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1. Εισαγωγή  

 

Μετά την υπαγωγή τους στη ∆ράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να υλοποιήσουν το αρχικά εγκεκριµένο 

έργο τους, µεριµνώντας ώστε να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους επιτυχώς οι κάτωθι ενέργειες 

που αναλύονται περαιτέρω στον Οδηγό Υλοποίησης: 

 

α/α Τύπος ενέργειας Προθεσµία 

1. Υλοποίηση έργου 

1 ∆ιενέργεια των απαιτούµενων προµηθειών/ 

εξοφλήσεις δαπανών 
31.12.2008 

2 Θέση σε λειτουργία και επίσηµη ενηµέρωση έναρξης 

παροχής της υπηρεσίας 
28.02.2009 

2. Ενέργειες για τη λήψη της αναλογούσας επιχορήγησης 

3 Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης 28.02.2009 

4 Συµµετοχή στην πιστοποίηση φυσικού & οικονοµικού 

αντικειµένου 

Υλοποίηση από 01.03.2009 

έως 31.03.2009 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των 

προθεσµιών που τίθενται στον Οδηγό Υλοποίησης καθώς, λόγω των ανελαστικών 

χρονοδιαγραµµάτων ολοκλήρωσης του Ε.Π. ΚτΠ, δεν θα είναι εφικτή η παραχώρηση παρατάσεων 

εκ µέρους της ΚτΠ ΑΕ. Επακόλουθα, σε περίπτωση που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δεν 

καταφέρουν να τηρήσουν τα χρονοδιαγράµµατα που αναφέρονται στις επόµενες σελίδες του 

Οδηγού Υλοποίησης κινδυνεύουν να απενταχθούν από τη ∆ράση, χάνοντας έτσι το δικαίωµα 

λήψης της αναλογούσας – µετά την πιστοποίηση – επιχορήγησης. 

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση για την 

υλοποίηση των έργων τους δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στη ∆ράση, πρέπει να ενηµερώσουν 

άµεσα την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., καταθέτοντας γραπτώς σχετικό αίτηµα, 

υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από άλλο πρόσωπο, επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένο από αρµόδιο όργανο της επιχείρησης. 
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2. Υλοποίηση έργου  

 

2.1. ∆ιενέργεια των απαιτούµενων προµηθειών/ εξοφλήσεις 

δαπανών 

 

Αµέσως µόλις οι επιχειρήσεις ενηµερωθούν για την έγκριση των προτάσεών τους θα πρέπει: 

� να µελετήσουν µε προσοχή το σχετικό υλικό που είναι δηµοσιευµένο στον παρόντα Οδηγό 

Υλοποίησης και στο δικτυακό τόπο της ∆ράσης, 

� να µελετήσουν τους όρους και τους περιορισµούς της Απόφασης Ένταξης στη ∆ράση, η 

οποία αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ∆ράσης. 

� να ξεκινήσουν άµεσα την υλοποίηση του εγκεκριµένου έργου µεριµνώντας για την ορθή 

τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των όρων συµµετοχής στη ∆ράση. 

 

Εν συνεχεία, η επιχείρηση ολοκληρώνει το έργο, δηλ. προβαίνει: 

� στις  αγορές/ προµήθειες και στην εγκατάσταση του εξοπλισµού/ λογισµικού (εφόσον το έργο 

υλοποιείται µέσω προµήθειας των απαραίτητων συστατικών του στοιχείων), είτε 

� σε ενεργοποίηση της σχετικής υπηρεσίας (στις περιπτώσεις που αξιοποιείται το µοντέλο  

Application Service Provision – ASP) 

� σε υλοποίηση των λοιπών ενεργειών του έργου (π.χ. δαπάνες σύνδεσης µε το διαδίκτυο, 

δαπάνες προώθησης, κλπ). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές προς χρηµατοδότηση δαπάνες 

οι οποίες θα έχουν τιµολογηθεί ή/ και εξοφληθεί µετά τις 31.12.2008.  

Ενδεικτικά, δεν γίνονται αποδεκτές επιταγές µε ηµεροµηνία λήξης µετά τις 31.12.2008, ακόµη 

και εάν έχουν επιδοθεί στον προµηθευτή πριν τις 31.12.2008. Ο ίδιος περιορισµός ισχύει για 

κάθε µορφής εξόφληση (π.χ. κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, κλπ). 
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Κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων προµηθειών, είναι χρήσιµο να λαµβάνονται υπόψη τα 

στοιχεία τεκµηρίωσης που πρόκειται να ζητηθούν από την ΚτΠ Α.Ε. κατά την πιστοποίηση της 

ορθής υλοποίησης: 

� του φυσικού αντικειµένου (επιµέρους στοιχεία που απαρτίζουν το έργο) 

� του οικονοµικού αντικειµένου (δαπάνες & εξοφλήσεις) 

τα οποία αναφέρονται συνοπτικά στο «Παράρτηµα Ι: Στοιχεία τεκµηρίωσης» κατωτέρω. 

2.2. Παραµετροποίηση/ ενσωµάτωση υπηρεσίας στη λειτουργία 

της επιχείρησης 

 

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προµηθειών και εγκαταστάσεων, η επιχείρηση µπορεί να 

υλοποιήσει τις εργασίες ενσωµάτωσής της υπηρεσίας στην επιχειρησιακή λειτουργία της. 

Ενδεικτικά, οι εργασίες που δύνανται να υλοποιηθούν κατά τη συγκεκριµένη φάση εργασιών 

µπορεί να περιλαµβάνουν: 

� Παραµετροποίηση της υπηρεσίας σύµφωνα µε το επιχειρησιακό πρότυπο (business model), 

� Καταχώρηση (data entry) πραγµατικών δεδοµένων (π.χ. κωδικών προίόντων, κωδικών 

πελατών, κλπ), 

� Προσαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης στις απαιτήσεις της νέας υπηρεσίας 

(π.χ. προσαρµογή των διαδικασιών παραγγελιοληψίας/ παραγγελιοδοσίας  ώστε να είναι 

συµβατές και µε τις τυχόν παραγγελίες που θα υλοποιούνται µέσω της νέας υπηρεσίας, 

επέκταση των κωδικών των σηµείων πώλησης ώστε να ενσωµατωθούν και οι πωλήσεις µέσω 

διαδικτύου, κλπ) ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία της 

υπηρεσίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών παραµετροποίησης/ ενσωµάτωσης θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος που να επιτρέπει: 

� Την επίσηµη ανακοίνωση της έναρξης παροχής της υπηρεσίας πριν τις 28.02.2009 

(βλ. σχετικά την επόµενη παράγραφο 2.3. Επίσηµη ανακοίνωση της έναρξης της 

υπηρεσίας).  

� Την υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης πριν τις 28.02.2009 (βλ. σχετικά την 

παράγραφο 3.1. Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης.). 
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2.3. Επίσηµη ανακοίνωση της έναρξης της υπηρεσίας 

 

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου, η επιχείρηση ανακοινώνει επίσηµα την 

έναρξη παροχής της υπηρεσίας στην πελατειακή της βάση και στο ευρύτερο κοινό. 

 

Η επίσηµη ανακοίνωση της έναρξης παροχής της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό 

ευρύτερη, στοχευµένη και να υλοποιηθεί µε τρόπο που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή διάρκεια 

& αποτελεσµατικότητα. 

  

2.4. Επικοινωνία µε την ΚτΠ Α.Ε. 

 

Κατά το διάστηµα υλοποίησης του ενισχυόµενου έργου τους οι επιχειρήσεις µπορούν να 

επικοινωνούν εγγράφως µε την ΚτΠ Α.Ε. για κάθε θέµα που ενδέχεται να σχετίζεται µε: 

� Επιµέρους στοιχεία του έργου (π.χ. διαφοροποιήσεις µικρής κλίµακας σε µοντέλα εξοπλισµού, 

αλλαγές προµηθευτών, κλπ) 

� την ίδια την επιχείρηση (π.χ. τροποποιήσεις νοµικών µορφών, µεταβιβάσεις εταιρικών 

µεριδίων, κλπ) 

και ενδέχεται να επηρεάσει την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του ενισχυόµενου έργου. 

 

Η επικοινωνία µπορεί να γίνεται µέσω των εξής καναλιών επικοινωνίας: 

1. µε τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρµας που είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο της ∆ράσης 

(προτείνεται), 

2. µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), καλώντας τους αριθµούς: 2131300808 ή 2109764975, 

3. ταχυδροµικά προς: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Τοµέας Ιδιωτικών Έργων, Ηλιουπόλεως 2-

4, ΤΚ 17237 Υµηττός (τηλ. για χρήση από courier: 2131300700) 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

♦ το ανελαστικό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 

των εγκεκριµένων έργων 

♦ ότι – παρά το γεγονός ότι η ΚτΠ Α.Ε. µεριµνά για την άµεση ανταπόκριση σε αιτήµατα και 

ερωτήµατα των συµµετεχουσών στη δράση επιχειρήσεων – τα θέµατα που τίθενται υπόψη της 

ΚτΠ Α.Ε. ενδέχεται να απαιτούν σηµαντικό χρόνο διαχείρισης και επεξεργασίας, 

η επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίζει ως ελάχιστο διάστηµα ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε γραπτό 

της ερώτηµα ή αίτηµα της τις είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες. 



∆ράση “Ε-Services”        Οδηγός Υλοποίησης 

 
Σελίδα 7 

 

 

Για τον σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις προτείνεται να υποβάλουν τυχόν ερωτήµατα & αιτήµατα τους 

το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου 2008. Σε περιπτώσεις ερωτηµάτων που 

υποβάλλονται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

άµεση ανταπόκριση εκ µέρους της ΚτΠ Α.Ε., χωρίς όµως να είναι βέβαιη η λήψη έγκαιρα 

αξιοποιήσιµης πληροφορίας από τις επιχειρήσεις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης δεν γίνονται αποδεκτά αιτήµατα τροποποίησης, που να αφορούν 

σε: 

� αύξηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, 

� παράταση της διάρκειας υλοποίησης του έργου, 

� υπέρβαση των επιµέρους ορίων που αναγράφονται στον Οδηγό Υποβολής ανά κατηγορία 

δαπάνης. 

 

Τυχόν µεταβολές µικρής εµβέλειας που θα αφορούν: 

� στο ενισχυόµενο έργο (π.χ. αλλαγή προµηθευτή, προµήθεια βελτιωµένου µοντέλου 

εξοπλισµού, κλπ) ή 

� στην επιχορηγούµενη επιχείρηση (π.χ. αλλαγή νοµίµου εκπροσώπου, αλλαγή στοιχείων 

επικοινωνίας, κλπ) 

θα πρέπει να κοινοποιούνται άµεσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για ενηµέρωση και λήψη 

των τυχόν απαιτούµενων εγκρίσεων. 
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3. Συµµετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης δαπανών 

 

3.1. Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης 

 

Η επιχείρηση – δικαιούχος της ενίσχυσης, θα πρέπει να υποβάλλει Έκθεση Ολοκλήρωσης 

εκτελεσθέντος Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 

2009. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυστηρά η προθεσµία της 28.02.2009, η επιχείρηση 

κινδυνεύει να απενταχθεί από τη ∆ράση. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρξει 

µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση να µην σηµειώνεται υπέρβαση της προθεσµίας 

Υποβολής της Έκθεσης Ολοκλήρωσης. 

 

Η Έκθεση ολοκλήρωσης του έργου περιλαµβάνει συνοπτική τεκµηρίωση του εκτελεσθέντος έργου 

και ταυτόχρονα αποτελεί την αίτηση για ενεργοποίηση των διαδικασιών τεχνικής – οικονοµικής 

πιστοποίησης και της καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης. 

 

Επίσης, η Έκθεση Ολοκλήρωσης περιλαµβάνει: 

� Στοιχεία τεκµηρίωσης της επίσηµης ανακοίνωσης της παροχής της υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 ανωτέρω, 

� Στοιχεία µε τα οποία θα είναι δυνατή η πρόσβαση-χρήση της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας από τους πιστοποιητές της ΚτΠΑΕ, ώστε να καταστεί εφικτή η δοκιµή της 

υπηρεσίας σε πραγµατικό χρόνο. 

 

Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να συµπληρώσουν την Έκθεση Ολοκλήρωσης, µε βάση τυποποιηµένο 

υπόδειγµα που είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της ∆ράσης και να την υποβάλλουν στην ΚτΠ 

Α.Ε., σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες που είναι επίσης διαθέσιµες µέσω του διαδικτυακού 

τόπου της ∆ράσης. 
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3.2. ∆ιενέργεια πιστοποίησης 

 

Η πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των αρχικά 

εγκεκριµένων έργων θα πραγµατοποιηθεί εντός του Μαρτίου 2009. Για να καταστεί εφικτή η 

διενέργεια της πιστοποίησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ολοκληρωθεί τα εξής: 

� Να έχουν πραγµατοποιηθεί οι αρχικά εγκεκριµένες δαπάνες (τιµολογήσεις ΚΑΙ εξοφλήσεις) 

έως τις 31.12.2008. 

� Να έχει υποβληθεί εγκαίρως προς την ΚτΠ Α.Ε. η Έκθεση Ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 3.1. 

 

 

Α. Τεχνική πιστοποίηση 

 

Το πρώτο βήµα της διαδικασίας πιστοποίησης της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου 

του έργου είναι η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της ενισχυόµενης ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

µέσω πρακτικών δοκιµών της υπηρεσίας σε πραγµατικό χρόνο από την ΚτΠ Α.Ε. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας σε 

πραγµατικό χρόνο, τότε η επιχείρηση κινδυνεύει να απενταχθεί από τη ∆ράση. 

 

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι πρακτικές δοκιµές της υπηρεσίας, ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί 

επιτόπια επίσκεψη των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων (πιστοποιητών) στην επιχείρηση. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

� την  Απόφαση ένταξης του έργου στη ∆ράση «E-Services»   

� την υποβληθείσα Έκθεση Ολοκλήρωσης 

� τους Οδηγούς της ∆ράσης, 

οι πιστοποιητές: 

� εξετάζουν λεπτοµερώς τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση του Φυσικού 

Αντικειµένου και την τήρηση των επιµέρους όρων της ∆ράσης, 

� σηµειώνουν τυχόν αποκλίσεις από την αρχικά εγκεκριµένη πρόταση.  
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Β. Οικονοµική πιστοποίηση 

 

Η οικονοµική πιστοποίηση ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί και µε επιτόπια επίσκεψη των αρµόδιων 

ελεγκτικών οργάνων (πιστοποιητών), παράλληλα µε τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης. Οι 

πιστοποιητές: 

� εξετάζουν την επιλεξιµότητα των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών δαπανών, την 

ορθότητα, εγκυρότητα και νοµιµότητα αυτών, 

� ελέγχουν τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και αντίστοιχα τηρούµενα στοιχεία από τις 

λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να επιβεβαιώσουν την ορθή εκτέλεση του οικονοµικού 

αντικειµένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προµηθευτών, ηµερολόγιο ταµείου, κλπ.), 

� επιβεβαιώνουν την τήρηση των προβλεπόµενων ορίων στο σύνολο του προϋπολογισµού και 

στην κάθε Κατηγορία ∆απάνης, 

� σηµειώνουν τυχόν αποκλίσεις. 

 

Γ. Έκθεση πιστοποίησης  

 

Με το πέρας της πιστοποίησης, το αρµόδιο όργανο ελέγχου συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, όπου 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου, καθώς και ο πιστοποιηµένος επιλέξιµος 

προϋπολογισµός που δύναται να επιχορηγηθεί. 

Στην περίπτωση ύπαρξης εκκρεµοτήτων που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια των 

πιστοποιήσεων είναι δυνατό να τεθεί η ολοκλήρωση της έκθεσης πιστοποίησης σε αναστολή για 

περιορισµένο αριθµό ηµερών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην επιχείρηση να άρει τις όποιες 

εκκρεµότητες, προσκοµίζοντας τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία/ τεκµηρίωση που αποδεικνύουν 

την καλή εκτέλεση του έργου. 
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4. Καταβολή επιχορήγησης 

 

Α. ∆ιαδικασία - ∆ικαιολογητικά 

 

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης θα πρέπει: 

� να έχει πραγµατοποιηθεί η πιστοποίηση του ενισχυόµενου έργου, µε την οποία προσδιορίζεται 

το ύψος της αναλογούσας επιχορήγησης, 

� να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιµες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Η διαδικασία εκταµίευσης (της επιχορήγησης) προς την επιχείρηση δροµολογείται αυτόµατα, µετά 

τη σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης από τα αρµόδια όργανα.  

Για την καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης η επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίσει 

τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

� Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων (παραγρ. 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-5-92),  

� Φορολογική ενηµερότητα, 

� Ασφαλιστική ενηµερότητα.  

� Βεβαίωση µη πτώχευσης 

� Βεβαίωση περί µη αίτησης για πτώχευση. 

 

Β. Υποχρεώσεις δηµοσιότητας 

 

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση, θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα: 

� στο ευρύ κοινό 

� σε κάθε ενδιαφερόµενο εθνικό ή Κοινοτικό φορέα 

να ενηµερώνεται σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ∆ράσης. 

Για την κάλυψη της συγκεκριµένης υποχρέωσης, οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη δράση 

µπορούν να αναρτήσουν σχετική αναφορά εντός της συγχρηµατοδοτούµενης ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας, σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα που θα βρίσκεται διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή 

µέσω της κατάλληλης σύνδεσης (link) στο δικτυακό τόπο της ∆ράσης. 

Οι ενέργειες δηµοσιότητας θα πρέπει να παραµείνουν ενεργές τουλάχιστον επί 12 µήνες µετά την 

ολοκλήρωση του ενισχυόµενου έργου και τη λήψη της αναλογούσας επιχορήγησης. 
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5. Παράρτηµα Ι: Στοιχεία τεκµηρίωσης 

 

5.1. Στοιχεία τεκµηρίωσης φυσικού αντικειµένου  

 

Για τον επιτυχή έλεγχο (πιστοποίηση) του Φυσικού αντικειµένου και κατ’ επέκταση για την ταχεία 

καταβολή της επιχορήγησης, θα πρέπει να είναι διαθέσιµο από την επιχείρηση επαρκές 

τεκµηριωτικό υλικό για το σύνολο των ποσοτικών στοιχείων (υλικών και άυλων) που 

περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο έργο. Ενδεικτικά, για την υποβοήθηση των επιχειρήσεων, 

αναφέρονται παραδείγµατα δεδοµένων που δύναται να ζητηθούν/ ελεγχθούν κατά τη διενέργεια 

της πιστοποίησης. 

 

� Ο εξοπλισµός θα πρέπει:  

. να βρίσκεται εγκατεστηµένος και σε λειτουργία στα προβλεπόµενα σηµεία, 

. να καλύπτει τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται στην εγκεκριµένη πρόταση της 

επιχείρησης, 

. να είναι καινούριος, 

. να είναι δυνατός ο έλεγχος των σειριακών αριθµών (επί του εξοπλισµού, από 

συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια, κλπ) που θα συµβαδίζουν µε τα αναγραφόµενα στα 

αντίστοιχα παραστατικά, 

. να έχει καταγραφεί στα πάγια της επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. 

� Το λογισµικό θα πρέπει:  

. να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, 

. να καλύπτει την προβλεπόµενη λειτουργικότητα, 

. να υπάρχουν οι επίσηµες άδειες χρήσης ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των 

κατασκευαστών, 

. να έχει καταγραφεί στα πάγια της επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. 

 

� Οι συνδροµές και υπηρεσίες θα πρέπει:  

. να επιβεβαιώνονται µέσω αντίστοιχων αιτήσεων/ συµφωνητικών – συµβάσεων, όπου 

θα είναι εµφανείς οι όροι παροχής και το είδος της υπηρεσίας, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στον Οδηγό Υποβολής. 
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. να αποδεικνύεται η χρήση τους µέσω των αντίστοιχων τιµολογίων ή βεβαιώσεων του 

παρόχου της κατά περίπτωση υπηρεσίας ή συνδροµής, 

� Για όλα τα είδη των πραγµατοποιούµενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου 

επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραµµένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα 

παραστατικά (τιµολόγια πώλησης/ υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.). Ως εκ 

τούτου, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά 

τα επιµέρους στοιχεία του φυσικού αντικειµένου και οι ποσότητες που 

τιµολογούνται. 

 

Οι οµάδες ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου µπορούν να ζητήσουν 

οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης του έργου 

και την πλήρη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τους όρους της ∆ράσης.  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν το έργο των οµάδων ελέγχου, µέσω παροχής κάθε 

στοιχείου, πληροφορίας ή διευκρίνισης που υποβοηθούν την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση του 

ελέγχου. 

 

5.2. Στοιχεία τεκµηρίωσης οικονοµικού αντικειµένου  

 

Κατά τον έλεγχο (πιστοποίηση) του Οικονοµικού αντικειµένου, θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 

επαρκές τεκµηριωτικό υλικό (παραστατικά) για το σύνολο των δαπανών που περιλαµβάνονται στο 

εγκεκριµένο έργο. Στις βασικές αρχές που λαµβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο του οικονοµικού 

αντικειµένου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

� Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής 

υπηρεσιών του προµηθευτή προς την επιχείρηση ή έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος 

όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ. 

� Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία και το ΑΦΜ του προµηθευτή, να 

περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιµέρους στοιχεία και οι ποσότητες (ή η διάρκεια των 

υπηρεσιών).  

. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξοπλισµού, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται οι 

αντίστοιχοι κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) όλων των τµηµάτων του και το 

αντικείµενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. 

. Ειδικά για τις περιπτώσεις λογισµικού-εφαρµογών, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται 

κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) ή αδειών χρήσης (license 
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numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την αντίστοιχη βάση πελατών 

του κατασκευαστή. 

� Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εµφανή και διαχωρίσιµα τα τµήµατα των δαπανών που 

εµπίπτουν στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου. Επίσης, θα πρέπει να είναι εµφανείς ή να 

µπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α. 

� Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται (µε σφραγίδα ή χειρόγραφα) η φράση: 

«Χρηµατοδότηση από τη ∆ράση ‘E-Services’». 

� Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 

σχετικά µε την λογιστική παρακολούθηση των πράξεων. Στις περιπτώσεις που τηρούν βιβλία Γ’ 

κατηγορίας απαιτείται η δηµιουργία ξεχωριστής λογιστικής µερίδας, έτσι ώστε να προκύπτουν 

λογιστικά οι δαπάνες που αφορούν το ενισχυόµενο έργο. 

� Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονοµικού αντικειµένου κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου (να είναι σαφής και διαχωρίσιµη 

κάθε δαπάνη για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς προµηθευτών). 

 

Σηµείωση: Η αρχειοθέτηση των παραστατικών θα πρέπει να γίνεται ανά κατηγορία δαπάνης και 

ηµεροµηνία, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και 

παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου θα τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική µερίδα, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία 

καταβολής της επιχορήγησης και θα τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. 

 

Επιτρεπόµενοι τρόποι εξόφλησης δαπανών: 

 

a. Για ποσά (αξία τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ) από €15.000 και άνω η εξόφληση (τµηµατική ή ολική) 

γίνεται µέσω τραπεζικών εµβασµάτων/ κατάθεσης µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του 

προµηθευτή ή µε δίγραµµη επιταγή της ίδιας της επιχείρησης (παρ. 5, άρθρου 16 του 

Ν.2992/2002, ΦΕΚ 54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αριθ. 1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002 

διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών). Η επιβεβαίωση της εξόφλησης γίνεται 

είτε α) µέσω του αντιγράφου κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) και 

φωτοτυπίας της επιταγής είτε β) µέσω του αντιγράφου κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό 

λογαριασµό του προµηθευτή από το οποίο θα προκύπτει ο δικαιούχος του λογαριασµού. 

 

b. Για ποσά (αξία τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ) από €1.500 έως €15.000 η εξόφληση γίνεται µε τους 

τρόπους που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση a, καθώς και: 
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α. Με έκδοση επιταγής της ίδιας της επιχείρησης (δηλαδή όχι µε επιταγές πελατείας ή 

άλλων τρίτων) προς τον προµηθευτή, που θα έχει εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 

του ενισχυόµενου έργου. Η επιβεβαίωση της πληρωµής γίνεται µέσω του αντιγράφου 

κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) και φωτοτυπίας της επιταγής. 

β.  Με έκδοση τραπεζικής επιταγής από την επιχείρηση προς τον προµηθευτή (επιταγές 

που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση 

µετρητών στην τράπεζα). Η επιβεβαίωση της εξόφλησης γίνεται µέσω της προσκόµισης 

των εγγράφων της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής και της φωτοτυπίας της 

επιταγής. 

c. Για ποσά (αξία τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ) έως του ποσού των 1.500 ευρώ, η εξόφληση γίνεται µε 

τους τρόπους που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις a και b καθώς και µε µετρητά. Στην 

περίπτωση εξόφλησης µε µετρητά, η επιβεβαίωση γίνεται µέσω σχετικής απόδειξης είσπραξης 

που εκδίδει ο προµηθευτής.  

 

Σηµείωση: 

� ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω 

υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική εξόφληση τιµολογίου, µε σκοπό την 

εξόφλησή του µε µετρητά). 

� ∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες της ∆ράσης η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

� Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν τις 31.12.2008. 

 

 

Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά µε την τεκµηρίωση της ορθής υλοποίησης του Φυσικού και 

Οικονοµικού αντικειµένου των ενισχυόµενων έργων είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο της 

∆ράσης. 

 


