοτούµενα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν την 
ηµερήσια αποζηµίωση, τα έξοδα ταξιδίου και διανυκτέρευσης. Αφορούν σε 
µετακινήσεις µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο (π.χ. δηµόσια µέσα µεταφοράς, 
εισιτήρια οικονοµικής θέσης). Για τις µετακινήσεις που δεν απαιτείται η χρήση 
αεροπορικού ή πλωτού µέσου επιλέγεται ο οικονοµικότερος τρόπος µετακίνησης. 
Η µετακίνηση µε Ι.Χ. αυτοκίνητο επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
διαδοχικοί προορισµοί µε αυτό ή συνιστά τον οικονοµικότερο τρόπο µετακίνησης 
(π.χ. από κοινού µετακίνηση).  
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Οι δαπάνες για εκτός έδρας αποζηµίωση και έξοδα µετακίνησης για το εσωτερικό 
και το εξωτερικό,  προσδιορίζονται από το σχετικό θεσµικό πλαίσιο του φορέα και 
είναι επιλέξιµες από το ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 µέχρι των ανωτάτων ορίων που 
προσδιορίζονται από τους Ν. 2685/1999, Ν. 2860/2000, Ν3614/2007 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 1069_B_31_5_2011), εκτός αν 
ορίζονται χαµηλότερα ποσά από το θεσµικό πλαίσιο του φορέα. 

Επισηµαίνεται ότι δεν προβλέπεται η καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης για την 
ηµέρα επιστροφής. Ως ηµέρα επιστροφής θεωρείται η επόµενη της περάτωσης 
των εργασιών.  

Για τη τεκµηρίωση της επιλεξιµότητας των δαπανών είναι πολύ σηµαντικό να 
αποδεικνύεται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ή Τεχνικό ∆ελτίο η αναγκαιότητα του 
ταξιδίου, να υπάρχει υποστηρικτικό υλικό της συνάντησης, του συνεδρίου ή του 
σεµιναρίου (πρόσκληση, πρόγραµµα, πρακτικά, κατάλογος συµµετεχόντων, κ.α.), 
καθώς και να πληρούνται οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, όπως εισιτήριο 
οικονοµικής θέσης, κ.α.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν µία µετακίνηση δεν περιγράφεται σαφώς στο 
εγκεκριµένο πρόγραµµα ή Τεχνικό ∆ελτίο, µπορεί να γίνει αποδεκτή µόνον εάν 
υπάρχει σύµφωνη γνώµη του ∆ιαχειριστή Προγράµµατος (επιστολή ή e-mail), η 
οποία θα υποβληθεί µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα (υποστηρικτικό υλικό).   

Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών: 

1. Πρόσκληση για συµµετοχή, πρόγραµµα ή/και πρακτικά της συνάντησης, 
του συνεδρίου ή του σεµιναρίου, από όπου προκύπτουν ο χρόνος, η διάρκεια 
και ο τόπος διεξαγωγής  της συνάντησης. 

2. Εντολή µετακίνησης από τη διοίκηση του φορέα, στην οποία 
προσδιορίζεται η ηµεροµηνία µετακίνησης, ο αριθµός ηµερών εκτός έδρας, η 
αιτία, ο τόπος και το µέσο µετακίνησης.  

3. Ηµερολόγιο κίνησης του µετακινούµενου/απολογιστικό έγγραφο δαπανών 
µετακίνησης, υπογεγραµµένο από την διοίκηση του φορέα. 

4. Εισιτήρια, αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων και δικαιολογητικά πληρωµής 
εισιτηρίων (κοµίστρων ή χιλιοµετρικής αποζηµίωσης σε περιπτώσεις χρήσης 
Ι.Χ. αυτοκινήτου). Στις περιπτώσεις χρήσης αεροπλάνου απαιτείται και κάρτα 
επιβίβασης. Στις περιπτώσεις χρήσης Ι.Χ. απαιτούνται αποδείξεις διοδίων. 

5. Τιµολόγια ξενοδοχείων και εξοφλητικές αποδείξεις ξενοδοχείων 
αποκλειστικά για τη διαµονή (δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες διατροφής, 
υπηρεσιών δωµατίου, κλπ). Στο τιµολόγιο θα πρέπει να αναφέρεται το όνοµα 
του µετακινούµενου και οι ηµεροµηνίες εισόδου και εξόδου. Σε περίπτωση 
έκδοσης Voucher θα συνυποβάλλεται αντίγραφό του µαζί µε την απόδειξη 
εξόφλησης του τουριστικού γραφείου. 

6. ∆ικαιολογητικά πληρωµής εκτός έδρας αποζηµίωσης. Η εκτός έδρας 
αποζηµίωση καταβάλλεται µόνο στο τακτικό και έκτακτο προσωπικό που 
ανήκει στην οµάδα έργου.   

7. Ειδικά για τις µετακινήσεις των εξωτερικών συνεργατών, καλύπτονται τα 
έξοδα ταξιδίου και διαµονής µόνον εφόσον προβλέπεται στις σχετικές 
συµβάσεις.  Σε διαφορετική περίπτωση, οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες. 
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8. Για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες µετακίνησης για τη πραγµατοποίηση 
ερευνών πεδίου ή άλλων αντίστοιχων δραστηριοτήτων, αυτές θα πρέπει να 
περιγράφονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ή Τεχνικό ∆ελτίο του έργου.  
Επίσης, πριν την έναρξή τους θα πρέπει να καταρτιστεί από τον φορέα ένα 
συνολικό πρόγραµµα µετακινήσεων προς το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, 
θα πρέπει να τηρείται ηµερολόγιο καταγραφής αποτελεσµάτων των 
δραστηριοτήτων, το οποίο θα επισυνάπτεται στο ηµερολόγιο µετακίνησης.    

 
 

4. Κόστος νέου ή µεταχειρισµένου εξοπλισµού (βλ. Άρθρο 7.3 παρ. 1c του 

Κανονισµού και Άρθρο 31 παρ. 1γ καθώς και Άρθρο 30 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥ∆)  

 

Αφορά τον εξοπλισµό που περιγράφεται στην εγκεκριµένη πρόταση.  

Επιλέξιµο είναι µόνο το τµήµα της απόσβεσης του εξοπλισµού που αντιστοιχεί στη 
διάρκεια της υλοποίησης του έργου και στο ποσοστό πραγµατικής χρήσης του 
εξοπλισµού, εκτός αν από την φύση ή / και το πλαίσιο της χρήσης του 
εξοπλισµού δικαιολογείται διαφορετική µεταχείριση από τον ∆ιαχειριστή. Για αυτή 
την εξαιρετική περίπτωση θα υπάρχει αναφορά στην Προγραµµατική Συµφωνία. 

Οι δαπάνες απόσβεσης νέου ή µεταχειρισµένου εξοπλισµού είναι επιλέξιµες 
αυστηρά για τη χρονική περίοδο που ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται για την 
υλοποίηση του έργου και στο ποσοστό πραγµατικής χρήσης για τους σκοπούς 
υλοποίησης, υπό τη προϋπόθεση ότι ο εξοπλισµός δεν έχει επιχορηγηθεί από 
κανένα άλλο πρόγραµµα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών ως αποσβέσεων είναι 
η τήρηση από το Φορέα Υλοποίησης/Εταίρο του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και οι 
αποσβέσεις να αποτελούν στοιχείο λειτουργικού κόστους µη ενσωµατωµένου. 

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το Άρθρο 7.2, παρ. 3 του Κανονισµού και το 
Άρθρο 30 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥ∆, προβλέπεται ότι «οι αποσβέσεις του εξοπλισµού 
θεωρείται ότι έχουν πραγµατοποιηθεί όταν καταγράφονται στις λογιστικές 
εγγραφές του Φορέα υλοποίησης / Εταίρου».  

Οι δαπάνες για την αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού είναι επιλέξιµες, εάν ο 
πωλητής υποβάλει δήλωση µε την οποία πιστοποιείται η προέλευση του υλικού 
και βεβαιώνεται ότι κατά τα προηγούµενα επτά χρόνια ο εξοπλισµός δεν 
αγοράστηκε µε εθνική ή άλλη ενίσχυση. Η τιµή αυτού του µεταχειρισµένου 
εξοπλισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει την αγοραία αξία του και θα πρέπει να είναι 
χαµηλότερη από το κόστος όµοιου καινούργιου εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός αυτός 
πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το έργο.  

Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι εγκατεστηµένος και λειτουργικός κατά τη λήξη του 
έργου.  

 
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών: 

1. ∆ιαγωνιστική διαδικασία προµήθειας εξοπλισµού. Τεκµηρίωση ότι 
επιλέχθηκε η πλέον συµφέρουσα οικονοµικά λύση. 



 7

2. Πρωτόκολλα παραλαβής εξοπλισµού. 
3. Αντίγραφο Μητρώου Παγίων του φορέα, όπου φαίνεται η καταχώριση του 
εξοπλισµού. 
4. Τιµολόγια και ∆ελτία Αποστολής  µε αναφορά του Serial Number. 
5. Αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-κίνηση λογαριασµού).   
6. Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού εφόσον απαιτούνται. 
7. Στοιχεία από το Ενιαίο Λογιστικό Σύστηµα που τηρεί ο Φορέας Υλοποίησης 
/ Εταίρος  

 
 

5. Κόστος αγοράς γης και ακινήτων (βλ. Άρθρο 7.3 παρ. 1d καθώς και 7.5 

του Κανονισµού και Άρθρο 31 παρ. 1δ καθώς και Άρθρο 33 της ΥΠΑΣΥ∆)  

 
Η αγορά ακινήτων είναι επιλέξιµη εάν υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στην αγορά 
του ακινήτου και στους στόχους του έργου (Κανονισµός Άρθ. 7.5, παρ. 1a, 1e) 
Η αγορά ακινήτων ή/και γης πρέπει να έχει εγκριθεί από το ∆ιαχειριστή 
Προγράµµατος πριν την αγορά είτε µε την απόφαση ένταξης είτε µε 
µεταγενέστερη απόφασή του (Κανονισµός Άρθ. 7.5, παρ. 1f). 
Το κόστος των ακινήτων ή/και γης που ανήκει ήδη άµεσα ή έµµεσα, στο Φορέα 
Υλοποίησης/εταίρο, ή η αγορά ακινήτων ή/ και γης που ανήκει άµεσα ή έµµεσα 
στο δηµόσιο, δεν είναι επιλέξιµο. (Κανονισµός Άρθ.7.5, παρ. 5) 
Σε καµία περίπτωση το ακίνητο ή/και η γη δεν µπορεί να αγοραστεί για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς και δεν χρησιµοποιείται ως κατοικία. (Κανονισµός Άρθ. 
7.5, παρ. 5) 
Το ακίνητο ή/και η γη δεν πρέπει να έχει αποτελέσει κατά τα τελευταία 10 χρόνια 
αντικείµενο εθνικής ή άλλης χρηµατοδότησης, η οποία θα οδηγούσε σε διπλή 
χρηµατοδότηση. (Κανονισµός Άρθ. 7.5, παρ. 5)  
Η αγορά µη οικοδοµηµένου οικοπέδου είναι επιλέξιµη, υπό τον όρο ότι δεν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% του συνολικού ποσού των επιλέξιµων 
δαπανών (Κανονισµός Άρθ. 7.5, παρ. 1b). Θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από 
έναν ανεξάρτητο εγκεκριµένο εµπειρογνώµονα ή από έναν ανεξάρτητο επίσηµο 
οργανισµό ότι η τιµή αγοράς του οικοπέδου δεν είναι µεγαλύτερη από την 
αγοραία αξία του (Κανονισµός Άρθ. 7.5, παρ. 1c).  
∆απάνες για τη διαµόρφωση της έκτασης και η κατασκευή ή ολοκλήρωση της, 
που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Πράξης, είναι επιλέξιµες 
(Κανονισµός Άρθ.  7.5, παρ. 4). 
 
 
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών: 

1. Έγκριση δαπάνης από το ∆ιαχειριστή Προγράµµατος. 
2. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εγκεκριµένο εµπειρογνώµονα ή από έναν 
ανεξάρτητο επίσηµο οργανισµό περί της αξίας και της νοµιµότητας του 
αντικειµένου της δαπάνης. 
3. Αντίγραφα Συµβάσεων. 
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4. Αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-extrait). 
5. Τίτλοι ιδιοκτησίας 
6. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, βεβαίωση από πωλητή  ότι τα τελευταία 
10 έτη το ακίνητο δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο συγχρηµατοδότησης.  
7. Λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται από το Φορέα Υλοποίησης /εταίρο για 
τα είδη της σχετικής κατηγορίας 

 
 

6. ∆απάνες για αναλώσιµα – προµήθειες (βλ. Άρθρο 7.3 παρ. 1e καθώς και 

7.5 του Κανονισµού και Άρθρο 31 παρ. 1ε της ΥΠΑΣΥ∆) 

 
Είναι επιλέξιµες δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την αγορά αναλωσίµων και 
άλλων προµηθειών, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται άµεσα µε την πράξη. 
 
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών: 

1 Τιµολόγια και ∆ελτία Αποστολής  . 
2 Αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-κίνηση λογαριασµού). 
3 Λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται από το Φορέα Υλοποίησης /εταίρο για 
τα είδη της σχετικής κατηγορίας 

 
 

7. ∆απάνες ∆ηµοσιότητας- Ενηµέρωσης - Ευαισθητοποίησης (βλ. Άρθρο 

7.3 παρ. 1g και Άρθρο 31 παρ. 1ζ της ΥΠΑΣΥ∆), 

 

Αφορούν τις ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής του έργου που προβλέπονται 
στο σχέδιο δηµοσιότητας που περιλαµβάνεται στην εγκεκριµένη αίτηση 
χρηµατοδότησης, όπως έκδοση εντύπων, CD-ROM, κατασκευή website, 
διοργάνωση εκδηλώσεων δηµοσιότητας  κτλ.  

Επιλέξιµες δαπάνες είναι το κόστος διοργάνωσης εκδηλώσεων δηµοσιότητας- 
ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης (π.χ. ενοίκια αίθουσας και εξοπλισµού, γεύµατα, 
διερµηνείες, υλικό προβολής κα.)  

Στις περιπτώσεις που περιγράφεται µια εύλογη αµοιβή προσκεκληµένων ως 
οµιλητών σε συνέδρια και ηµερίδες, αυτή θα µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη, 
εφόσον έχει περιγραφεί στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ή Τεχνικό ∆ελτίο ή µπορεί 
να γίνει αποδεκτή εκ των υστέρων µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆Π 

Το σύνολο των υλικών και µέσων προώθησης και προβολής του έργου, πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κατευθυντήρια οδηγία 
«∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ.   

Σε περίπτωση δηµιουργίας website, αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως 
επικαιροποιηµένο και λειτουργικό κατά τον προβλεπόµενο χρόνο. 
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Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών:  

1. Πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και υπηρεσιών. 

2. Τιµολόγια και ∆ελτία Αποστολής στα οποία γίνεται αναφορά στο έργο. 

3. Αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-extrait). 

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση του website. 

5. Πρόσκληση και ηµερήσια διάταξη συνάντησης/ ηµερίδας. 

6. Πρακτικά της συνάντησης/ ηµερίδας. 

7. Λίστα συµµετεχόντων µε υπογραφές. 

8. Φωτογραφίες από τις διοργανώσεις. 

 
 

8. Γενικά έξοδα – Έµµεσες δαπάνες (βλ. Άρθρο 7.2 παρ. 3 καθώς και 7.4 

του Κανονισµού και Άρθρο 30 παρ. 3 καθώς και Άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥ∆)  

 

Αφορούν δαπάνες–έξοδα λειτουργίας του δικαιούχου που έχουν σχέση και 
επηρεάζονται από την υλοποίηση του έργου όπως ενδεικτικά αναφέρονται έξοδα 
επικοινωνίας, τηλεφώνου µόνο σταθερής τηλεφωνίας, ταχυδροµείου, 
ταχυµεταφορών, σύνδεσης στο διαδίκτυο φωτοτυπίες, ενοίκια, αναλώσιµα κ.α. 

Ο υπολογισµός τους γίνεται: 

(α) Με άµεσο τρόπο, βάσει συγκεκριµένων τιµολογίων που κατά περίπτωση 
συνάδει µε την υλοποίηση της δράσης εντός του φορέα ή  

(β) Με έµµεσο τρόπο, κατ’ αναλογία και σύµφωνα µε δίκαιη και δεόντως 
αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής. 

Στην δεύτερη περίπτωση το ποσοστό γενικών εξόδων (overheads) υπολογίζεται 
βάσει των συνολικών στοιχείων κόστους του φορέα και σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 20% των άµεσων εξόδων µιας πράξης που µπορεί να 
επηρεάσει το επίπεδο των γενικών εξόδων. 

Να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 7.2 παρ. 3 του Κανονισµού (και το 
Άρθρο 30 παρ.3 της ΥΠΑΣΥ∆) «τα γενικά έξοδα θεωρείται ότι έχουν 
πραγµατοποιηθεί όταν καταγράφονται στις λογιστικές εγγραφές του Φορέα 
Υλοποίησης / Εταίρου» 
 

Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 

στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών:  

1. Στην περίπτωση που οι έµµεσες δαπάνες είναι πραγµατικές και προκύπτουν 
από το αναλυτικό λογιστικό σύστηµα του Φορέα Υλοποίησης / Εταίρου: 

1.1 Τιµολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις. 
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1.2 Σχετικές εκτυπώσεις του αναλυτικού λογιστικού συστήµατος όπου έχουν 
εγγραφεί οι δαπάνες αυτές. 

2. Στην περίπτωση όπου οι έµµεσες δαπάνες είναι πιστοποιηµένο κατ’ αποκοπή 
ποσοστό των συνολικών επιλέξιµων δαπανών, οι ∆ιαχειριστές Προγράµµατος 
πρέπει να περιλαµβάνουν στην Πρόταση Προγράµµατος σχετική µεθοδολογία 
η οποία να διασφαλίζει δίκαιη κατανοµή των εµµέσων δαπανών των Φορέων 
υλοποίησης και των εταίρων τους. Με βάση τη µεθοδολογία αυτή οι φορείς 
υλοποίησης και οι εταίροι των πράξεων πρέπει στην περίπτωση αυτή, πριν 
από την καταβολή της επιχορήγησης, να υποβάλουν στο ∆ιαχειριστή 
Προγράµµατος έκθεση, που να πιστοποιεί ότι τα κατ' αποκοπή έξοδα που 
δηλώνονται, αντιπροσωπεύουν µια δίκαιη κατανοµή στην πράξη του συνόλου 
των γενικών εξόδων του φορέα, καθώς και ότι δεν αποκλείονται από την 
εφαρµογή των κατ’ αποκοπή γενικών εξόδων συνεπεία προσδιορισµού των 
έµµεσων δαπανών τους στα πλαίσια του έκτου και έβδοµου Προγράµµατος 
Πλαισίου της Ε.Ε. (βλ. Άρθρο 32 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆). Η έκθεση αυτή έχει τη 
µορφή ενός σχετικού Πιστοποιητικού Ορκωτού Λογιστή (Άρθρο 51, παρ. 
6, σηµείο v της ΥΠΑΣΥ∆). Σηµειώνεται ότι τα γενικά έξοδα που 
αναγνωρίζονται ως έµµεσες δαπάνες µε κατ’ αποκοπή ποσοστό δεν χρειάζεται 
να τεκµηριώνονται µε αντίστοιχα λογιστικά έγγραφα. 

 
 

9. ∆απάνες για τη προετοιµασία, τον συντονισµό, την διαχείριση και 

την παρακολούθηση των Πράξεων (βλ. Άρθρο 7.10 του Κανονισµού και 

Άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥ∆)  

Οι δαπάνες µε τις οποίες επιβαρύνονται οι δικαιούχοι για την προπαρασκευή, 
διαχείριση και παρακολούθηση των πράξεων είναι επιλέξιµες υπό την 
προϋπόθεση ότι περιλαµβάνονται στην απόφαση έγκρισης χρηµατοδότησης.  
Οι δαπάνες προπαρασκευής δεν µπορούν να υπερβούν τα προβλεπόµενα στο 
εγκεκριµένο σχέδιο χρηµατοδότησης.  
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών: 
1. Τιµολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις, αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-

κίνηση λογαριασµού).. 

2. Παραδοτέα και Πρωτόκολλα παραλαβής παραδοτέων. 

3. Κατά περίπτωση έγγραφα, εφόσον αναφέρονται σε άλλες κατηγορίες 
δαπανών.   

 
 

10. ∆απάνες οργάνωσης  Συναντήσεων (βλ. Άρθρα 7.7, 7.10 και 7.11 του 

Κανονισµού και Άρθρα 35, 38 και 39 της ΥΠΑΣΥ∆)  
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Αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης των συναντήσεων εργασίας που 
προβλέπονται στην εγκεκριµένη πρόταση και περιλαµβάνουν ενοίκια αίθουσας και 
εξοπλισµού, γεύµατα, διερµηνείες κ.α.  
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών:  
1. Πρόσκληση και ηµερήσια διάταξη συνάντησης/ ηµερίδας. 

2. Πρακτικά της συνάντησης/ ηµερίδας. 

3. Λίστα συµµετεχόντων µε υπογραφές. 

4. Φωτογραφίες από τη συνάντηση. 

5. Τιµολόγια, όπου αναγράφεται στην αιτιολογία το έργο . 

6. Πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και υπηρεσιών. 

7. Αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-extrait)   

 
 

11. ∆απάνες για ∆ηµόσιες Συµβάσεις (βλ. Άρθρα 7.16 και 6.6 του 

Κανονισµού και Άρθρα 44 και 25 της ΥΠΑΣΥ∆) 

 
Στην περίπτωση που ένα υποέργο υλοποιείται µε Ανάθεση µέσω τακτικού 
διαγωνισµού µε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, τότε απαιτείται η πρόεγκριση από 
τον ∆ιαχειριστή Προγράµµατος για όλες τις φάσεις της διαδικασίας για να 
θεωρηθούν οι αντίστοιχες δαπάνες επιλέξιµες. 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες εφόσον αφορούν ενέργειες, οι οποίες έχουν 
υλοποιηθεί µε βάση: 

i. τις νόµιµες διαδικασίες  που προβλέπονται για το φορέα, εκτός και αν δεν 
είναι συµβατές µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο ή τη Συνθήκη, οπότε εφαρµόζεται 
το Κοινοτικό ∆ίκαιο, 

ii. το Εθνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο, 
iii. την αρχή της οικονοµίας και κατ΄ επέκταση µε όλες τις προσήκουσες 

διαδικασίες δηµοσιότητας και αξιολόγησης ανεξαρτήτως ύψους σύµβασης 
τηρώντας τις θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης ΕΚ δηλαδή του 
ανταγωνισµού, της µη διάκρισης, της ίσης µεταχείρισης και της ισότητας 
ανδρών και γυναικών. Ειδικότερα: 

- Αν ο προϋπολογισµός που κατευθύνεται σε µια συγκεκριµένη αγορά π.χ. 
των επενδυτικών έργων ή των εξωτερικών εµπειρογνωµόνων (φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα) ή του εξοπλισµού είναι πάνω από τα όρια εφαρµογής 
της οδηγίας 18/2004, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να 
εφαρµοστεί η οδηγία ανεξάρτητα αν συναφθούν περισσότερες της µίας 
συµβάσεις. Αν εµπίπτουν στο εσωτερικό δίκαιο θα πρέπει να εφαρµοστούν 
οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτό, εφόσον βέβαια αυτές είναι 
συµβατές µε τις θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης ΕΚ δηλαδή του 
ανταγωνισµού, της µη διάκρισης, της ίσης µεταχείρισης και της ισότητας 
ανδρών και γυναικών. Όσον αφορά την εφαρµογή του εσωτερικού 
δικαίου υπάρχουν δύο κατηγορίες:  
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Οι φορείς που έχουν υποχρέωση εφαρµογής των διαδικασιών του 
δηµόσιου λογιστικού (Ν. 2362/95) ή άλλες νοµοθετηµένες διαδικασίες  

Οι φορείς που έχουν εσωτερικούς κανονισµούς για την ανάθεση σε 
τρίτους, όργανα και διαδικασίες.   

Όσον αφορά τους πρώτους έχουν υποχρέωση εφαρµογής των διαδικασιών 
που προβλέπονται στους σχετικούς νόµους και κανονιστικές πράξεις, 
εφόσον βέβαια αυτές είναι συµβατές µε τις θεµελιώδεις αρχές της 
Συνθήκης ΕΚ δηλαδή του ανταγωνισµού, της µη διάκρισης, της ίσης 
µεταχείρισης και της ισότητας ανδρών και γυναικών. Σε διαφορετική 
περίπτωση τηρούνται διαδικασίες δηµοσιότητας.  
Όσον αφορά τους δεύτερους η σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης θα πρέπει 
να γίνεται µε τον εγκεκριµένο κανονισµό τους. Επισηµαίνεται ότι ο 
εσωτερικός κανονισµός, θα πρέπει να έχει εγκριθεί νοµίµως (από την 
εποπτεύουσα δηµόσια αρχή του φορέα), να είναι επαρκής και να µην 
έρχεται σε αντίθεση µε τις γενικές αρχές της Συνθήκης ΕΚ που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν οι εσωτερικές διαδικασίες δεν είναι συµβατές 
µε τις ανωτέρω θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης ΕΚ υποχρεωτικά 
τηρούνται διαδικασίες δηµοσιότητας. (The COMMISSION INTERPRETATIVE 
COMMUNICATION on the Community law applicable to contract awards 
not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement 
Directives (2006/C 179/02).  
Σε κάθε περίπτωση για συµβάσεις αξίας µεγαλύτερης του ποσού που 
προβλέπεται στο άρθρο 83 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει κάθε φορά, για 
απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων και µικρότερης των κατώτερων ορίων που 
θέτει το Π∆ 60/2007 καθώς και για συµβάσεις υπηρεσιών που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ Β του Π∆ 60/2007 και στο παράρτηµα 
ΧVΙΙ Β του Π∆ 59/2007, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάρτηση της 
περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ηµέρες στην ιστοσελίδα του 
φορέα υλοποίησης /εταίρου ή/και του φορέα στον οποίο αυτός υπάγεται ή 
του ∆ιαχειριστή ή να έχει προηγηθεί ο προσήκων βαθµός δηµοσιότητας. Η 
υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις 
που εθνικές διατάξεις προβλέπουν διαδικασία δηµοσιότητας σε µέσα 
πανελλήνιας κυκλοφορίας.  
 

- Οι πρόχειροι διαγωνισµοί (µε 3 προσφορές) δεν είναι διαδικασία συµβατή 
µε τις θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης ΕΚ1.  

- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατάτµηση για την αποφυγή 
τήρησης των διαδικασιών. 

- Τα µέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής ενδείκνυται να µη 
συνδέονται ιεραρχικά µεταξύ τους και να διαθέτουν τεχνογνωσία επί του 
αντικειµένου του διαγωνισµού. 

- Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να είναι γνωστά εξ αρχής στους 
υποψηφίους. 

                                                      
1 Η διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού µε τρεις προσφορές είναι δεκτή, εφόσον έχει προηγηθεί η δηµιουργία 

µητρώου προµηθευτών µετά από πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισµό τουλάχιστον 15 ηµερών στο διαδίκτυο ή στον 
ηµερήσιο τύπο.  
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- Η εµπειρία αποτελεί κριτήριο επιλογής και όχι κατακύρωσης ενός 
διαγωνισµού. Η βαθµολόγηση της εµπειρίας (εταιρείας, επιστηµονικού 
υπεύθυνου, οµάδας έργου κ.α.) συνιστά σηµαντικό λάθος και επισύρει 
οριζόντια διόρθωση. 

- Η τήρηση των θεµελιωδών αρχών της Συνθήκης ΕΚ δηλαδή του 
ανταγωνισµού, της µη διάκρισης, της ίσης µεταχείρισης και της ισότητας 
ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται από τους  φορείς και κατά 
την πρόσληψη του προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, 
συµβάσεις µίσθωσης έργου, συµβάσεις έργου κα. Ως εκ τούτου θα πρέπει 
να ακολουθούνται διαδικασίες δηµοσιότητας και κατά την πρόσληψη 
προσωπικού, ανεξάρτητα αν προβλέπεται ή όχι από το εθνικό δίκαιο.    

Επίσης, πρέπει να εκπληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα 
αναφορικά  µε: 

- την επιλεξιµότητα του φορέα, όπως καθορίζεται στην προκήρυξη του κάθε 
Προγράµµατος 

- τις κρατικές ενισχύσεις 
- την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε έργα κυρίως επενδυτικά.  

∆εν συγχρηµατοδοτούνται από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή (κίνδυνος διπλής 
χρηµατοδότησης).  
 
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών: 
1. Συµβάσεις και προσυµβατικά στοιχεία (προκήρυξη, σχετικές δηµοσιεύσεις, 

αξιολόγηση, κατακύρωση, προέγκριση προκήρυξης και σύµβασης, όπου 
απαιτείται, κλπ) 

2. Στην περίπτωση συµβάσεων δηµόσιων έργων κατασκευής θα πρέπει να 
κατατίθενται οι σχετικοί εγκεκριµένοι/θεωρηµένοι Λογαριασµοί. Να σηµειωθεί 
ότι, κατά την διάρκεια της διοικητικής επαλήθευσης θα πρέπει να 
διαπιστώνεται ότι τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα στο άρθρο 53 
«Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις» του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 134 του Ν. 4070/2012.  

3. Τιµολόγια στα οποία αναγράφεται το έργο.  

4. Παραδοτέα και Πρωτόκολλα παραλαβής παραδοτέων. 

5. ∆ικαιολογητικά πληρωµής.  

6. Αποδεικτικά εξόφλησης (επιταγή-extrait).   

 
 

12. ∆απάνες αυτεπιστασίας (βλ. Άρθρο 48 παρ.2 της ΥΠΑΣΥ∆) 

 

1. Η απόφαση έγκρισης της εκτέλεσης µε ίδια µέσα θα πρέπει να περιλαµβάνει 
σαφή περιγραφή των ποσοτήτων, εργασιών, υπηρεσιών, υλικών, που θα 
χρησιµοποιηθούν, µε το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και το ακριβές 
χρονοδιάγραµµα των επιµέρους στοιχείων του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου. Οι διαδικασίες και τα όργανα για την πιστοποίηση, έλεγχο και 
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παραλαβή των προβλεποµένων στην απόφαση παραδοτέων, θα πρέπει να 
περιγράφονται και να ορίζονται µε επάρκεια. 

2. Οι διαδικασίες έγκρισης και πραγµατοποίησης των πληρωµών θα πρέπει να 
συνδέονται µε τα παραδοτέα του έργου και να είναι συµβατές µε τον αρχικό 
προϋπολογισµό και την χρονική κατανοµή του. 

3. Στην περίπτωση αυτεπιστασίας, για τα τµήµατα που θα ανατεθούν σε τρίτους 
µε δηµόσιες συµβάσεις, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το φυσικό αντικείµενο 
και το ύψος των δαπανών αυτών των συµβάσεων δεν θέτουν σε 
αµφισβήτηση τη φύση του έργου αυτού καθεαυτού. Το ύψος αυτών των 
δαπανών δεν µπορεί να υπερβαίνει  το όριο του 25% του Π/Υ της συνολικής 
δαπάνης αυτεπιστασίας. 

4. Για κάθε προµήθεια στα πλαίσια της αυτεπιστασίας, θα πρέπει να τηρηθούν οι  
διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε το ύψος της προϋπολογιζόµενης δαπάνης. 
Σηµειώνεται ότι δεν θα είναι αποδεκτή η κατάτµηση σε οµοειδείς συµβάσεις 
για το ίδιο αντικείµενο προκειµένου να αποφευχθεί η εφαρµογή της 
προσήκουσας διαδικασίας ανάθεσης.  

 
 

13. Χορηγίες στην περίπτωση του προγράµµατος υποτροφιών και 

ανταλλαγής φοιτητών. (βλ. Άρθρο 7.8 του Κανονισµού και Άρθρο 36 της 

ΥΠΑΣΥ∆)  

 
Οι χορηγίες προς τους φοιτητές σε µετρητά για την κάλυψη των εξόδων τους στο 
πλαίσιο υποτροφιών ή ανταλλαγής φοιτητών είναι επιλέξιµες πληρωµές.  
 
Έγγραφα τεκµηρίωσης της σχετικότητας της δαπάνης που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών:  
1. Επίσηµη Απόφαση του Φορέα περί ορισµού των συγκεκριµένων φοιτητών ως 

υποτρόφους στα πλαίσια του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014. 

2. Αποδεικτικά καταβολής της χορηγίας (επιταγή-κίνηση λογαριασµού). 

 
 
 

14. Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης  

Οι αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης των δαπανών είναι οι ακόλουθοι: 
1. Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του … προς τον 

προµηθευτή.  Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) 
τα σχετικά µε την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των 
επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών (extrait) (β) φωτοαντίγραφο του 
σώµατος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) 
καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 
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2. Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή. Για την 
πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο 
κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο θα φαίνεται 
ως δικαιούχος του λογαριασµού ο προµηθευτής των προϊόντων και 
υπηρεσιών,  ο καταθέτης 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). 

3. Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης 
(δικαιούχου) σε εταιρικό 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 (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή (γ) καρτέλα 
προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

4. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής προς τον  προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της 
πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα 
έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προµηθευτή, 
αντίγραφο και φωτοτυπία του σώµατος της αντίστοιχης επιταγής. 

5. Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. 
ηλεκτρονική κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να 
προσκοµιστεί σφραγισµένο από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του τραπεζικού 
λογαριασµού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της 
ηλεκτρονικής συναλλαγής σφραγισµένα από την Τράπεζα) και συναφή µε τις 
ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση 
συναλλαγής πληρωµής µέσω του Συστήµατος Οφειλών Πληρωµών Έργων 
Π∆Ε αρκεί η υποβολή αντιγράφου της Εντολής Πληρωµής µε κατάσταση 
συναλλαγής «Επιβεβαιωµένη».   

 
Επισηµαίνεται ότι : 
6. ∆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). 

7. Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στα  λογιστικό σύστηµα του. 

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

9. Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την υποβολή του 
αιτήµατος ολοκλήρωσης της πράξης.  

10.∆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 (βλ. παρακάτω Κεφ. 16). 

11.∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών και 
παραστατικών των µετόχων της επιχείρησης. 
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12.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: 

α. Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο 
δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού. 
β. Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του 
εξοφλούµενου παραστατικού. 

13.Για τον έλεγχο των τιµών, η Αρχή Πιστοποίησης µπορεί να ελέγχει τα 
στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και εξοπλισµού και να ζητήσει από το 
διαχειριστή προγράµµατος, τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα 
κατά την κρίση της στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για 
τον έλεγχο των τιµών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους λοιπών πάγιων 
στοιχείων µπορούν να χρησιµοποιούνται από την Αρχή Πιστοποίησης κάθε 
είδους αποδεικτικά στοιχεία και έχει το δικαίωµα περικοπής δαπανών κατά 
την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του έργου 
ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.  

14.Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε 
τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τις 
οδηγίες της Αρχής Πιστοποίησης. 

 

 

15. Λογιστική Παρακολούθηση του Έργου  

1. Απαιτείται ξεχωριστός λογιστικός λογαριασµός στον οποίο θα 
λογιστικοποιούνται τα παραστατικά του έργου.   

2. Ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία λογιστικής παρακολούθησης 
ανεξάρτητα πηγής χρηµατοδότησης.   

3. Η είσπραξη επιχορήγησης για λογαριασµό των υπολοίπων  συµβαλλοµένων 
δεν αποτελεί έσοδο του φορέα.  Αποτελεί έσοδο των υπολοίπων. Ο φορέας 
µπορεί να παρακολουθήσει λογιστικά µόνο τις ταµειακές ροές. Θα µπορούσε  
να παρακολουθείται λογιστικά µε τη χρήση λογαριασµών υποχρεώσεων. Οι 
συµβαλλόµενοι στο έργο δεν είναι πελάτες εσωτερικού γιατί δεν υπάρχει 
ανταποδοτική σχέση.  Οι υπόλοιποι συµβαλλόµενοι ακολουθούν τη λογιστική 
παρακολούθηση που τους επιτρέπει το λογιστικό τους σύστηµα.  

4. Η παρακολούθηση των δαπανών των υπολοίπων συµβαλλοµένων στο έργο 
αποτελεί υποχρέωση του φορέα αλλά ο τρόπος παρακολούθησης µπορεί να 
είναι Λογαριασµός Τάξεως.  

5. Οι φορείς που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλλουν 
εκτυπώσεις από το λογιστικό σύστηµα του/των λογαριασµών που τηρούνται 
για το έργο.  

6. Στις περιπτώσεις φορέων που δεν είναι δυνατή η τήρηση ξεχωριστού 
λογαριασµού στα λογιστικά του βιβλία (π.χ. Β’ Τάξεως) υποβάλλονται 
αντίστοιχες καταστάσεις υπογεγραµµένες από τον Λογιστή του Φορέα.  
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16. Μη Επιλέξιµες ∆απάνες  (βλ. Άρθρο 7.6 του Κανονισµού και Άρθρο 34 της 

ΥΠΑΣΥ∆) 

1. Ο ανακτήσιµος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Η επιλεξιµότητα του Φ.Π.Α  έχει καθορισθεί µε βάση την αίτηση χρηµατοδότησης 
και το καθεστώς  του φορέα υλοποίησης.    
Στις περιπτώσεις που έχει καθοριστεί ως επιλέξιµος ο Φ.Π.Α, θα υποβάλλεται η 
εκκαθαριστική δήλωση ή οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να τεκµαίρεται ο µή 
συµψηφισµός του Φ.Π.Α. 
Σηµειώνεται ότι ο ανακτήσιµος ΦΠΑ είναι σε κάθε περίπτωση µη επιλέξιµος. 

2. Οι χρεωστικοί τόκοι, τα έξοδα εξυπηρέτησης του χρέους και οι τόκοι 
υπερηµερίας, 

3. Οι προµήθειες χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και τα λοιπά καθαρά 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, εξαιρουµένων των εξόδων που σχετίζονται µε το 
άνοιγµα λογαριασµών που απαιτούνται από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, το Εθνικό 
Σηµείο Επαφής ή το εφαρµοστέο δίκαιο και το κόστος των 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που επιβάλλονται µε την απόφαση ένταξης 
της πράξης, 

4. Οι προβλέψεις για ζηµίες ή ενδεχόµενες µελλοντικές υποχρεώσεις, 

5. Οι συναλλαγµατικές απώλειες, εκτός από τις ζηµιές που καλύπτονται από 
ρητή διάταξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για κάθε πρόγραµµα, 

6. Οι δαπάνες που καλύπτονται από άλλες πηγές, 

7. Τα πρόστιµα, ποινές και δικαστικά έξοδα, 

8. Τυχόν υπέρµετρες ή παράλογες δαπάνες. 

 


