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Πίλαθαο Παξαξηεκάησλ:
1.
Άξζξν 55 «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο».
2.
Π.Ο.Λ. 1128/97 «Γηαδηθαζία θαηαβνιήο Φ.Π.Α. θαηά ηελ αγνξά, εηζαγσγή ή
ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη
ηε ιήςε ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ή
Ηδξχκαηα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο, ηα νπνία ζπκβάιινληαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο».

Γενικέρ Οδηγίερ
 Όια ηα παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηνλ ΑΦΜ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο πξέπεη λα έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ E.Λ.Κ.Δ
ε
κέρξη ηελ 10 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα έθδνζή ηνπο.
 ε πξψηε θάζε, είλαη ππνρξεσηηθφ ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.., φια ηα παξαζηαηηθά λα
θαηαρσξνχληαη (αθφκα θαη απηά ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ είηε γηαηί ην
πξφγξακκα δελ έρεη ηακεηαθφ ππφινηπν είηε γηαηί ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη
ελεκεξφηεηεο, θιπ). ε δεχηεξε θάζε ζα εμνθινχληαη, είηε κε ηνλ αξηζκφ
πξσηνθφιινπ ηνπο είηε κε έγγξαθν ηνπ Δ/Τ φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζεηξά ηεο
εμφθιεζεο πνπ επηζπκεί.
 Αλ ην πξφγξακκα δελ έρεη σο επηιέμηκε δαπάλε ηνλ ΦΠΑ ηφηε ν Δ/Τ κε ηελ ππνβνιή
ηνπ παξαζηαηηθνχ ζα καο ελεκεξψλεη θαη πσο ζα πιεξσζεί ν ΦΠΑ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ παξαζηαηηθνχ.
 Γελ κπνξεί πιένλ λα γίλεηαη κεξηθή εμφθιεζε θάπνηνπ παξαζηαηηθνχ.
 Γελ κπνξεί λα γίλεηαη κεηαθνξά δαπάλεο απφ πξφγξακκα πνπ ζπκςεθίδεη ηνλ ΦΠΑ
ζε πξφγξακκα πνπ δελ κπνξεί λα ηνλ ζπκςεθίζεη.
 Γελ ζα εμνθιείηαη πιένλ, θαλέλα ηηκνιφγην απφ ηνλ Δ/Τ πάλσ απφ 150 επξψ, γηαηί
πξέπεη λα γίλνληαη νη αληίζηνηρεο θξαηήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηνλ
πξνκεζεπηή. Δμαηξνχληαη ηα ηηκνιφγηα πνπ αθνξνχλ έθδνζε εηζηηεξίσλ, ηηκνιφγηα
εθηεισληζκνχ, ηηκνιφγηα εμσηεξηθνχ, εγγξαθέο ζε ζπλέδξηα θαη ινγαξηαζκνί θηλεηήο
ηειεθσλίαο.
 Κάζε πξνκεζεπηήο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ηελ εκέξα
ηεο εμφθιεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ σο εμήο: πάλσ απφ 1.500 επξψ θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα, πάλσ δε απφ 3.000 επξψ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.
 Γηα αγνξέο πάλσ απφ 5.870 επξψ θαη έσο 60.000 επξψ πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί απφ
ην Δηδηθφ Δπηακειέο Όξγαλν (Δ.Δ.Ο.) ηνπ Δ.ΛΚΔ πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο
δηαγσληζκφο.
 Γελ εμνθινχληαη θσηνηππίεο παξαζηαηηθψλ. Δμνθινχληαη κφλν αθξηβή αληίγξαθα ηα
νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απφθαζε Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (3κειήο
επηηξνπή).
 Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη έλα ηαμίδη είηε ζην εμσηεξηθφ είηε ζην εζσηεξηθφ ην
παξαζηαηηθφ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηνπ εηζηηεξίνπ κπνξεί λα εθδίδνληαη θαη ζην φλνκα
θαη ην ΑΦΜ ηνπ δηθαηνχρνπ.
 Γηα λα πιεξσζεί κία κεηαθίλεζε πξέπεη λα έρνπλ πξνζθνκηζηεί φια ηα αληίζηνηρα
παξαζηαηηθά. ηηο δεκνζηεχζεηο/παξνπζηάζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν θνξέαο
ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ.
 Πνιπζεζίεο θαη Απνδείμεηο Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο δελ ζα εθδίδνληαη αλ ην
πξφγξακκα δελ έρεη ηακεηαθφ ππφινηπν, γηαηί κε ηελ έθδνζή ηνπο ζα πξέπεη λα
απνδνζνχλ νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη.
 Γηα λα πιεξσζνχλ νη ακνηβέο ησλ εξεπλεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη πγθξφηεζε
Δξεπλεηηθήο Οκάδαο εγθεθξηκέλε απφ ην Δ.Δ.Ο. θαη λα κελ αθνξνχλ πξνγελέζηεξν
δηάζηεκα, κεγαιχηεξν ηνπ εμάκελνπ θαη εθηφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ.
 Οη πξνθαηαβνιέο πξέπεη λα απνδίδνληαη κέρξη ηελ 31/12νπ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο
κέζα ζηελ νπνία εθηακηεχζεθαλ.
 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εληνιέο πιεξσκψλ ζπλνδεχνληαη απφ ζχκβαζε ή ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ εθδίδεηαη επηηαγή.
Ππογπάμμαηα Παποσήρ Τπηπεζιϊν
1. Σα ηηκνιφγηα επί πηζηψζεη πξέπεη λα εθδίδνληαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Δληάικαηα πξνθαηαβνιήο πνπ αθνξνχλ νπνηαδήπνηε δαπάλε εθηφο ησλ κεηαθηλήζεσλ
ε
ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη κέρξη ηελ 10 ηνπ επφκελνπ ηνπ κήλα απφ ηελ έθδνζή ηνπ
πξψηνπ παξαζηαηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκςεθηζκφ

ηνπ ΦΠΑ. Σα ζπλεκκέλα παξαζηαηηθά δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηκνιφγηα άλσ
ησλ 150 επξψ.
Ππογπάμμαηα ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ
Γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία απαιιαγή ΦΠΑ, ζε
νξηζκέλεο φκσο δαπάλεο (εμνπιηζκφο θαη ππεξεζίεο), ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ε
Π.Ο.Λ. 1128/97 ε νπνία πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηνπο Δπηζηεκνληθνχο Τπεχζπλνπο.
Γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ΦΠΑ ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεχζπλνπ πξνο ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηελ απαιιαγή ΦΠΑ
ζπγθεθξηκέλνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ή ππεξεζίαο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο. (Έληππν Γ5-01-Δ-03: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΦΠΑ Δ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΡΓΟ )
2. Τπεχζπλε Γήισζε (Τπφδεηγκα).
3. Μεηάθξαζε πκβνιαίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
4. Πξνηηκνιφγην ή αληίγξαθν ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο, εθ’ φζνλ έρνπκε παξνρή
ππεξεζίαο, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο
(Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, ΑΦΜ, Γ.O.Y), αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο
ππεξεζίαο πνπ ζα αλαθέξεηαη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ, ηελ αμία θαη ην
πνζφ ηνπ ΦΠΑ γηα ην νπνίν δεηείηαη απαιιαγή.
5. Καηάζηαζε ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε Α’ ΓOY Παηξψλ είλαη πηζαλφλ λα δεηήζεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία.
Οη ακνηβέο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξεπλεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζην πξφγξακκα απαιιάζζνληαη
γξάθνληαο θάζε θνξά πάλσ ζηελ Α.Π.Τ. ηελ Π.Ο.Λ. 1128/97 θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία απαιιαγή απφ ηνλ ΦΠΑ ηεο θαηεγνξίαο
αλαισζίκσλ ησλ ίδησλ πξνγξακκάησλ.
ΠΡΟΟΥΖ: Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απαιιαγήο ΦΠΑ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Α’ Γ.Ο.Τ.
ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο, ε βεβαίσζε έλαξμεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (ΔΝΣΤΠΟ Γ5-01-Δ-05:
ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΝΑΡΞΖ ΥΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΦΠΑ Δ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΡΓΟ)
ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη: θσηνηππία πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη θσηνηππία
ηηκνινγίνπ.
Έναπξη Έπγος
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1.
Έληππν έλαξμεο έξγνπ ή Κιηληθήο Μειέηεο (Γ4 01 Δ 01 ΔΝΣΤΠΟ ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΟΤ_v2,
Γ4 01 Δ 03 ΔΝΣΤΠΟ ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΟΤ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ)
2.
Πιήξεο θάθεινο Δγθεθξηκέλνπ Έξγνπ (Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ, Απφθαζε Αλάζεζεο
Έξγνπ, Οδεγφο Δθαξκνγήο, Financial Handbook, Grant Agreement θηι).
3.
Δγθεθξηκέλε θαηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ (γηα ηα κε απνδφζηκα έξγα, ζα πξέπεη λα
επηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθή θαηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν «Γ4 01 Δ
02 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ»).
4.
πγθξφηεζε Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (Γ3 05 Δ 01 ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ
ΟΜΑΓΑ_v2) *
Ζ δηαδηθαζία έλαξμεο έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ. Σα
πεδία πνπ αθνξνχλ ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πεδίν ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ. Όηαλ θαηαηίζεηαη κηα Κιηληθή
Μειέηε ζα πξέπεη καδί κε ηνλ πιήξε θάθειν λα θνηλνπνηνχληαη θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο
εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ κειέηε. (Ολνκαηεπψλπκν, Σειέθσλν, email).

*Γηα ηα λέα κέιε ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξψλεηαη θαη ην έληππν
«Γ3 05 Δ 02 ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ». Όηαλ ζην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ ε εξεπλεηηθφ νκάδα
είλαη νξηζκέλε δελ κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην έληππν Γ3 05 Δ01 ΤΓΚΡΟΣΖΖ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ_v2 δηαθνξεηηθά ή επηπιένλ άηνκα, ζα πξέπεη πξψηα λα ππάξρεη
έγθξηζε απφ ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο/δηαρεηξηζηηθή αξρή.
Λογιζηήπιο
Έκδοζη Σιμολογίυν για ηη Καηάθεζη Υπημάηυν Δγκεκπιμένυν Έπγυν
 Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ απφ ηνπο Φνξείο
Υξεκαηνδφηεζεο, ην Λνγηζηήξην ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. εθδίδεη ηηκνιόγηα επηδόηεζεο ή
παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ νπνίσλ ην είδνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζχκβαζε ησλ έξγσλ.
Βάζεη απηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα εθ ησλ δχν αθφινπζσλ εληχπσλ:
1. Αίηεζε Έθδνζεο Σηκνιφγηνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ
2. Αίηεζε Έθδνζεο Σηκνινγίνπ Δπηδφηεζεο
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ελφο εθ ησλ αλσηέξσ ηηκνινγίσλ είλαη ε εθ
ησλ πξνηέξσλ έλαξμε ηνπ έξγνπ (έθδνζε Φ.Κ.) ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ.


Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ απφ εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο ηνπ
εμσηεξηθνχ, εθφζνλ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν Γ5 02 Δ16
«Αίηεζε Έθδνζεο Σηκνιφγηνπ Δμσηεξηθνχ (Invoice)»



Γηα ηελ κεηαθνξά ρξεκάησλ ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ελφο έξγνπ απαηηείηαη ε
ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ: Γ5 02 Δ12 «Αίηεζε Απνζηνιήο Υξεκάησλ ζε
πλεξγαδφκελν Φνξέα». Σν έληππν απηφ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ην ΗΒΑΝ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ.
Όηαλ θάπνηνο απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο είλαη ειιεληθφο νξγαληζκφο ζα
πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθφο ελήκεξνο.



Γηα ηελ έθδνζε Δγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν: Αίηεζε
Έθδνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο



Γηα ηελ αίηεζε δέζκεπζεο πφζνπ ζε έξγν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν:
Αίηεζε Γέζκεπζεο Πνζνχ

Αμοιβέρ Πποζυπικοω
 Δπεςνηηή (με θευπημένο παπαζηαηικψ)
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή Πιεξσκήο
2. Πηλάθην Ακνηβήο
3. Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ
4. χκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ εηο ηξηπινχλ, εθηχπσζε κίαο ζειίδαο (Γ5 02 Δ 26
ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ_Η)
5. α) Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα
6. β) Βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ην Σ.Δ.Β.Δ., ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο
θνξέαο είλαη ην Η.Κ.Α.
7. α) Τπεχζπλε Γήισζε (βιέπε ππφδεηγκα)
β) Τπεχζπλε Γήισζε αζθαιηζκέλνπ ζην Σ..Α.Τ.
8. Μεληαίν Παξνπζηνιφγην (Time Sheets – χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 7κεινχο
274/28.7.2010).
ε

Ζ Α.Π.Τ. πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηελ ππεξεζία καο κέρξη ηελ 10 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.
Γελ ζπλάπηεηαη ζχκβαζε γηα δηάζηεκα πνπ ν εξεπλεηήο δελ είλαη αζθαιηζκέλνο.
Γηα ελεξγέο ζπκβάζεηο απαηηείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα κε ηελ έλαξμε θάζε
νηθνλνκηθνχ έηνπο.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο από ην πξωηόθνιιν
είλαη ε εθ ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο. Η
εκεξνκελία έλαξμεο ηωλ ζπκβάζεωλ αλάζεζεο έξγνπ κπνξεί λα είλαη έωο θαη έμη (6)
κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο Σπγθξόηεζεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο από ηελ
Σπλεδξίαζε ηνπ Εηδηθνύ Επηακεινύο Οξγάλνπ θαη εληόο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ.
 Πολςθεζία
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή Πιεξσκήο
2. Πηλάθην Ακνηβήο
3. Βεβαίσζε Πνιπζεζίαο γηα εξγαδφκελνπο ηνπ Π. Π.
4. Βεβαίσζε Πνιπζεζίαο γηα εξγαδφκελνπο άιισλ θνξέσλ
5. Μεληαίν Παξνπζηνιφγην (Time Sheets – χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 7κεινχο
274/28.7.2010).
6. Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κφληκνπ πξνζσπηθνχ (Γ5 02 Δ32 ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ
ΜΟΝΗΜΩΝ_Η) ή
7. χκβαζε Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Γ5 02 Δ25
ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ_Η)
Δάλ ην ακεηβφκελν δηάζηεκα πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξα έηε νη δειψζεηο
πνιπζεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη εηήζηεο. Σν χςνο ηεο κεληαίαο ακνηβήο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ηνπ αθαζάξηζηνπ κελαίνπ κηζζνχ ηεο νξγαληθήο ζέζεο.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο από ην πξωηόθνιιν
είλαη ε εθ ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο θαη
επαξθέο Τακεηαθό ππόινηπν.
 Αλλοδαποω
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή Πιεξσκήο
2. Πηλάθην Ακνηβήο
3. Αζεψξεηε Απφδεημε
4. χκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ εηο ηξηπινχλ, εθηχπσζε κίαο ζειίδαο (Γ5 02 Δ24
ΤΜΒΑΖ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ_Η)
5. Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ ηφπν θνξνιφγεζήο ηνπο θαη ηνλ θνξέα αζθάιηζήο
ηνπο (βιέπε ππφδεηγκα)
6. Μεληαίν Παξνπζηνιφγην (Time Sheets – χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 7κεινχο
274/28.7.2010).
7. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα (π.ρ. ηδησηηθή, Παλεπηζηήκην θηι)
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο από ην πξωηόθνιιν είλαη ε εθ
ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηωλ
ζπκβάζεωλ αλάζεζεο έξγνπ κπνξεί λα είλαη έωο θαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο
ηεο Σπγθξόηεζεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο από ηελ Σπλεδξίαζε ηνπ Εηδηθνύ Επηακεινύο Οξγάλνπ θαη
εληόο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ.
 Με Δπαγγελμαηική Γαπάνη
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο
2. Πηλάθην ακνηβήο
3. Απφδεημε Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο (αζεψξεηε)
4. Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ Π.Γ. 186/1992, Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο εηο ηξηπινχλ,
εθηχπσζε κίαο ζειίδαο (Γ5 02 Δ31 ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ_Η)
5. α) Τπεχζπλε Γήισζε. (βιέπε ππφδεηγκα)
6. β) Τπεχζπλε Γήισζε γηα απαζρφιεζε ζε ακηγψο Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα
(βιέπε ππφδεηγκα)

Σν αλψηεξν φξην ακνηβήο κε ην θαζεζηψο ηεο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο έσο 31-12-2006
είλαη 4.000 επξψ αλά έηνο. Απφ 1-1-2007 ην φξην αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο 5.000 επξψ
αλά έηνο.
Γηα απαζρφιεζε ζε ακηγψο Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ην αλψηεξν φξην ακνηβήο κε ην
θαζεζηψο ηεο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο έσο 31-12-2006 είλαη 8.000 επξψ αλά έηνο. Απφ 11-2007 ην φξην αλέξρεηαη ζε πνζφ χςνπο 10.000 επξψ αλά έηνο. Ζ ακνηβή δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα 1.000 επξψ κηθηά αλά κήλα. Σν αλψηαην εηήζην φξην εάλ ππάξρνπλ ακνηβέο
απφ επξσπατθά θαη ειιεληθά πξνγξάκκαηα δελ αζξνίδεηαη, άξα 10.000 επξψ.
Ζ ανυηέπυ αμοιβή δεν σοπηγείηαι πεπιοδικά.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο από ην πξωηόθνιιν είλαη ε εθ
ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηωλ
ζπκβάζεωλ αλάζεζεο έξγνπ κπνξεί λα είλαη έωο θαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο
ηεο Σπγθξόηεζεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο από ηελ Σπλεδξίαζε ηνπ Εηδηθνύ Επηακεινύο Οξγάλνπ.
 Μιζθυηοω – ςνηαξιοωσος
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή Πιεξσκήο
2. Πηλάθην Ακνηβήο
3. Απφδεημε Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο (αζεψξεηε)
4. Τπεχζπλε Γήισζε (βιέπε ππφδεηγκα)
5. Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ Π.Γ. 186/1992, Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο εηο ηξηπινχλ,
εθηχπσζε κίαο ζειίδαο (Γ5 02 Δ31 ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ_Η)
6. Μεληαίν Παξνπζηνιφγην (Time Sheets – χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 7κεινχο
274/28.7.2010).
Γηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο έσο ησλ πνζψλ: 8.000 επξψ έσο 31-12-2006,10.000
επξψ απφ 1-1-2007, ζε δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνχρνπο. Ζ ακνηβή
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.000 επξψ κηθηά κεληαίσο. Σν αλψηαην εηήζην φξην εάλ
ππάξρνπλ ακνηβέο απφ επξσπατθά θαη ειιεληθά πξνγξάκκαηα παξακέλεη ζπλνιηθά ζηα
10.000 επξψ.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο από ην πξωηόθνιιν είλαη ε εθ
ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηωλ
ζπκβάζεωλ αλάζεζεο έξγνπ κπνξεί λα είλαη έωο θαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο
ηεο Σπγθξόηεζεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο από ηελ Σπλεδξίαζε ηνπ Εηδηθνύ Επηακεινύο Οξγάλνπ.
 Αμοιβή Μέλοςρ ΓΔΠ Άλλος θοπέα
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Έληππν Απνζηνιήο Υξεκάησλ ζε πλεξγαδφκελν Μέινο Γ.Δ.Π. Άιινπ Φνξέα
2. Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κφληκνπ πξνζσπηθνχ (Γ5 02 Δ32 ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ
ΜΟΝΗΜΩΝ_Η), κφλν εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην πξφγξακκα (π.ρ. έξγα κε θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο ηελ ΓΓΔΣ, ην ΤΠΔΠΘ, FP7, θ.α.)
3. Μεληαίν Παξνπζηνιφγην (Time Sheets – χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 7κεινχο
274/28.7.2010).
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο από ην πξωηόθνιιν είλαη ε εθ
ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο θαη επαξθέο Τακεηαθό
ππόινηπν
Τποηποθίερ Μεηαπηςσιακϊν Φοιηηηϊν
Δπικοςπικψ Έπγο (Υπνηξνθίεο δε ρνξεγνύληαη ζε κηζζωηνύο βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηωλ
ππνηξνθηώλ Αξ.Απνθ.Σπγθιήηνπ 350/2.4.2003.)

Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή Πιεξσκήο
2. Πηλάθην Ακνηβήο
3. Απφδεημε Δίζπξαμεο (αζεψξεηε)
4. Βεβαίσζε Γξακκαηείαο (ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ ππφηξνθνπ σο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαζψο θαη αλ ηνπ παξέρεηαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε απφ ην Παλεπηζηήκην)
5. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα (δε γίλεηαη δεθηφο σο θνξέαο ην Η.Κ.Α θαη ην Γεκφζην
ζε πεξηπηψζεηο άκεζεο αζθάιηζεο)
6. Τπεχζπλε Γήισζε (βιέπε ππφδεηγκα)
7. Βεβαίσζε σξψλ αλά κήλα, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο
(αλψηαην φξην 125 ψξεο αλά εμάκελν).
8. Πίλαθαο σξψλ θάζε εμακήλνπ, επηθπξσκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία Δθπαίδεπζεο θαη
Έξεπλαο.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο ππνηξνθίαο από ην
πξωηόθνιιν είλαη ε εθ ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο
Οκάδαο.
 Δπεςνηηικψ Έπγο
Απαπαίηηηη πποχπψθεζη για να πληπυθεί επεςνηηήρ με ςποηποθία είναι να πποβλέπεηαι
η ςποηποθία αςηή απψ ηην πποκήπςξη ηος ππογπάμμαηορ.
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο
2. Πηλάθην ακνηβήο
3. Αζεψξεηε Απφδεημε
4. Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ εηο ηξηπινχλ, εθηχπσζε κίαο ζειίδαο (Γ5 02 Δ22
ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ_Η) ), κφλν εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην πξφγξακκα
(π.ρ. έξγα κε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηελ ΓΓΔΣ, ην ΤΠΔΠΘ θ.α.)
5. Βεβαίσζε Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ (πεξί έλαξμεο θαη απαζρφιεζεο ζην
πξφγξακκα)
6. Βεβαίσζε Γξακκαηείαο (ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ ππφηξνθνπ σο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαζψο θαη αλ ηνπ παξέρεηαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε απφ ην Παλεπηζηήκην) .
7. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα (δε γίλεηαη δεθηφο σο θνξέαο ην Η.Κ.Α θαη ην Γεκφζην
ζε πεξηπηψζεηο άκεζεο αζθάιηζεο).
8. Τπεχζπλε Γήισζε (βιέπε ππφδεηγκα).Time sheet (γηα πξνγξάκκαηα πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε αλψηαην φξην 80 ψξεο αλά κήλα)
9. Μεληαίν Παξνπζηνιφγην (Time Sheets – χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 7κεινχο
274/28.7.2010).
Γηα ελεξγά ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά απαηηείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαίσζε
γξακκαηείαο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε κε ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σν αλψηαην
φξην ηεο ππνηξνθίαο είλαη 833 επξψ αλά κήλα (απφ 1-1-2003).
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη δεθηή κία εληνιή πιεξωκήο ππνηξνθίαο από ην
πξωηόθνιιν είλαη ε εθ ηωλ πξνηέξωλ ππνβνιή ηεο Σπγθξόηεζεο ηεο Εξεπλεηηθήο
Οκάδαο θαη επαξθέο Τακεηαθό ππόινηπν.
Απψδοζη Πποκαηαβολήρ
1.
Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο κπνξεί λα απνδψζεη καδί άλσ ηεο κίαο πξνθαηαβνιήο κε
έλα (1) δειηίν απφδνζεο. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ή
κεγαιχηεξε κε ην άζξνηζκα ησλ πξνθαηαβνιψλ απηψλ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ δαπαλψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ
απνδίδεηαη, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο κπνξεί, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, κε
ζπκπιεξσκαηηθή Δληνιή Πιεξσκήο λα απνδεκησζεί γηα ην επηπιεφλ πνζφ.

3.

ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ δαπαλψλ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, ε
δηαθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζηελ
Δζληθή Σξάπεδα (ΗΒΑΝ GR6001102290000022954000232, αξηζ. 22954000232) ή ζηελ
Alpha Bank (ΗΒΑΝ GR11 0140 5340 5340 0200 1000 029 αξηζ. 534002001000029). Σν
απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ
ηεο απφδνζεο θαη πξνζηίζεηαη ζην δηαζέζηκν ππφινηπν ηνπ πξνγξάκκαηνο.

ηελ απφδνζε δελ δηθαηνινγνχληαη δαπάλεο γηα ακνηβέο ή ππνηξνθίεο.
Σιμολψγια
Ηζρχεη φηη θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ (≤150 επξψ), αληί φκσο γηα Δληνιή Πιεξσκήο ν
Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζπκπιεξψλεη Γειηίν Απφδνζεο Λνγαξηαζκνχ Πξνθαηαβνιήο.
Μεηακινήζειρ
Ηζρχεη φηη θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ κεηαθηλήζεσλ, αληί φκσο γηα Δληνιή Πιεξσκήο ν
Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζπκπιεξψλεη Γειηίν Απφδνζεο Λνγαξηαζκνχ Πξνθαηαβνιήο
Μεηακινήζειρ Δξυηεπικοω
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο.
2. Καηάζηαζε πιεξσκήο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο.
3. Δληνιή κεηαθίλεζεο γηα φια ηα κέιε εθηφο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ.
4. Γήισζε ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο κε Η.Υ.
ΠΗΝΑΚΑ ΖΜΔΡΖΗΩΝ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΩΝ
ΣΗΜΔ Δ ΔΤΡΩ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΩΡΑ
ΗΓΗΟΣΖΣΑ-ΘΔΖ
ΠΡΤΣΑΝΖ
ΑΝΣΗΠΡΤΣΑΝΔΗ – ΚΑΘΖΓΖΣΔ
ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ
–
ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ
ΛΔΚΣΟΡΔ – ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ
ΓΔΝ.ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ
ΛΟΗΠΟΗ

–
–
–

Α
110

Β
100

Γ
90

105

95

85

95
85
70

85
75
60

80
70
50

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α’
Άγηνο Μαξίλνο – Αίγππηνο – Αδεξκπατηδάλ – Αιβαλία - Αιγεξία – Αλδφξα – Αξγεληηλή –
Αξκελία – Απζηξία – Βαηηθαλφ – Βέιγην – Βελεδνπέια – Βνζλία Δξδεγνβίλε - Βνπιγαξία –
Βξαδηιία – Γαιιία – Γεξκαλία – Γεσξγία – Γαλία – Γεκνθξαηία Κκεξ – Διβεηία – Δζζνλία –
Εαΐξ – Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο – Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα – Ζλσκέλν Βαζίιεην –
Ηαπσλία – Ηνξδαλία – Ηξάθ – Ηξιαλδία – Ηζιαλδία – Ηζπαλία – Ηζξαήι – Ηηαιία – Καδαθζηάλ –
Καλαδάο – Καηάξ – Κίλα – Κνξέα – Κνχβα – Κνπβέηη – Κξναηία – Κχπξνο – Λάνο – Λεζφην –
Λεηνλία – Λεπθνξσζία - Λίβαλνο – Ληβχε – Ληζνπαλία – Ληρηελζηάηλ - Λνπμεκβνχξγν –
Μαδαγαζθάξε- Μαιαηζία – Μαιδίβεο – Μεμηθφ – Μνιδαβία - Μνλαθφ – Μπαρξέηλ – Μπνχξκπα
– Νέα Γηνπγθνζιαβία – Νηγεξία – Ννξβεγία – Οιιαλδία – Οκάλ – Οπγγαξία – Οπθξαλία –
Οπξνπγνπάε – Πεξνχ – Πνισλία – Πνξηνγαιία – Ρνπκαλία – Ρσζία – ανπδηθή Αξαβία –
ινβελία – ελεγάιε – ηγθαπνχξε – θφπηα – ινβαθία - νπδάλ – νπεδία – πξία –
Σαυιάλδε – Σζερία – Σνπξθία – Τεκέλε Βφξεηα & Νφηηα – Φηιηππίλεο – Φηλιαλδία – Υηιή –
Υνλγθ Κνλγθ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

Αηζηνπία – Ατηή – Αθηή ηνπ Διεθαληνζηνχ - Απζηξαιία – Βνιηβία – Γνπηάλα – Γθακπφλ –
Γνπαηεκάια – Γνπτλέα – Γνκηληθαληθή Γεκνθξαηία – Δι αιβαδφξ – Εάκπηα – Εηκπάκπνπε –
Ηλδία – Ηλδνλεζία – Ηξάλ - Ηζεκεξηλφο – Κακεξνχλ – Κέλπα - Κνινκβία – Κφζηα Ρίθα – Ληβεξία
– Μαιί – Μάιηα – Μαιάνπη – Μαξφθν – Μαπξηηαλία – Μαπξίθηνο - Μπαράκεο – Μπαξκπάδνο Μπνπηάλ – Νέα Εειαλδία – Νεπάι – Νηθαξάγνπα – Ννηηναθξηθαληθή Έλσζε – Ολδνχξα –
Οπγθάληα – Παθηζηάλ – Παλακάο – Παξαγνπάε – Ρνπάληα – ηέξα Λεφλε – ξη Λάλθα –
Σαλδαλία – Σδακάηθα – Σνπκαληέ – Σπλεζία – Φίηδη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Όιεο νη ππφινηπεο.
ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ
ΗΓΗΟΣΖΣΑ – ΘΔΖ
ΠΡΤΣΑΝΖ - ΑΝΣΗΠΡΤΣΑΝΔΗ – ΚΑΘΖΓΖΣΔ
– ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ – ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ – ΛΔΚΣΟΡΔ
–
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ – ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΛΟΗΠΟΗ

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 3 ΑΣΔΡΩΝ

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 4 ΑΣΔΡΩΝ

Γενικέρ Οδηγίερ
1. Να είλαη επηιέμηκε θαη πξνβιεπφκελε δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Ο δηθαηνχρνο λα είλαη κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη δειαδή
λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ «πγθξφηεζε Δξεπλεηηθήο Οκάδαο».
3. Πιεξψλεηαη κφλν ε δηαλπθηέξεπζε. Γελ πιεξψλεηαη ην κέξνο εθείλν ηεο αμίαο ηνπ
παξαζηαηηθνχ πνπ αθνξά δαπάλεο ηειεθψλνπ, bar, γεπκάησλ, ηαμί θ.ι.π.
4. Σν παξαζηαηηθφ ηνπ μελνδνρείνπ πξέπεη λα είλαη πξσηφηππν, εμνθιεκέλν θαη λα έρεη
εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ κεηαθηλείηαη.
5. ε πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζεο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ζε
ζπλέδξην ηνπ εμσηεξηθνχ/εζσηεξηθνχ, θαιχπηνληαη θαη νη δαπάλεο εγγξαθήο θαη
παξαθνινχζεζήο ηνπ, φπσο απηέο απνδεηθλχνληαη απφ ηα παξαζηαηηθά ησλ
δηνξγαλσηψλ θαη ηεο κεζνιαβήηξηαο ηξάπεδαο θαη απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπλεδξίνπ, αληίγξαθν βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε
δεκνζηεπκέλε εξγαζία φπνπ ππάξρεη.
6. ε πεξίπησζε πνπ ην μελνδνρείν έρεη πιεξσζεί κέζσ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ, απαηηείηαη
ε πξσηφηππε απφδεημε ηνπ γξαθείνπ ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ. Δπίζεο απαηηείηαη θαη ε
πξνζθφκηζε ηνπ voucher.
7. ε πεξίπησζε πνπ ην μελνδνρείν ή θαη ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην ζα πιεξσζεί απφ ηελ
ππεξεζία καο ζα πξέπεη λα εθδνζεί επί πηζηψζεη ζηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.
8. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο κε Η.Υ. απηνθίλεην θαηαβάιιεηαη ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε,
ε νπνία δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην αληίηηκν ηνπ αληίζηνηρνπ αεξνπνξηθνχ
εηζηηεξίνπ. Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο.
9. Οη εκέξεο απνδεκίσζεο δε κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο εκεξνκελίεο εμφδνπ – εηζφδνπ
ζηε ρψξα, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην αεξνπνξηθφ ή άιιν εηζηηήξην.
10. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε έρεη γίλεη κε αεξνπιάλν, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε
ηνπ πξσηφηππνπ εηζηηεξίνπ θαζψο θαη ησλ θαξηψλ επηβίβαζεο (boarding passes).
11. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ζε ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζ’ απηήλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έγθξηζε, δε δηθαηνινγείηαη ε
κεηαθίλεζε.
12. Αηηηνιφγεζε ηεο Μεηαθίλεζεο (Αιιεινγξαθία, πξφγξακκα ζπλεδξίνπ θιπ. Έγθξηζε
άδεηαο απφ ην Σκήκα).

Μεηακινήζειρ Δζυηεπικοω
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο.
2. Καηάζηαζε πιεξσκήο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο.
3. Δληνιή κεηαθίλεζεο γηα φια ηα κέιε εθηφο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ.
4. Γήισζε ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο κε Η.Υ.
ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔΝΩΝ
Οη κεηαθηλνχκελνη ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ δηθαηνχληαη λα ηαμηδεχνπλ αλάινγα κε ηελ
ηδηφηεηά ηνπο θαη ην βαζκφ πνπ θαηέρνπλ, ζηηο παξαθάησ ζέζεηο:
ΗΓΗΟΣΖΣΑ

ΘΔΔΗ
ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ – Α’ΘΔΖ
ΠΛΟΗΟ – Α’ΘΔΖ
ΣΡΑΗΝΟ – Α’ΘΔΖ (κε δηθαίσκα ρξήζεο
θιηλάκαμαο)
ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΠΛΟΗΟ – Α’ΘΔΖ
ΣΡΑΗΝΟ – Α’ΘΔΖ (κε δηθαίσκα ρξήζεο
θιηλάκαμαο)
ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΠΛΟΗΟ – Β’ΘΔΖ
ΣΡΑΗΝΟ – Β’ΘΔΖ (κε δηθαίσκα ρξήζεο
θιηλάκαμαο)
ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΠΛΟΗΟ – Β’ΘΔΖ
ΣΡΑΗΝΟ – Β’ΘΔΖ

ΠΡΤΣΑΝΖ
ΑΝΣΗΠΡΤΣΑΝΔΗ – ΚΑΘΖΓΖΣΔ –
ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ – ΔΠΗΚΟΤΡΟΗ –
ΛΔΚΣΟΡΔ – ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ –
ΓΔΝ.ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ - ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ

ΛΟΗΠΟΗ

ΠΗΝΑΚΑ ΖΜΔΡΖΗΩΝ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΩΝ
1-1-02
49,89
24,94

ΜΔΛΖ ΓΔΠ
1-5-02
1-1-06
50
60
25
30

1-7-10
60
30

1-1-02
35,22
17,61

ΜΖ ΜΔΛΖ ΓΔΠ
1-5-02
1-1-06
36
50
18
25

88,04

90

75

ΜΔΥΡΗ 85

ΜΔΥΡΗ 85

58,69

60

52,82

54

ΜΔΥΡΗ 70

ΜΔΥΡΗ 70

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ/ΥΗΛ.

0,18

0,20

ΜΔΥΡΗ
100
ΜΔΥΡΗ
70
0,40

73,37

ΞΔΝΩΝΔ-ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ

ΜΔΥΡΗ
100
ΜΔΥΡΗ
70
0,30

0,18

0,20

0,30

0,40

ΖΜΔΡΖΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ
ΖΜΔΡΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ
Ή ΑΤΘΖΜΔΡΟΝ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

1-7-10
50
25

Γενικέρ Οδηγίερ
1. Να είλαη επηιέμηκε θαη πξνβιεπφκελε δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Ο δηθαηνχρνο λα είλαη κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη δειαδή
λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ «πγθξφηεζε Δξεπλεηηθήο Οκάδαο».
3. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο εληφο έδξαο, αθνξνχλ ηελ θίλεζε γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο κέζα
ζηελ πφιε. Ωο πφιε ζεσξείηαη ν επξχηεξνο νηθηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νκψλπκε
πφιε θαη ηνπο ζπλερφκελνπο νηθηζκνχο θαη πξνάζηηα, νη νπνίνη αλεμάξηεηα αλ είλαη δήκνη
ή θνηλφηεηεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
θαη εμππεξεηνχληαη απφ ην αζηηθφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν. Σα αλαγλσξηδφκελα έμνδα
πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηζηηεξίσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ή ηεο
θάξηαο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ. Γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθηλήζεηο δε δηθαηνινγείηαη
εκεξήζηα απνδεκίσζε.
4. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο πεξηιακβάλνπλ ην αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ ησλ
ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ πνπ θαηαβάιινπλ νη κεηαθηλνχκελνη, φηαλ κεηαβαίλνπλ γηα
εθηέιεζε ππεξεζίαο εθηφο ηεο έδξαο ηνπο. ηα έμνδα κεηαθίλεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
δαπάλε ρηιηνκεηξηθήο απνδεκηψζεσο φηαλ επηηξέπεηαη θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ε ρξήζε Η.Υ.
απηνθηλήηνπ, ε δαπάλε δηνδίσλ θαζψο θαη ν λαχινο απηνθηλήηνπ ζε πεξίπησζε
κεηαθίλεζεο κε ζαιάζζην κέζν κεηαθνξάο.

5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε είλαη ε πξνζθφκηζε δηνδίσλ ή
εθηχπσζε δηειεχζεσλ ζε πεξίπησζε θάξηαο.
6. Ζ δηαλπθηέξεπζε επηηξέπεηαη φηαλ ε απφζηαζε απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη
κεγαιχηεξε απφ εθαηφλ εμήληα (160) ρηιηφκεηξα, εθφζνλ θηλείηαη κε ηδηφθηεην ή
ππεξεζηαθφ απηνθίλεην θαη κεγαιχηεξε απφ εμήληα (60) ρηιηφκεηξα φηαλ θηλείηαη κε
ζπγθνηλσληαθφ κέζν.
7. Σα ηηκνιφγηα απφ μελνδνρεία, μελψλεο ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πξέπεη λα είλαη
ζεσξεκέλα, πξσηφηππα, εμνθιεκέλα θαη λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ.
8. ε πεξίπησζε πνπ ην μελνδνρείν ζα πιεξσζεί απφ ηελ ππεξεζία καο ζα πξέπεη λα
εθδνζεί επί πηζηψζεη ζηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.
9. Μίζζσζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ επηηξέπεηαη φηαλ είλαη αλαγθαία ε κεηαθνξά πιηθψλ.
10. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο (ηαμί), κφλν ζε
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε θαη είλαη επηιέμηκε δαπάλε
ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ ηαμί, απαηηείηαη πξσηφηππε απφδεημε θαζψο θαη
βεβαίσζε απφ ηε Γηεχζπλζε πγθνηλσληψλ ή ηε Ννκαξρία γηα ηε κε χπαξμε
ζπγθνηλσλίαο.
11. Γε γίλνληαη δεθηέο νη απνδείμεηο απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ.
12. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε έρεη γίλεη κε αεξνπιάλν, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε
ηνπ πξσηφηππνπ εηζηηεξίνπ θαζψο θαη ησλ θαξηψλ επηβίβαζεο.
13. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο έδξαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο, ν αξηζκφο ησλ
επηηξεπφκελσλ θαηά κήλα εκεξψλ κεηαθίλεζεο είλαη φπσο πξνβιέπεη ν ζρεηηθφο λφκνο
3833/2010 θαη νη απνθάζεηο ηνπ 7κεινχο νξγάλνπ (185/12-1-07 ζει 97 ηνπ παξφληνο).
ηηο αλσηέξσ εκέξεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απνπζίεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ γηα
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εθπαίδεπζε ή κεηεθπαίδεπζε.
14. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα ή ζεκηλάξηα, αλαγλσξίδεηαη ε δαπάλε εγγξαθήο
ή ζπκκεηνρήο ζε απηά. Οη δαπάλεο απηέο θαηαβάιινληαη εθφζνλ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή
εμνθιεηηθή απφδεημε πιεξσκήο ηνπο.
15. Σα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθίλεζε πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα. ε αληίζεηε
πεξίπησζε δε γίλνληαη δεθηά απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ.
16. Αηηηνιφγεζε ηεο Μεηαθίλεζεο (Αιιεινγξαθία, πξφγξακκα ζπλεδξίνπ θιπ. Έγθξηζε
άδεηαο απφ ην Σκήκα).
Πποκαηαβολέρ (εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν ηακεηαθό ππόινηπν ζην έξγν)
 Πποκαηαβολή με Όπιο
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο κε δηθαηνχρν ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν.
i. Κάζε πξνθαηαβνιή δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 900 επξψ.
ii. ε θάζε πξφγξακκα ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο κπνξεί λα ιάβεη ζπλνιηθά ην
πνζφ ησλ 1.800 επξψ, κε δχν εληνιέο ησλ 900 επξψ.
iii. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο ζα πξέπεη λα απνδνζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο
ε
θαηά ην νπνίν έρεη εηζπξαρζεί θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 10 ηνπ επφκελνπ κήλα
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παιαηφηεξνπ παξαζηαηηθνχ (ηηκνιφγηα).
 Πποκαηαβολή Καη΄ Δξαίπεζη
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο κε δηθαηνχρν ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν.
2. Έγγξαθν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ην νπνίν λα αλαθέξεη ην

πξφγξακκα πνπ ζα ρξεσζεί θαη ηνλ ζθνπφ ηεο πξνθαηαβνιήο.
i. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη παξαζηαηηθφ απφ ην εμσηεξηθφ (πξνηηκνιφγην ή
ηηκνιφγην), πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη καδί κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά.
ii. Ζ επηηαγή εθδίδεηαη χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ.
Σιμολψγια Ππομηθεςηϊν

Γενικέρ Οδηγίερ
1. Να είλαη επηιέμηκε θαη πξνβιεπφκελε δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Σα ηηκνιφγηα πξέπεη λα είλαη πάληα επί πηζηψζεη θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.
3. Ζ εληνιή πιεξσκήο ζπκπιεξψλεηαη ζην φλνκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, φηαλ
πξφθεηηαη γηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα αμίαο ≤150 επξψ. (βι. ζπλ. Αξ 55 «Παξαθξάηεζε
θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο»)
4. Σν παξαζηαηηθφ (ηηκνιφγην ή απφδεημε) ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππν θαη λα έρεη
ζπκβνινζεηξά ζήκαλζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην παξαζηαηηθφ είλαη κφλν ηηκνιφγην ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεσξεκέλν δειηίν απνζηνιήο.
5. Σν παξαζηαηηθφ (ηηκνιφγην ή απφδεημε) ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη λα αλαγξάθεη ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη αλ είλαη «επί πηζηψζεη» ή «εμνθιεκέλν». Σα «επί πηζηψζεη» ηηκνιφγηα
ζπλνδεπφκελα απφ εμνθιεηηθή απφδεημε ζεσξνχληαη «εμνθιεκέλα» αμίαο ≤150 επξψ.
6. Γελ εμνθινχληαη θσηνηππίεο παξαζηαηηθψλ. Δμνθινχληαη κφλν αθξηβή αληίγξαθα θαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ απφθαζε Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (3κειήο επηηξνπή).
7. ε πεξίπησζε πνπ ην παξαζηαηηθφ αθνξά γεχκα, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο
πξνζθνκίδεη, καδί κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά, θαηάζηαζε νλνκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζην γεχκα.
8. Αλ ε αμία ηνπ ηηκνινγίνπ μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ 1.500 επξψ, απαηηείηαη θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηηκνιφγηα πνπ ε αμία ηνπο μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ
3.000 επξψ, απαηηείηαη θαη αζθαιηζηηθή .
9. Σν φξην πξνκήζεηαο αλά πξνκεζεπηή γηα δηάξθεηα ελφο έηνπο είλαη 5.870 επξψ αλά
πξφγξακκα. Γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 5.800 επξψ θαη έσο 60.000 επξψ απαηηείηαη
πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο (ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν πξνέγθξηζεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ) κε ηξεηο πξνζθνξέο. Οη
πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο, ππνγεγξακκέλεο θαη ζθξαγηζκέλεο απφ ηηο
εηαηξείεο.
10. Γηα πξνκήζεηα πνζνχ απφ 60.001 θαη έσο 125.000 επξψ αλά πξφγξακκα, απαηηείηαη
αλνηθηφο ηαθηηθφο δηαγσληζκφο.
11. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη κνλαδηθφο ή ην είδνο (πάγην ή software) απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ήδε ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ, δελ απαηηείηαη δηαγσληζκφο κε ηξεηο
πξνζθνξέο (γηα ηηκνιφγηα άλσ ησλ 5.870 επξψ). πκπιεξψλεηαη φκσο ην έληππν :
«Έγθξηζε πξνκήζεηαο ρσξίο πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ». Μαδί κε απηφ ην έληππν
ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο

ηνπ πξνκεζεπηή.
12. Γηα πξνκήζεηα πνζνχ απφ 125.001 επξψ θαη άλσ αλά πξφγξακκα, απαηηείηαη δηεζλήο
ηαθηηθφο δηαγσληζκφο.
13. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 10,11,12 θαη 13 ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ
παξαζηαηηθψλ πξέπεη λα έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο έγθξηζεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ
Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ.
14. Γηα πξνκήζεηα απφ 15.000 επξψ θαη έσο 60.000 επξψ ζηα πιαίζηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ απαηηείηαη θαη αλάξηεζε ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ππεξεζίαο καο γηα ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
(Τπ’αξηζκ.14053/ΔΤ1749 Τπνπξγηθή Απφθαζε)
Αναλϊζιμα – Λοιπά Έξοδα – Αμοιβέρ Σπίηυν
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο
2. Πξαθηηθφ παξαιαβήο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη άιια
δχν κφληκα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ
3. Καηάζηαζε δαπαλψλ ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηηκνινγίσλ απφ ηνλ ίδην
πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε εμνθιεκέλσλ ηηκνινγίσλ ≤150 επξψ.
4. Σν πξσηφηππν παξαζηαηηθφ (ηηκνιφγην-δειηίν απνζηνιήο ή απφδεημε)
Παρατηρήσεις για τις Αμοιβές Τρίτων
 Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζην ίδην δηάζηεκα λα πιεξψλεηαη απφ ην ίδην ή άιιν
πξφγξακκα κε ζχκβαζε ή ππνηξνθία.






ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ε θαζαξή ηνπο αμία μεπεξλάεη ηα 146,74
επξψ, παξαθξαηείηαη θφξνο 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο.
ηηο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ε θαζαξή ηνπο αμία μεπεξλάεη ηα
146,74 επξψ, παξαθξαηείηαη θφξνο 20% επί ηεο θαζαξήο αμίαο.
Αλ ην παξαζηαηηθφ είλαη εμνθιεκέλν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
ζπλνδεχεη κε απφδεημε πιεξσκήο ηνπ θφξνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ε ππεξεζία εθδίδεη βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ.

Δγγπαθή ζε ςνέδπια
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο.
2. Πξαθηηθφ παξαιαβήο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη άιια
δχν κφληκα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ.
3. Καηάζηαζε δαπαλψλ ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηηκνινγίσλ.
4. Παξαζηαηηθφ.
5. Έληππν εγγξαθήο φπνπ αλαθέξεηαη ην αληίζηνηρν πνζφ.
Ο ζπκκεηέρσλ ζην ζπλέδξην ζα πξέπεη λα είλαη κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Πάγια
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο
2. Πξσηφθνιιν παξαιαβήο (εηο απινχλ) ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ
Τπεχζπλν θαη άιια δχν κφληκα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ
3. Καηάζηαζε δαπαλψλ ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηηκνινγίσλ απφ ηνλ ίδην
πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε εμνθιεκέλσλ ηηκνινγίσλ.
4. Σν πξσηφηππν παξαζηαηηθφ (ηηκνιφγην-δειηίν απνζηνιήο ή απφδεημε).
Πάγηα ζεσξνχληαη:
 Μεραλήκαηα, Όξγαλα, ΛνηπφοΔμνπιηζκφο
 Software
 Έπηπια θαη θεχε
 Βηβιία θαη Πεξηνδηθά
Σιμολψγια Δξυηεπικοω
Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
1. Δληνιή πιεξσκήο.
2. Πξαθηηθφ παξαιαβήο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη άιια
δχν κφληκα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ (ΑΝΑΛΩΗΜΑ).
3. Πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη δειηίν εηζαγσγήο κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ,
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη άιια δχν κφληκα κέιε ηνπ
Δξγαζηεξίνπ (ΠΑΓΗΑ).
4. Καηάζηαζε δαπαλψλ ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηηκνινγίσλ απφ ηνλ ίδην
πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε εμνθιεκέλσλ ηηκνινγίσλ.
5. Σν πξσηφηππν παξαζηαηηθφ (ηηκνιφγην-δειηίν απνζηνιήο ή Proforma invoice ή
invoice).
6. ην ηηκνιφγην ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξεηαη ην tariff code ηνπ πξντφληνο,
δηαθνξεηηθά κε ηελ θαηάζεζε γηα εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πξέπεη λα επηιέγεηε
απφ ηνλ Πίλαθα ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο ζε πνην Σκήκα θαη παξάγξαθν
αλήθεη ην πξντφλ πνπ αγνξάζηεθε.
Σπψποι Πληπυμήρ
 Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο κπνξεί λα ιάβεη πξνθαηαβνιή απφ ην πξφγξακκα
θαη λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή - κέζσ νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο – ηεο αμίαο ηνπ
ηηκνινγίνπ ηνπ νίθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ απνδίδεη





ηελ πξνθαηαβνιή πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δίλαη
απαξαίηεην λα απνδεηθλχεηαη ε πιεξσκή ηνπ Φ.Π.Α. Γελ απαηηείηαη ε πιεξσκή
Φ.Π.Α γηα ηηκνιφγηα ηξίησλ, εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρσξψλ.
Με απεπζείαο πιεξσκή ζηελ εηαηξεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ηηκνιφγην
ζπλνδεχεηαη απφ εληνιή πιεξσκήο, θαηάζηαζε δαπαλψλ, πξαθηηθφ παξαιαβήο
ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο κε αλαισζίκνπ πιηθνχ (αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία
δαπάλεο). ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθνληαη ζην
ηηκνιφγην ηα ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο ηεο εηαηξείαο.
Με πηζησηηθή θάξηα θπξίσο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ.

ωνατη Γημοζίυν ςμβάζευν Ππομηθειϊν & Τπηπεζιϊν
Απεςθείαρ Ανάθεζη έυρ ηος Ποζοω ηυν 5.870€ (ςμπεπιλαμβανψμενος Φ.Π.Α)




Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
Δληνιή πιεξσκήο,
Πξαθηηθφ παξαιαβήο,
Παξαζηαηηθφ.

Γιαγυνιζμψρ με ςνοπηικέρ Γιαδικαζίερ (Ππψσειπορ Γιαγυνιζμψρ) 5.871€ - 15.000€
(ςμπεπιλαμβανψμενος Φ.Π.Α)
 Αίηεκα Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ πξνο Δπηηξνπή Δξεπλψλ γηα έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελν απφ ηξεηο (3) πξνζθνξέο, πξαθηηθφ Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ κε θαηαθχξσζε,
 Έγθξηζε Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο, φπνπ απαηηείηαη,
 Έγθξηζε Δ.Δ.Ο.,
 Δληνιή πιεξσκήο,
 Πξαθηηθφ παξαιαβήο,
 Παξαζηαηηθφ.
Γιαγυνιζμψρ με ςνοπηικέρ Γιαδικαζίερ (Ππψσειπορ Γιαγυνιζμψρ) 15.001€ - 60.000€ (ΜΖ
ςμπεπιλαμβανψμενος Φ.Π.Α)
 Αίηεκα Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ πξνο ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ, νξηζκφο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ. ην αίηεκα επηζπλάπηεηαη ε Γηαθήξπμε ηνπ
Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, ην πξνζρέδην ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο θαη ε έγθξηζε ηνπ Φνξέα
Υξεκαηνδφηεζεο φπνπ απαηηείηαη,
 Έγθξηζε απφ Δ.Δ.Ο. θαη πξνψζεζε απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηαθήξπμεο ζην
Σκήκα Γηνηθεηηθήο ηήξημεο & Αξρείνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δ.Λ.Κ.Δ. γηα 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο,
 Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί ζηε Γηαθήξπμε,
 Καηάξηηζε πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη ππνβνιή ηνπ ζηνλ
Δ.Λ.Κ.Δ. γηα έγθξηζε απφ ην Δ.Δ.Ο. ην πξαθηηθφ επηζπλάπηνληαη νη ηξεηο πξνζθνξέο, ή
δχν πξνζθνξέο θαη ηεθκεξίσζε πεξί επαξθνχο δεκνζηφηεηαο. Δάλ ππνβιεζεί κφλν κία
πξνζθνξά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη,
 Έγθξηζε ηνπ Δ.Δ.Ο.,
 Όπνπ απαηηείηαη, απνζηνιή ζηνλ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ θαθέινπ ηνπ Γηαγσληζκνχ
γηα έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ θαζνξίδεηαη
απφ ηνλ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο.
 Τπνγξαθή ζχκβαζε αλάζεζεο




Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
Δληνιή πιεξσκήο,
Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο,
Παξαζηαηηθφ.

Ανοικηψρ Γιαγυνιζμψρ 60.001€-125.000€ (ςμπεπιλαμβανψμενος Φ.Π.Α)
 Αίηεκα Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ πξνο Δ.Λ.Κ.Δ. γηα έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ, νξηζκφο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ. ην αίηεκα επηζπλάπηεηαη ε Γηαθήξπμε ηνπ
Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ, ην πξνζρέδην ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο θαη ε έγθξηζε ηνπ Φνξέα
Υξεκαηνδφηεζεο φπνπ απαηηείηαη.
 Έγθξηζε απφ Δ.Δ.Ο., νξηζηηθνπνίεζε απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηεο Γηαθήξπμεο θπξίσο σο πξνο ηηο εκεξνκελίεο δεκνζηφηεηαο
θαη δηελέξγεηαο.
 Πξνψζεζε ηεο Γηαθήξπμεο ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο ηήξημεο & Αξρείνπ πξνθεηκέλνπ λα
αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.
 Παξάιιεια, ππνγξαθή απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν, Αληηπξχηαλε ηξαηεγηθνχ
ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο θαη απνζηνιή ηεο κε
fax ζε ηνπιάρηζηνλ 2 εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, κία ή δχν ηνπηθέο θαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο γηα δεκνζίεπζε.
 Απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο πεξίιεςεο κε e-mail ζηηο παξαπάλσ
εθεκεξίδεο, ζηα επηκειεηήξηα θαη ζηνλ ΔΟΜΜΔΥ. Ζ Γηαθήξπμε αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ
δεκνζηεχεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε.
 Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ ζε ηφπν θαη ζε ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί ζηε Γηαθήξπμε.
Δηδηθφηεξα:
o Παξαιαβή πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην πξφζσπν φπσο νξίδεη ε δηαθήξπμε.
o Απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ησλ πξνζθνξψλ ελψπησλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν
ζθξαγηζκέλνη νη ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθή θαη
ηεο νηθνλνκηθή πξνζθνξάο.
o Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, έιεγρνο απηψλ θαη κνλνγξαθή
ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο. Αλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή δελ ζπκθσλεί κε
ην ππφδεηγκα θαη ηα φζα νξίδεη ε δηαθήξπμε, δελ πξνρσξάκε ζηελ απνζθξάγηζε
ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
o Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνρσξάκε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ
θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κνλνγξάθεη ηνλ
θάθειν φπσο νξίδεη ε δηαθήξπμε.
o Καηάξηηζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη ηερληθήο αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο.
o Τπνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα έγθξηζε ηνπ Δ.Δ.Ο.
o Μεηά ηελ έγθξηζε, απνζηνιή ηνπ πξαθηηθνχ ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη νξηζκφο
ηφπνπ θαη εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξνπζψλ εηαηξεηψλ πνπ θξίζεθαλ ζεηηθά θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην
αμηνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπκε ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο,
ιακβάλνπκε ππφςε ηηο πξνζεζκίεο ελζηάζεσλ πνπ νξίδνπλ ηα ελ ηζρχ
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα.
o Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο.
Καηάξηηζε πξαθηηθνχ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε θαη ηνλ πξνηεηλφκελν αλάδνρν.
o Τπνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ γηα έγθξηζε απφ ην Δ.Δ.Ο.
o Μεηά ηελ έγθξηζε, απνζηνιή ηνπ πξαθηηθνχ ζηνπο πξνζθέξνληεο. Μεηά ηελ
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ, θαιείηαη εγγξάθσο ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο
νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδνπλ ηα ελ ηζρχ
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα.
o Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο,
νξίδεηαη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ θαη ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο νη
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ.
o Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο.

Καηάξηηζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε
δεδνκέλνπ φηη ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε δηαθήξπμε.
o Τπνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα έγθξηζε απφ ην Δ.Δ.Ο.
o Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ, απνζηέιιεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο.
o Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ, θαιείηαη εγγξάθσο ν
αλάδνρνο λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε αλάζεζεο θαη λα εθδψζεη εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθφζνλ ην νξίδεη ε δηαθήξπμε.
o Όπνπ απαηηείηαη απφ ηνλ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, απνζηέιιεηαη ζε απηήλ ν θάθεινο ηνπ Γηαγσληζκνχ
γηα έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο.
o Μεηά ηελ έγθξηζε, ππνγξαθή ζχκβαζε αλάζεζεο.
Δληνιή πιεξσκήο
Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο
Παξαζηαηηθφ.
o





Γιεθνήρ Γιαγυνιζμψρ 125.001€ & Άνυ (ςμπεπιλαμβανψμενος Φ.Π.Α)
Αθνινπζνχκε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε ηηο εμήο δηαθνξέο:
 Γεκνζηεχνπκε επηπιένλ ηε δηαθήξπμε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ειεθηξνληθή ππνβνιή www.simap.europa.eu)
 Ζ Γηαθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ δεκνζηεχεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 52 εκέξεο απφ ηελ
ηειεπηαία δεκνζίεπζε.
 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν δεκνζηεχνπκε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα Δπξσπατθήο Έλσζεο (ειεθηξνληθή ππνβνιή www.simap.europa.eu) ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο
Υειπιζμψρ Δνζηάζευν
 Οη εληάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ρεηξίδνληαη απφ ην Δ.Δ.Ο. ην νπνίν
απνθαζίδεη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
φπνπ απαηηείηαη.
Δγγςηηικέρ Δπιζηολέρ ςμμεηοσήρ ζε Γιαγυνιζμψ
 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν θαη θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπ
Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, επηζηξέθνπκε ηηο εγγπεηηθέο ζπκκεηνρήο ζηηο εηαηξείεο πνπ
ζπκκεηείραλ. Κξαηάκε αληίγξαθν ηνπ δηαβηβαζηηθνχ θαη ηνπ ζψκαηνο ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο.

Παπάπηημα 1
Άπθπο 55
Παπακπάηηζη θψπος ζηο ειζψδημα απψ εμποπικέρ επισειπήζειρ
1. ην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ε παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ ελεξγείηαη σο εμήο:
α) ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 κε ζπληειεζηή είθνζη
πέληε ηνηο εθαηφ (25%), πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη κεηά.Δηδηθά, ζηα
εηζνδήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2005, ν
ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφ (32%) θαη γηα ηα ίδηα εηζνδήκαηα
πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν
ζπληειεζηήο απηφο νξίδεηαη ζε είθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ (29%).Γηα ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ
εηζνδήκαηα, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ή κε ηα νπνία πηζηψλνληαη νη δηθαηνχρνη κέρξη ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ 2004, ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%).
Ο ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο εθαξκφδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη θαη ησλ αλαινγνχλ ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ.
Ο θφξνο παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία ή ηελ εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά ηελ
θαηαβνιή ησλ κηζζψλ θαη γηα ηελ απφδνζή ηνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άρθροσ 59.
Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ
γηα ηνπο κηζζνχο πνπ ιακβάλνπλ.
β) ηα εηζνδήκαηα εξγνιεπηψλ θαηαζθεπήο θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ θαη ελνηθηαζηψλ
δεκφζησλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή ιηκεληθψλ πξνζφδσλ κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) πνπ
ππνινγίδεηαη ζηελ αμία ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ ή ηνπ κηζζψκαηνο.
Τπφρξενο ζε παξαθξάηεζε νξίδεηαη ην Γεκφζην γεληθά θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
ελεξγεί εθθαζάξηζε ή θαηαβνιή γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ παξαθξαηήζεθε ν θφξνο, ηφηε απηφο απνδίδεηαη κε δήισζε ηνπ
δηθαηνχρνπ ηεο ακνηβήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άρθρο 60.
γ) ηα εηζνδήκαηα αληηπξνζψπσλ, πξαθηφξσλ, κεζηηψλ θ.ιπ. απφ ακνηβέο ή πξνκήζεηεο γηα ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο απφ αιινδαπά εξγνζηάζηα ή αιινδαπνχο νίθνπο νπνηαζδήπνηε
θχζεο πιηθνχ, κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) πνπ ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ηεο
ακνηβήο ή ηεο πξνκήζεηαο ηνπο.
Σν Γεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα
παξαθξαηνχλ ην θφξν θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ή πξνκεζεηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε ακνηβή ή πξνκήζεηα απνζηέιιεηαη κε έκβαζκα ή επηηαγή απεπζείαο ζην
φλνκα ηνπ αληηπξνζψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πην πάλσ παξαθξάηεζε απφ ηηο
ηξάπεδεο ν αληηπξφζσπνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή δήισζε ζ' απηέο κε ηελ νπνία λα
γλσξίδεη φηη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο ή ηεο επηηαγήο απνηειεί ή φρη πξνκήζεηα.
Δηδηθά αλ ε πξνκήζεηα αληηπξνζψπνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ μέλν νίθν ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηφηε ν θφξνο απηφο απνδίδεηαη κε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ακνηβήο θαηά
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 60 κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ
κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ ζηνηρείνπ.
δ) ηελ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή, πνπ ζεσξείηαη φηη θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο εηαίξνπο ησλ
εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 109, κε ζπληειεζηή
"είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) πιένλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. (1,20%).
Ζ παξαθξάηεζε ησλ πην πάλσ πνζψλ απφ ηελ εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ελεξγείηαη θαηά ην
ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ζε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηνπ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ
απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, θαηά ην ρξφλν πνπ ιήγεη ην ηξίκελν απηφ.
ε) Γεκφζηεο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, θνηλσθειή ηδξχκαηα, νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο, δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα ή πηζησηηθνί νξγαληζκνί, ζπλεηαηξηζκνί θαη
ελψζεηο ηνπο, ζχιινγνη γεληθά θαη ελψζεηο πξνζψπσλ αλεμάξηεηα
απφ ην ζθνπφ ηνπο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, πνπ ηεξνχλ βηβιία
δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, φηαλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμππεξέηεζε ή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο θαηαβάιινπλ ζε ηξίηνπο, εθηφο απφ ηα

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 186/1992, πξνκήζεηεο, κεζηηείεο,
ακνηβέο ή άιιεο θάζε είδνπο παξνρέο κε έκκηζζεο ππεξεζίαο, ελνίθηα απηνθηλήησλ,
κεραλεκάησλ ή άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, εθφζνλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ νξίδεηαη απφ
ην π.δ. 186/1992 ε έθδνζε ζεσξεκέλνπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ απφ ην δηθαηνχρν ησλ ακνηβψλ
απηψλ, νθείινπλ λα παξαθξαηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη
κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζην αθαζάξηζην πνζφ απηήο. Δμαηξνχληαη απφ ηελ
παξαθξάηεζε νη πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηνπο λφκηκνπο
αληηπξνζψπνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο γεληθνχο ή απινχο πξάθηνξέο ηνπο.
Δπίζεο, ζε παξαθξάηεζε θφξνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ππφθεηηαη ην αθαζάξηζην πνζφ ηεο
απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη ν εθκηζζσηήο ζην κηζζσηή, ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο
ζχκβαζεο εκπνξηθήο κίζζσζεο αθηλήηνπ, κε βάζε λφκν ή κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε ή κεηά
απφ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ πνπ παξαηηήζεθαλ ηεο ζρεηηθήο δίθεο.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: "Ο πξνβιεπόκελνο από ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξηπηώζεωλ δ', ε', δ' θαη ε' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.2238/1994 ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο δεθαπέληε ηνηο εθαηό
(15%) απμάλεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηό (20%)" παξ.15 άξζξ.3 Ν.2579/199 Α 31/17.2.1998.
ζη) Γεκφζηεο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ γεληθά, θαηά ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζψλ ή παξνρήο
ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο, ππνρξενχληαη φπσο, θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
εληνιήο πιεξσκήο ηεο αμίαο απηψλ, παξαθξαηνχλ θφξν εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην
θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε ζπληειεζηή σο αθνινχζσο:
αα) πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) γηα ηα πγξά θαχζηκα θαη ηα πξντφληα θαπλνβηνκεραλίαο
(ηζηγάξα).
ββ) πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) γηα ηα ινηπά αγαζά θαη
γγ) πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ νη ππφρξενη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ:
αα) φηαλ πξνκεζεχνληαη αγαζά ή ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο θαη δελ απαηηείηαη ζχκβαζε,
εθφζνλ ε θαζαξή αμία απηψλ, θαηά ζπλαιιαγή, δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ
(50.000) δξαρκψλ,
ββ) φηαλ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ή πξνκεζεχνληαη ειεθηξηθφ ξεχκα, ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο,
ηειεγξαθήκαηα, γξακκαηφζεκα, θσηαέξην, λεξφ θαη εηζηηήξηα γεληθά,
γγ) φπνπ πξνβιέπεηαη παξαθξάηεζε ή πξνθαηαβνιή θφξνπ απφ άιιε δηάηαμε γηα ην ίδην έζνδν
θαη
δδ) φηαλ πξνκεζεχνληαη αγαζά ή ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ ηηο πνιεκηθέο βηνκεραλίεο
ΔΑΒ, ΔΒΟ, ΠΤΡΚΑΛ θαη ΔΛΘΟ, θαζψο θαη απφ ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο Πνιηηηζηηθήο
Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Έλσζε Μαθεδνλίαο (ΑΝ.Δ.Μ.).
Δπίζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ νη:
αα) ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Α.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, γηα ηα αγαζά πνπ
πξνκεζεχνληαη ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηέο.
ββ) Καηαζηήκαηα Αθνξνιφγεησλ Δηδψλ Α.Δ. γηα ηα εκπνξεχζηκα αγαζά πνπ πξνκεζεχνληαη.
γγ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. γηα ηα αγαζά πνπ πξνκεζεχεηαη ή ηηο ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη ζε απηή θαη
δδ) Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πεηξειαίνπ Α.Δ., νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη
ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ κε ηελ παξ.2 άξζξ.15 Ν.2992/2002, ΦΕΚ Α
54/20/3/2002
δ) ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ακνηβέο ή πξνκήζεηεο ιφγσ δηακεζνιάβεζεο γηα
πψιεζε κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), πνπ
ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ηεο ακνηβήο ή πξνκήζεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ. Οη Α.Δ. Γηαρεηξίζεσο
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ππνρξενχληαη λα παξαθξαηνχλ ην θφξν θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ
πξνκεζεηψλ ή ακνηβψλ.

ε) Οη κηζζνί θαη ινηπέο ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε δηαρεηξηζηέο
εηαίξνπο απηήο, ιφγσ παξερφκελσλ ζε απηήλ ππεξεζηψλ, δελ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε
θφξνπ.
Γηα ηα πην πάλσ πνζά, ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη, έλαληη ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ επί ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο, λα θαηαβάιιεη ζην Γεκφζην θφξν πνπ ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), πιένλ ηειψλ ραξηνζήκνπ έλα ηνηο εθαηφ ( 1 %).
Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59.
Ο θφξνο ηεο πεξίπησζεο απηήο εθπίπηεη απφ ηνλ παξαθξαηνχκελν, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε
δ', θφξν θαη ην πξνθχπηνλ ρξεσζηηθφ ππφινηπν θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 60. Σπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν επηζηξέθεηαη.
Οη πεξηπηώζεηο δ' θαη ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 καηαργούνηαι για διατειριζηικές περιόδοσς
εηαιριών περιοριζμένης εσθύνης ποσ αρτίζοσν από 1ης Ιανοσαρίοσ 2003 και μεηά.( παξ. 3
άξζξ.9 Ν.3091/2002, ΦΕΚ Α 330/24.12.2002).
2. ηηο πεξηπηψζεηο β', γ' θαη ε' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ν δηθαηνχρνο ησλ ακνηβψλ
κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ κε κεγαιχηεξν ζπληειεζηή - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ κε
ηελ παξ.20 άξζξ.3 Ν.2873/2000.

Παπάπηημα 2
Αθήνα 8 Αππιλίος 1997
Απ.Ππυη.: 1040588/1700/528/0014
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
1)ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 14ε ΦΠΑ
ΣΜΖΜΑ Α/Η
2) Γ/ΝΖ 15Ζ Κ.Β..
ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β
3) ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & Δ.Φ.Κ.
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 17ε
ΠΟΛ.: 1128
ΘΔΜΑ: Γηαδηθαζία θαηαβνιήο Φ.Π.Α. θαηά ηελ αγνξά, εηζαγσγή ή ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε
θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηε ιήςε ππεξεζηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ή Ηδξχκαηα Σερλνινγίαο θαη΄Δξεπλαο,
ηα νπνία ζπκβάιινληαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο.
Δρνληαο ππφςε:
1. Σηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ Ν.1642/1986 "γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. θαη άιιεο δηαηάμεηο",
φπσο ηζρχεη:
α. ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2,
β. ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, θαζψο θαη ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο
ίδηαο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ,
γ. ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7,
δ. ηνπ άξζξνπ 10,
ε. ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10α,
ζη. ηνπ άξζξνπ 12, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξηζκ. 1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/8.1.1993
(ΦΔΚ 53 Β'/9.2.1993) θαη 1042666/3595/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 Α.Τ.Ο. θαη κε ηελ αξηζ.

1114970/9412/2230/0014/ΠΟΛ.1306/20.9.1993 ΔΓΤΟ,
δ. ηνπ άξζξνπ 15,
ε. ηεο πεξίπησζεο (ββ) ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζκ.
1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 Α.Τ.Ο.,
ζ. ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 23,
η. ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 26,
ηα. ηνπ άξζξνπ 27,
ηβ. ηνπ άξζξνπ 29,
ηγ. ηνπ άξζξνπ 31,
ηδ. ηνπ άξζξνπ 47,
ηε. ηνπ άξζξνπ 48,
ηζη. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 54,
ηδ. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55,
ηε. ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 58,
ηζ. ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 1019064/887/Α0014/ΠΟΛ.1057/28.2.1992 ΔΓΤΟ.
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο νδεγίαο 77/388/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη.
3. Σα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 8εο Απξηιίνπ 1965 γηα ηα Πξνλφκηα θαη ηηο Αζπιίεο
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
4. Σελ αλάγθε δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηα Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη απφ ηα Ηδξχκαηα Σερλνινγίαο θαη Δξεπλαο πνπ ζπκβάιινληαη κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
5. Όηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ζηε δαπάλε πινπνίεζεο
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.
6. Όηη ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη ηα Ηδξχκαηα Σερλνινγίαο θαη Δξεπλαο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α., ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
7. Σελ αξηζ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΔΚ 922 Β') απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ "πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζηνπο
Τθππνπξγνχο".
8. Όηη ε απφθαζε απηή δελ έρεη επηπηψζεηο ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν
1
Γηθαηνχρα πξφζσπα
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.1642/1986, ν Φ.Π.Α.
πνπ αλαινγεί ζηελ παξάδνζε πξνο ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ή ζηα Ηδξχκαηα
Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, ζηελ εηζαγσγή ή ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγηνπ
κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζηε ιήςε ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ απηά θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ αλαηίζεληαη ζ' απηά απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή εθηεινχληαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο, θαηαβάιιεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηα επφκελα άξζξα.
2. Ζ θαησηέξσ δηαδηθαζία ηεξείηαη απηνηειψο γηα θάζε ζχκβαζε θαη εθαξκφδεηαη αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ππνγξαθείζαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκβαζεο, εθρσξείηαη
απφ έλα απφ ηα πην πάλσ πξφζσπα ζε άιιν φκνην.
3.
Ηδξχκαηα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο είλαη: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ,
Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Pasteur, Δζληθφ Κέληξν Δξεπλαο Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ "Γεκφθξηηνο", Δζληθφ Ηδξπκα Δξεπλψλ, Δζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλψλ,
Διιεληθφ Ηδξπκα Βαζηθήο Βηνινγηθήο Δξεπλαο, Ηδξπκα Σερλνινγίαο θαη Δξεπλαο, Ηλζηηηνχην
Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο, Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ, Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο, Κέληξν Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγψλ ηεξεψλ Καπζίκσλ, Διιεληθή Δπηηξνπή
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δηέπνπλ θαη ηνλ εηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηνλ Δηδηθφ
4.
Λνγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Β' Κ.Π..,
Σ.Δ.Η., Δ.Π.Η. θαη ινηπνχο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα.

Άξζξν 2
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο
Σα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ππάγνληαη ζηε
δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη παξαθάησ, εθφζνλ:
1. πκβάιινληαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηή, κεξηθά ή νιηθά.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α., ζεσξείηαη φηη ελεξγνχλ ζην φλνκά ηνπο, αιιά γηα ινγαξηαζκφ
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φηαλ αγνξάδνπλ αγαζά ή ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ην πνζνζηφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ην πνζνζηφ πνπ δελ ζπκκεηέρεη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αιιά ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γεκφζην ή άιιν θνξέα εκπεξηέρεηαη Φ.Π.Α.
θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 1019064/887/Α0014/ΠΟΛ.1057/28.2.1992 ΔΓΤΟ.
3. Γηα θάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηνπλ κε ηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, ππνβάιινπλ δήισζε κεηαβνιψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. (β)
ηεο παξαγξ. (1) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.1642/1986, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηελ αλάιεςε
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ ή ηελ εθρψξεζε απηνχ.
4. Δίλαη ππνθείκελα ζην Φ.Π.Α. πξφζσπα, ππαγφκελα ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.
5.
Ο θαηλνχξγηνο κεραλνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο,
απνηειεί επελδπηηθφ αγαζφ ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. (α) ηεο
παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.1642/1986.
Άξζξν 3
Αγνξά, εηζαγσγή θαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 πνπ πξνηίζεληαη
λα εηζάγνπλ ή λα αγνξάζνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο επελδπηηθά αγαζά ή ιακβάλνπλ
ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε απηψλ, ππνβάιινπλ ζηνλ
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ην Φ.Π.Α. Γ.Ο.Τ. αίηεζε, κε ηελ νπνία δεηνχλ έγθξηζε γηα
εηζαγσγή ή αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
ηελ αίηεζε απηή, ηα ελ ιφγσ πξφζσπα επηζπλάπηνπλ ηα πην θάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Αλαιπηηθφ πίλαθα εηο δηπινχλ θαηά Σεισλείν ή πξνκεζεχηξηα επηρείξεζε, ζηνλ νπνίν
αλαγξάθνπλ ηα αγαζά ηα νπνία πξφθεηηαη λα εηζάγνπλ ή λα αγνξάζνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία απηψλ, ην αξκφδην ηεισλείν εηζαγσγήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή
επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο πξνκεζεχηξηαο επηρείξεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα αγνξά ζην
εζσηεξηθφ, θαζψο θαη ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο επηρείξεζεο απηήο.
β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία δειψλεηαη ππεχζπλα φηη ην δηθαηνχρν
πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, έρεη ζπκβιεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ
εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φηη πξφθεηηαη γηα
ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. πξφζσπν (Α.Φ.Μ.) ππαγφκελα ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. θαη φηη ηα
αγαζά ή νη ππεξεζίεο θαηά πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
γ) Αλαιπηηθφ πίλαθα εηο δηπινχλ, γηα ηηο ιακβαλφκελεο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή
ζπλαξκνιφγεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηελ αμία απηψλ, ην νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη
δηεχζπλζε ηνπ παξέρνληα, ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θαη ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
δ) Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ξεηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην πξφγξακκα, θαζψο θαη
ε δηάξθεηα απηνχ.
ε) Αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο εθρψξεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε (κεξηθά ή νιηθά) ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθρσξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε άιιν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.
2. Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ηνπ αλαδφρνπ, αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο, ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ παξάδνζεο ζηνλ αηηνχληαη ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε πίλαθα, επηζπλάπηνληαο ζ' απηή ζεσξεκέλν
αληίηππν ηνπ πίλαθα απηνχ. Ζ βεβαίσζε απηή πξνζαξηάηαη ζην ζρεηηθφ ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ
ή, θαηά πεξίπησζε, ζην ζηέιερνο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή ησλ αγαζψλ ή ηνπ παξέρνληα
ηηο ππεξεζίεο.

3. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο, ην αξκφδην Σεισλείν, ζην νηθείν παξαζηαηηθφ ρξεψλεη ηνλ
αλαινγνχληα Φ.Π.Α., ηνλ νπνίν φκσο δελ εηζπξάηηεη, αλαγξάθνληαο ζ' απηφ ηελ έλδεημε "Ο
ΑΝΑΛΟΓΩΝ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΣΟΤ ...... ΒΑΔΗ ΣΖ .....
ΑΤΟ".
Αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνχ απηνχ, απνζηέιιεη εληφο κελφο απφ ηνλ ηεισληζκφ ζηε Γ.Ο.Τ. ε
νπνία έρεη εθδψζεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε.
4. Ζ πξνκεζεχηξηα επηρείξεζε ησλ αγαζψλ ή ε παξέρνπζα ηηο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή
ζπλαξκνιφγεζεο, εθδίδεη ην ππφ ηνπ Κ.Β.. πξνβιεπφκελν θνξνινγηθφ ζηνηρείν, ζην νπνίν
ρξεψλεη θαη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ηνλ νπνίν δελ εηζπξάηηεη, αλαγξάθνληαο ζ' απηφ ηελ έλδεημε
"ΓΔΝ ΔΗΠΡΑΣΣΔΣΑΗ Φ.Π.Α. - ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΟ .... ΜΔ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΒΑΔΗ ΣΖ ΑΡΗΘ........ ΑΤΟ".
5. Ο αγνξαζηήο - πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο
αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πνπ έρεη εθδψζεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε, αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ
πνπ εμέδσζε ε πξνκεζεχηξηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ επηρείξεζε, εληφο κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ.
6. Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δηελεξγεί
έιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ηα αγαζά πνπ απνθηήζεθαλ ρσξίο Φ.Π.Α. έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ
ηφπν πνπ δειψζεθε, φηη δελ πσιήζεθαλ θαη φηη έρνπλ ζσζηά θαηαρσξεζεί θαη πεξηιεθζεί ζηελ
πεξηνδηθή δήισζε ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ.
7. Σα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, σο αγνξαζηέο - εηζαγσγείο ππνρξενχληαη λα
γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ην ρξφλν έλαξμεο
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ, ην βξαδχηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
8. ε πεξίπησζε πψιεζεο ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ πνπ απνθηήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα απφθαζε, ρσξίο Φ.Π.Α. πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1
ηεο παξνχζαο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ζην δεκφζην ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ πψιεζε
απηή, θαζψο θαη πξφζηηκν ηζφπνζν ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγνχζε ζηελ εηζαγσγή ή ζηελ αγνξά,
απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ. Γηα ην πξφζηηκν απηφ, δελ έρνπλ
εθαξκνγή
νη
δηαηάμεηο
ηνπ
άξζξνπ
42
ηνπ
Ν.1642/1986.
ε πεξίπησζε πψιεζεο ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ ή ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε αθνξνιφγεηε
δξαζηεξηφηεηα, εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο,
ελεξγείηαη δηαθαλνληζκφο κε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ αγαζνχ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
πεληαεηίαο δηαθαλνληζκνχ, ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ αγαζφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αθνξνιφγεηε
δξαζηεξηφηεηα ή δηαηίζεηαη ρσξίο αληάιιαγκα θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο πεξί απηνπαξάδνζεο (άξζξν 7 παξάγξ. 2 πεξίπη. α' θαη β' ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
15 παξάγξ. 2 πεξίπη. α' ηνπ Ν.1642/1986).
9. Γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1
ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο, ππνρξενχληαη
λα εγγξαθνχλ ζην ζχζηεκα VIES θαη λα θνηλνπνηνχλ ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή ηνπο ηνλ
Α.Φ.Μ. πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε κε ην πξφζεκα EL. Ζ απαιιαζζφκελε απφ ην Φ.Π.Α. πξάμε ζηε
ρψξα πξνέιεπζεο, απνηειεί γηα ηα ελ ιφγσ πξφζσπα αληηθείκελν ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο
ζηελ Διιάδα. Γηα ηε δήισζε θαη απεηθφληζε ησλ αγαζψλ απηψλ ζην έληππν ηεο πεξηνδηθήο
δήισζεο ησλ πξάμεσλ απηψλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν4
Λήςε ππεξεζηψλ
1. Ζ δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ Φ.ΠΑ., πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο,
εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηελ ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη, απφ ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζαο, γηα ηελ αγνξά ή ρξήζε δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο,
ζρεδίνπ
ή
ππνδείγκαηνο,
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απηά
ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζα εμππεξεηήζνπλ ην
πξφγξακκα γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ή ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε
δηελέξγεηα πεξαηηέξσ εξεπλψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ή ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο,
ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηε ζχκβαζε.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα δηθαηνχρα πξφζσπα:

α) Με ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο,
ζπλππνβάιινπλ θαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πψιεζεο ή παξαρψξεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο.
β) ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, δειψλνπλ επηπιένλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
δηθαησκάησλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
3. Ζ ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, γηα ππεξεζίεο πνπ
ιακβάλνπλ απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο - κέινο, εθφζνλ νη
ππεξεζίεο απηέο θνξνινγνχληαη ζηε ρψξα ηνπ παξέρνληα, απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α.,
ζχκθσλα κε ην ζεκείν 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο νδεγίαο 77/388/ΔΟΚ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α., ηα δηθαηνχρα πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ζηνλ παξέρνληα ηηο ππεξεζίεο
ζην άιιν θξάηνο - κέινο ην "εηδηθφ θνηλνηηθφ έληππν" αίηεζε απαιιαγήο απφ Φ.Π.Α., πνπ
επηζπλάπηεηαη,
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Έλσζεο.
Σν αλσηέξσ έληππν ζπκπιεξψλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηε αξκφδηα Γεληθή
Γηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. ην
έληππν
απηφ
αλαθέξνληαη:
- ην φλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο,
- ε αμία ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε απαιιαγή απφ ην Φ.Π.Α., θαζψο θαη ε
εκεξνκελία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.
Σν πξσηφηππν ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ παξαδίδεηαη ζηνλ παξέρνληα ηηο ππεξεζίεο ζην άιιν θξάηνο
- κέινο, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην ρσξίο Φ.Π.Α., ελψ θσηνηππία απηνχ
θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ.
4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηα πξφζσπα
ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, γηα ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν
εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο - κέινο, εθφζνλ νη ππεξεζίεο απηέο θνξνινγνχληαη ζηε ρψξα
ηνπ ιήπηε απηψλ (Διιάδα) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.1642/1986 ρξενπηζηψλνληαη
ζηελ πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. (σο πξάμε ιήπηε, πνπ ππνβάιινπλ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα σο
ιήπηεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.
5. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζαο, απφ πξφζσπα πνπ ζπκβάιινληαη κε απηά σο εξεπλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζεσξείηαη φηη
δεκηνπξγνχληαη δεζκνί εμάξηεζεο κεηαμχ παξέρνληα ηελ ππεξεζία θαη ηνπ ιήπηε απηήο
(πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο), θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο
πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1642/1986, αλεμάξηεηα απφ ηελ
πθηζηάκελε ή κε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.
Άξζξν5
Γηθαίσκα έθπησζεο
Ζ δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο,
εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ αμία απφθηεζεο αγαζψλ
θαη ιήςεο ππεξεζηψλ απφ ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο κέρξη ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα.
Σν πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ νηθεία ζχκβαζε. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο
Φ.Π.Α. απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα, γηα ην αλσηέξσ πνζνζηφ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο θαη
θαη' επέθηαζε επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ απηνχ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο
ησλ
κε
αξηζκ.
Π.1185/521/ΠΟΛ.59/10.2.1988
Α.Τ.Ο.
θαη
1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Α.Τ.Ο., θαηά πεξίπησζε. Σν ππφινηπν πνζνζηφ
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Γεκφζην ή άιιν θνξέα, εθφζνλ έρεη ηελ έλλνηα ηεο
αληηπαξνρήο, ζεσξείηαη φηη εκπεξηέρεη Φ.Π.Α., ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο
εζσηεξηθήο
πθαίξεζεο
θαη απνδίδεηαη θαηά ην άξζξν 31 ηνπ Ν.1642/1986.
Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ην ππφινηπν πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ππάγεηαη ή φρη ζε Φ.Π.Α.
θαη αλ γη' απηφ παξέρεηαη ή φρη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ θαη
εξεπλάηαη ζχκθσλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΓΤΟ κε αξηζ. 1019064/887/Α0014/ΠΟΛ.1057/28.2.1992.
Άξζξν 6
Απεηθφληζε ησλ πξάμεσλ

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη ή
αγνξάδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε ππεξεζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ησλ
άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο, πξνζαπμάλεη ηφζν ην θφξν εηζξνψλ, φζν θαη ην θφξν εθξνψλ ηεο
ίδηαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. Ζ αμία ησλ απνθηεζέλησλ κε ηε δηαδηθαζία απηή επελδπηηθψλ
αγαζψλ, πξνζαπμάλεη ηελ αμία ηφζν ησλ θνξνινγεηέσλ εθξνψλ, φζν θαη ησλ εηζξνψλ ηεο
θνξνινγηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία απνθηήζεθαλ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο απηψλ ησλ
αγαζψλ, θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζ' απηφ, ηα ελ ιφγσ πξφζσπα πξέπεη λα
παξαθνινπζνχλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Φ.Π.Α. ή ηδηαίηεξε ζηήιε, έηζη ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη
κε πιαζκαηηθά πνζά νη ρξενπηζηψζεηο ή νη θαηαρσξήζεηο ηνπ ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ ή ζηήιεο
Φ.Π.Α. θαη παξάιιεια λα είλαη επρεξήο ν έιεγρνο απηψλ. Γηα ηελ αγνξά, ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε
ή
εηζαγσγή
παγίσλ,
πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, πξέπεη λα ηεξείηαη ηδηαίηεξνο ινγαξηαζκφο ή ζηήιε παγίσλ, θαζψο
θαη θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία απηψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
επρεξήο ν έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7, παξάγξ. 2, 24 θαη 26 ηνπ
Ν.1642/1986. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.186/1992 "Κ.Β.."
εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή.
2. Ο εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πσιεηήο ησλ αγαζψλ ή ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο
ζε πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, πνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο,
εθδίδεη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία κε Φ.Π.Α. ρσξίο λα ηνλ εηζπξάηηεη, εκθαλίδεη ηηο πξάμεηο
απηέο θαλνληθά ζηηο θνξνινγεηέεο εθξνέο θαη ην θφξν πνπ αλαινγεί ζ' απηέο ηνλ αλαγξάθεη ζηνλ
νηθείν θσδηθφ κε ηελ έλδεημε "ινηπά πξνζηηζέκελα πνζά".
3. Σα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, ηελ αμία ησλ απνθηεζέλησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
θαζψο θαη ηνλ αλαινγνχληα ζ' απηή Φ.Π.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο, απεηθνλίδνπλ ζηνλ
πίλαθα Γ' ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, ζηνπο νηθείνπο
θσδηθνχο, ηφζν ηεο ελφηεηαο (α), φζν θαη ηεο ελφηεηαο (β).
4. Γηα ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ πνπ δελ ζπκκεηέρεη, ζηηο πξάμεηο απηέο, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν αλαινγψλ Φ.Π.Α. απνδίδεηαη ζην Γεκφζην κε ηελ ίδηα πεξηνδηθή
δήισζε. Έηζη, αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδ. 411, ζηε ζηήιε (1) ηεο ελφηεηαο (ε) "ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΑ
ΠΟΑ" ηνπ πίλαθα Γ' ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ησλ εηζξνψλ πνπ
απνθηήζεθαλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή Φ.Π.Α. κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο.
ηε ζηήιε (2) ηνπ ίδηνπ θσδηθνχ γξάθεηαη ην πνζνζηφ κείσζεο, δειαδή ε δηαθνξά 100% - ην
πνζνζηφ επί ηνηο % πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ψζηε ην πνζνζηφ
ηνπ θφξνπ κεηαθεξφκελν ζηνλ ΚΩΓ 419 ηνπ ίδηνπ πίλαθα, ηειηθά λα απνδνζεί ζην Γεκφζην κέζσ
πίλαθα
Δ.
Άξζξν 7
Παξαβάζεηο - Κπξψζεηο
ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο πνπ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη γεληθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1642/1986,
φπσο ηζρχεη, επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
Άξζξν8
Έλαξμε ηζρχνο
Ζ παξνχζα απφθαζε, ε νπνία ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο, λα δεκνζηεπηεί ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο
1. Γηα ηνλ ππνθείκελν θαη/ή ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, ην παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ρξεζηκεχεη σο
δηθαηνινγεηηθφ θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ ή
απνζηνιέο αγαζψλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 10 ηεο νδεγίαο 77/388/ΔΟΚ θαη ζην άξζξν 23, παξάγξαθνο 1 ηεο
νδεγίαο 92/12/ΔΟΚ. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα εθδίδεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε
ππνθείκελν/απνζεθεπηή. Ο ππνθείκελνο/απνζεθεπηήο ππνρξενχηαη λα θπιάηηεη ην πηζηνπνηεηηθφ
ζηα βηβιία ηνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζην θξάηνο κέινο ηνπ. Δθφζνλ έλα
θξάηνο - κέινο, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, δελ παξέρεη δηθαίσκα άκεζεο απαιιαγήο
απφ ην θφξν ηεο παξνρήο, αιιά ε απαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε επηζηξνθή ηνπ θφξνπ ζην

δηθαηνχρν απαιιαγήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1, ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε επηζηξνθήο.
2. α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ραξηί πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. C 164 ηεο 1εο Ηνπιίνπ 1989, ζει.
3.
Σν ραξηί πξέπεη λα είλαη ιεπθφ γηα φια ηα αληίηππα θαη ην κέγεζφο ηνπ πξέπεη λα είλαη 210 Υ 297
ρηιηνζηά, κε κέγηζηε απφθιηζε 5 ρηιηνζηά ιηγφηεξν ή 8 ρηιηνζηά πεξηζζφηεξν σο πξνο ην κήθνο.
Πξνθεηκέλνπ γηα απαιιαγή απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο
ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα:
- έλα αληίηππν θπιάζζεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα,
- έλα αληίηππν επηζπλάπηεηαη ζην ζπλνδεπηηθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν.
β) ην ζεκείν 5.Β ν ρψξνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα δηαγξάθεηαη, ψζηε λα είλαη
αδχλαηε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε.
γ) Σν έγγξαθν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη επαλάγλσζηα θαη θαηά ηξφπν ψζηε ηα αλαγξαθφκελα
λα είλαη αλεμίηεια. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζβεζίκαηα ή δηαγξαθέο.
Σν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζε γιψζζα πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.
δ) Δάλ ε πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ θαη/ή ησλ ππεξεζηψλ (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ)
παξαπέκπεη ζε δειηίν παξαγγειίαο ζπληαγκέλν ζε γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην
θξάηνο - κέινο ππνδνρήο, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη
κεηάθξαζή ηνπ.
ε) Δμάιινπ, εάλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ζπληαγκέλν ζε γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην
θξάηνο - κέινο ηνπ ππνθείκελνπ/απνζεθεπηή, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο
νθείιεη λα επηζπλάπηεη κεηάθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5.Β.
ζη) Ωο αλαγλσξηζκέλε γιψζζα λνείηαη κία απφ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο
ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο - κέινο ή θάζε άιιε επίζεκε γιψζζα ηεο Κνηλφηεηαο, ηελ νπνία ην
ελδηαθεξφκελν θξάηνο - κέινο δειψλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
3. Με ηελ πξνβιεπφκελε δήισζή ηνπ ζην ζεκείν 3 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο
νξγαληζκφο/ηδηψηεο παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο
απαιιαγήο ζην θξάηνο - κέινο ππνδνρήο.
4. Με ηε ζεψξεζή ηνπ ζην ζεκείν 4 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν νξγαληζκφο επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 3 α) ηνπ εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί φηη ν
δηθαηνχρνο απαιιαγήο ηδηψηεο είλαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
5. α) Ζ παξαπνκπή ζην δειηίν παξαγγειίαο (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πξέπεη λα αλαθέξεη
ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγγειίαο. Σν δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Δάλ ην
πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ππνδνρήο, ην
δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη επίζεο λα θέξεη ζθξαγίδα.
β) Ζ αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
απνζεθεπηή, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 15α παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο
92/12/ΔΟΚ είλαη πξναηξεηηθή. Ο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Φ.Π.Α. είλαη ππνρξεσηηθφο
γ) Σα λνκίζκαηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε θσδηθφ απνηεινχκελν απφ ηξία γξάκκαηα ζχκθσλα
κε ην δηεζλέο πξφηππν ISOIDIS 4127 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (1).
6. Σν γλήζην ηεο δήισζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο νξγαληζκνχ/ηδηψηε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη
ζην ζεκείν 6 κε ζθξαγίδα(εο) ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ππνδνρήο. Οη αξκφδηεο
αξρέο κπνξνχλ λα ζέζνπλ σο φξν, γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο έγθξηζε, ηε ζπγθαηάζεζε άιιεο αξρήο
ηνπ ίδηνπ θξάηνπο - κέινπο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο απηήο επαθίεηαη ζηελ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή
7. Γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα εμαηξέζεη ην δηθαηνχρν
απαιιαγήο νξγαληζκφ απφ ηελ ππνρξέσζε λα δεηά επίζεζε ζθξαγίδαο ζε πεξίπησζε
απαιιαγήο γηα επίζεκε ρξήζε. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ εμαίξεζε απηή ζην ζεκείν
7 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
(1) Δλδεηθηηθά, νξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζήκεξα θσδηθνί λνκηζκάησλ είλαη: BEF (βειγηθφ
θξάγθν), DEM (γεξκαληθφ κάξθν), DKK (δαληθή θνξφλα), ESP (ηζπαληθή πεζέηα), FRF (γαιιηθφ

θξάγθν), GBP (ιίξα ζηεξιίλα), GRD (ειιεληθή δξαρκή), IEP (ηξιαλδηθή ιίξα), ITL (ηηαιηθή ιίξα),
LUF (θξάγθν Λνπμεκβνχξγνπ), NLG (νιιαλδηθφ θηνξίλη), PTE (πνξηνγαιηθφ εζθνχδν), ATS
(απζηξηαθφ ζειίλη), FIM (θηλιαλδηθφ κάξθν) SEK ζνπεδηθή θνξφλα, USD (δνιιάξην Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ).

