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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 2017-2018

 Κατάθεση αιτήσεων 1/2/2018-26/3/2018

 Πίνακας εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων 
30/3/2018

 Αιτήσεις τροποποίησης έως 20/6/2018

 Ολοκλήρωση επενδύσεων και κατάθεση αίτησης 
πληρωμής στην ΔΑΟΚ 31/7/2018

 Αποστολή προς ΟΠΕΚΕΠΕ του φακέλου πληρωμής 
από την ΔΑΟΚ 7/9/2018

 Πληρωμή έως 15/10/2018 



ΕΠΕΝΔΤΕΙ 2017-2018

 Παράγωγη αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωση 

προϊόντων 

 Ποιοτικός έλεγχος 

 Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων

 Επενδύσεις στην επιχείρηση εν γένει   



ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΣΗΣΑ ΑΊΣΗΗ

Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:
α) οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειές τους 
είναι σαφώς καθορισμένες στις αιτήσεις και 
περιλαμβάνουν τις αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά.
β) οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών 
της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις 
συνήθεις τιμές της αγοράς και για το λόγο αυτό ο 
φάκελος, εκτός από την περιγραφή τους θα 
περιλαμβάνει και δύο οικονομικές προσφορές.



ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΣΗΣΑ ΑΊΣΗΗ

γ) τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί 
αποτελεσματικά η επένδυση

δ) τη συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων 
στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και τον 
πιθανό αντίκτυπο και τη συμβολή στη βελτίωση των 
συνολικών επιδόσεων της επεξεργασίας ή της 
εμπορίας και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις 
της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους.



ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΣΗΣΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ   ΒΑΡΤΣΗΣΑ

Α .Εξοικονόμηση ενέργειας-

Περιβάλλον

Αγορά μηχανημάτων που 

συμβάλουν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας

15

Φρήση πηγών ενέργειας

φιλικών προς το

περιβάλλον

15

Παραγωγή βιολογικών

προϊόντων

10

Β. Είδος παραγόμενου

προϊόντος

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας

ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών και οίνων

ονομασίας κατά παράδοση

10

Γ. Μέγεθος οινοπαραγωγής ύνολο οινοπαραγωγής 200-500 hl 

(Μ.Ο.διετίας)

15

ύνολο οινοπαραγωγής 500,1-

5.000 hl (Μ.Ο.διετίας)

10

ύνολο οινοπαραγωγής 5.000,1 –

άνω hl (Μ.Ο.διετίας)

5

Δ. Είδος Επιχείρησης υλλογικές δομές 20



ΚΤΡΙΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ

 Δεξαμενές
 Πιεστήρια
 Βαρέλια
 Ανταλλάκτες θερμότητας
 Κατασκευή και επίπλωση αίθουσας γευσηγνωσιάς 

και αίθουσας πωλήσεων
 Εξοπλισμός τμήματος πωλήσεων (Η/Τ- Πακέτα 

λογιστικά)
 Εξοπλισμός χημείου
 Εκραγιστήρες
 Αντλίες



ΑΙΣΗΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018 ΑΝΑ Π.Ε. (1)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΗΣΖΔΗ ΔΓΚΡΗΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΓΡΑΜΑ 2 2 2

ΡΟΓΟΠΖ 1 0 0

ΞΑΝΘΖ 2 2 2

ΚΑΒΑΛΑ 2 2 1

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗ 7 6 5

ΔΡΡΩΝ 1 1 1

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3 3 3

ΚΗΛΚΗ 3 3 3

ΖΜΑΘΗΑ 3 3 3

ΠΔΛΛΑ 2 2 1

Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 12 12 11

ΦΛΩΡΗΝΑ 3 3 3

ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 3 3 3



ΑΙΣΗΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018 ΑΝΑ Π.Ε. (2)
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΗΣΖΔΗ ΔΓΚΡΗΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΗΩΑΝΝΗΝΑ 2 2 1

ΠΡΔΒΔΕΑ 1 0 0

ΗΠΔΙΡΟΤ 3 2 1

ΚΑΡΓΗΣΑ 1 1 1

ΛΑΡΗΑ 4 4 4

ΘΔΑΛΙΑ 5 5 5

ΛΔΤΚΑΓΑ 1 1 1

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 2 2 2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 3 3 3

ΦΘΗΩΣΗΓΑ 1 1 0

ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ 1 1 0

ΜΔΖΝΗΑ 2 2 1

ΑΡΓΟΛΗΓΑ 1 1 1

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 3 3 2



ΑΙΣΗΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018 ΑΝΑ Π.Ε. (3)
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΗΣΖΔΗ ΔΓΚΡΗΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ 2 2 1

ΑΣΣΙΚΗ 2 2 1

ΛΔΒΟΤ 2 1 0

ΑΜΟΤ 1 1 1

Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 3 2 1

ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 1 1 1

ΚΤΚΛΑΓΩΝ 5 5 5

Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 6 6 6

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1 1 1

ΥΑΝΗΩΝ 1 1 1

ΚΡΗΣΗ 2 2 2

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 50 47 37



ΑΙΣΗΜΑΣΑ –ΣΕΛΙΚΕ ΠΛΗΡΩΜΕ 2017-18 

 Αιτήσεις αρχικές 50 με ύψος επενδύσεων   

5.365.115 ευρώ και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης 

2.713.262 ευρώ 

 Σελικές επιλέξιμες αιτήσεις 47 με ύψος 

επενδύσεων 4.931.446 ευρώ και ύψος 

ενωσιακής ενίσχυσης 2.468.082 ευρώ

 Επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν 37 με ύψος 

επενδύσεων  3.828.234 ευρώ και ύψος 

ενωσιακής ενίσχυσης 1.885.510 ευρώ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 2018-2019

 Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων 1/9/18 έως 8/10/18

 Πίνακας εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων μαζί με το 
επιλέξιμο ύψος επένδυσης 12/12/18

 Κατάθεση ενστάσεων ηλεκτρονικά έως 22/12/18

 Σελικός πίνακας επιλέξιμων αιτήσεων 16/1/2019

 Αιτήσεις τροποποίησης έως 1/6/2019

 Ολοκλήρωση επενδύσεων και κατάθεση αίτησης 
πληρωμής στην ΔΑΟΚ 25/6/2019

 Αποστολή προς ΟΠΕΚΕΠΕ του φακέλου πληρωμής από 
την ΔΑΟΚ 29/7/2019



ΑΙΣΗΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2018-2019 ΑΝΑ Π.Ε. (1)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ
ΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΡΙΔΙ

ΚΑΒΑΛΑ 4 3

ΓΡΑΜΑ 3 3

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ -

ΘΡΑΚΗ
7 6

ΔΡΡΩΝ 1

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2 2

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 2 2

ΠΔΛΛΑ 1 1

ΖΜΑΘΗΑ 4 4

Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10 9

ΦΛΩΡΗΝΑ 3 3

ΚΟΕΑΝΖ 1 1

Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 4 4



ΑΙΣΗΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2018-2019 ΑΝΑ Π.Ε. (2)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ
ΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΡΙΔΙ

ΛΑΡΗΑ 5 4

ΘΔΑΛΙΑ 5 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1 1

ΑΥΑΗΑ 2 1

ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 2 1

ΦΘΗΩΣΗΓΑ 2 2

ΔΤΒΟΗΑ 1 1

ΦΩΚΗΓΑ 1

ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 4 3

ΜΔΖΝΗΑ 1 1

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 1



ΑΙΣΗΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2018-2019 ΑΝΑ Π.Ε. (3)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ
ΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΡΙΔΙ

ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 1

ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ 1 1

ΑΣΣΙΚΗ 2 1

ΛΔΒΟΤ 1 1

ΑΜΟΤ 1 1

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΤ 2 2

ΚΤΚΛΑΓΩΝ 7 7

Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 7 7

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 2 2

ΡΔΘΤΜΝΖ 1 1

ΥΑΝΗΩΝ 1 1

ΚΡΗΣΗ 4 4

ΤΝΟΛΟ  ΥΩΡΑ 49 43



ΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018-2019

 Αιτήσεις αρχικές 49 με ύψος επενδύσεων   6.608.300 

ευρώ και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης 3.296.952 ευρώ

 Αιτήσεις εγκεκριμένες 43 με ύψος επενδύσεων  

5.730.676,34 ευρώ και ύψος ενωσιακής ενίσχυσης  

2.864.459,64  ευρώ

 Από τις 49 αιτήσεις 17 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει 

φάκελο και την χρονιά 2017-2018

 την ηλεκτρονική εφαρμογή είχαν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον 78 επιχειρήσεις από τις οποίες μόνο 49 

οριστικοποίησαν 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΛΕΓΦΟΤ 

Μη ορθές μελέτες σκοπιμότητας κυρίως στην 
παράθεση/επίτευξη στόχων 

Μη επαρκή ιδία κεφάλαια

Μη συγκρίσιμες προσφορές και προσφορές 
χωρίς υπογραφή και σφραγίδα

 Βεβαιώσεις μηχανικού ελλιπής

Μη ανάλυση της επένδυσης στις περιπτώσεις 
που η προσφορά περιλαμβάνει άνω του ενός 
μηχανήματος   



ΑΙΣΗΕΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ

 Έως 1 Ιουνίου 

Μετά την Τπουργική Απόφαση έκδοση 

τιμολογίων

 Κατατέθηκαν 19 αιτήσεις τροποποιήσεων  



ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΕΩΝ-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΕΣΟΤ 2020 

 Άδεια Λειτουργίας Οινοποιείου (προσοχή όχι 

εμφιαλωτηρίου) 

 Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού

 Δήλωση Μηχανικού του ν. 4495/2017 (ε περίπτωση 

ένταξης σε προηγούμενο νόμο υποχρεωτικά νέα 

δήλωση) 

 Μελέτη σκοπιμότητας  επενδυτικού σχεδίου. 

Τποχρεωτικά στόχοι όπως περιγράφονται στο 

παράρτημα και στον κανονισμό.



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ

 Γ ια κάθε ενέργεια υποχρεωτικά δύο απολύτως 

συγκρίσιμες γραπτές προσφορές (με σφραγίδα του 

προμηθευτή) 

 Τποχρεωτικά τεχνικά σχέδια σε περίπτωση 

ανακαίνισης ή εκσυγχρονισμού (τοπογραφικό 

διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, σχέδια 

διάταξης εξοπλισμού (π.χ μηχανολογικού εξοπλισμού, 

κατασκευές, κ.α. με σχετικό υπόμνημα, τόσο της 

υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης.  



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ

 Τπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του 

νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί:

- τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης. 

- μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για 

ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.

- περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος 

του αιτούντος.

- της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο 

(π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης 

κ.λ.π.)

 τοιχεία τεκμηρίωσης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής 

(Βεβαίωση καταθέσεων/δανεισμού)



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ

 Βεβαίωση της τράπεζας για το λογαριασμό πληρωμής 

της ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά στο 

όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης/επενδυτή μέσω 

του οποίου θα πληρώνονται όλες οι δαπάνες της 

επένδυσης 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί                                       

--μη υπαγωγής σε καθεστώς κοινής εκκαθάρισης,                                          

--ειδικής εκκαθάρισης,                                                         

--προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας.  

 Σελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό επιχείρησης



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ

 Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  (προσοχή όλες οι επιχειρήσεις

 Βιβλίο Μητρώου Μελών (για υνεταιριστικές 

Οργανώσεις) 

 Εν Ισχύ Υορολογική Ενημερότητα 

 Εν Ισχύ Ασφαλιστική Ενημερότητα

 Έντυπο Ε3 δύο (2)  προηγούμενων ετών

 Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα  (2 

προηγούμενων ετών)



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ

 Απόσπασμα πρακτικού με ορισμό διαχειριστικής 

αμοιβής εταίρων ή μετόχων/Τπεύθυνη δήλωση 

νόμιμου εκπροσώπου περί μη χορήγησης 

διαχειριστικής αμοιβής 

 Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως 2 

τελευταίων ετών Προσάρτημα ή Έκθεση 

Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2 

προηγούμενων ετών



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ

 χέδια υφιστάμενης κατάστασης 

 χέδια μελλοντικής κατάστασης 

 Υωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης

 «Παραγωγή βιολογικών προϊόντων», που δύναται να 

αποδοθεί μόνο για ιδιόκτητους αμπελώνες, απαιτείται 

προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού βιολογικής 

καλλιέργειας. 

 «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας» απαιτείται η 

προσκόμιση του εγγράφου της αντίστοιχης 

Πιστοποίησης Οίνου από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. 



ΦΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 

 Κατάθεση αιτήσεων 1 Ιουλίου -10 επτεμβρίου

 Έλεγχος από ΤΠΑΑΣ 11 επτεμβρίου -10 

Νοεμβρίου

 Ενστάσεις έως 30 Νοεμβρίου

 Εξέταση ενστάσεων έως 20 Δεκεμβρίου 

 Έκδοση αποφάσεων ένταξης έως 10 Ιανουαρίου

 Αίτηση τροποποίησης έως 20 Μαΐου

 Αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής

 Αίτηση πληρωμής 25 Ιουνίου  



ΑΙΣΗΗ ΕΝΣΑΞΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



ΒΑΙΚΆ ΗΜΕΊΑ ΠΟΤ ΤΦΝΆ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΌΝ 

ΠΡΒΛΗΜΑ 

 τόχοι επένδυσης όπως περιγράφονται στην 

μελέτη σκοπιμότητας

 Απαραίτητα μετρήσιμοι και ποιοτικοί 

 Προσφορές συγκρίσιμες

 Ιδία κεφάλαια 

 Δήλωση μηχανικού του νόμου 4495/17



ΝΕΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ- ΒΑΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ

 Σοποθέτηση ειδική μόνιμη επισήμανση στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό και στα βαρέλια όπου θα 

αναγράφεται «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΟΤ ΑΡ. 50 ΣΟΤ ΚΑΝ. 

1308/2013 ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20…..-20…», 

με  συμπλήρωση  της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 

 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες που 

αφορούν στην ολοκλήρωση τουλάχιστον του 30 % της 

αντίστοιχης δράσης με βάση το εγκεκριμένο 

πρόγραμμα 



ΝΕΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ- ΒΑΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ

 ύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (Ε.Ε) 2018/273 

της Επιτροπής, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν 

υποβάλλει αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα 

ελέγχονται για την υποβολή των απαιτούμενων 

δηλώσεων (αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) για 

το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης

 σε περιπτώσεις σοβαρής ή επανειλημμένης μη 

συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής τους εντός 

των προθεσμιών, η εν λόγω επιχείρηση δεν εντάσσεται 

στο πρόγραμμα. 





ΝΕΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ- ΒΑΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ

 σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες που εμπεριέχονται 

στις δηλώσεις κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς και αυτές 

είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή του 

προγράμματος, ήτοι επιβολή προστίμου κατά το χρόνο 

εξέτασης της αίτησης ένταξης ή πριν την πληρωμή 

ενταγμένου στο πρόγραμμα επενδυτικού σχεδίου, τότε 

η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται μέχρι 10% ανάλογα 

με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης όπως 

προκύπτει από το ύψος του επιβληθέντος προστίμου 

(Παράρτημα ΙΙΙ). 





ΝΕΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ- ΒΑΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ

 Διόρθωση ή προσκόμιση δικαιολογητικών που 

αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν 

δύναται να προσκομιστούν στη διαδικασία της 

ένστασης, ήτοι τα παρακάτω δικαιολογητικά του 

Παραρτήματος ΙΙ: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 και 11-

16. 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

 Βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα 

μηχανήματα/εξοπλισμός είναι καινούργια, 

αμεταχείριστα καθώς και οι σειριακοί αριθμοί 

τους.

 Βεβαίωση προμηθευτή/κατασκευαστή ότι τα 

υλικά είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

 Κατά τον έλεγχο είναι δυνατή η αναζήτηση 

μετάφρασης τιμολογίου εξωτερικού, εφόσον 

κριθεί αναγκαίο.



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

 Αριθμός Μητρώου εγγραφής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 

(απαραίτητος για την υποβολή αίτησης 

πληρωμής).

Υορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής).

 Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

 Εξοφλημένα τιμολόγια ή εξοφλητική απόδειξη 

και αναλυτική κατάσταση του τραπεζικού 

λογαριασμού στο οποίο φαίνονται οι 

διατραπεζικές πληρωμές. 

 Επισημαίνεται ότι τιμολόγια αξίας έως 500 €

δύναται να εξοφληθούν και χωρίς διατραπεζική 

πληρωμή υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφουν 

«Εξοφλήθη», έχουν υπογραφή και σφραγίδα της 

επιχείρησης και συνοδεύονται από εξοφλητική 

απόδειξη.



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


