
 

  

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ LIFE 

09/10/20 

Όροι δημοσιότητας 
Στην ιστοσελίδα του έργου LIFE θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στη συγχρηματοδότηση του Πράσινου 

Ταμείου, σε σταθερό σημείο π.χ. υποσέλιδο. Στα ‘Νέα’ της ιστοσελίδας θα πρέπει να αναρτηθεί σχετικό 

άρθρο που να μνημονεύει την ένταξη του έργου για συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το λογότυπο του Πράσινου Ταμείου. Κατεβάστε το λογότυπο 

του Πράσινου Ταμείου εδώ στα ελληνικά κι εδώ στα αγγλικά. 

Στα έργα στα οποία το Πράσινο Ταμείο είναι συνδικαιούχος και καλύπτει μέρος της ιδίας συμμετοχής των 

λοιπών εταίρων θα πρέπει στα παραδοτέα και στα λοιπά σημεία αναφοράς της χρηματοδότησης του 

έργου, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας, να αναφέρεται σε ξεχωριστή πρόταση η 

συγχρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο όπως φαίνεται παρακάτω. 

Ελληνικά: ‘Με την συγχρηματοδότηση της ΕΕ’ ή ‘Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της 

ΕΕ’ [LOGO LIFE] και από κάτω ‘Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου’ ή ‘Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο’ [LOGO Πράσινου Ταμείου] 

Αγγλικά: ‘With the contribution of the LIFE Programme of the European Union’ [LOGO LIFE] και από κάτω 

‘With the contribution of the Green Fund’ [LOGO Πράσινου Ταμείου] 

Επιλέξιμες δαπάνες για πληρωμή 
Οι δαπάνες που πληρώνονται από το Πράσινο Ταμείο είναι μόνο αυτές που έχουν γίνει αποκλειστικά για 

το έργο, είναι επιλέξιμες και συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές αναφορές προς την EASME. Για αυτές 

θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Άρθρου 2 της ΠΟΛ 1128/1997, σύμφωνα με το οποίο ΄Στο 

ποσοστό που δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή άλλο 

φορέα εμπεριέχεται Φ.Π.Α. και εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. 1019064/887/Α0014/ΠΟΛ.1057/28-2-

92 ΕΔΥΟ’. 

Όλα τα τιμολόγια πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τα στοιχεία του έργου LIFE (ακρωνύμιο, κωδικός). Σε 

περίπτωση μη αναφοράς, το τιμολόγιο θα θεωρείται μη επιλέξιμο. Σε κάθε περίπτωση τα τιμολόγια θα 

πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένα. Οι αποδείξεις συνίσταται να είναι σφραγισμένες με σφραγίδα του 

έργου, που θα περιέχει στα στοιχεία του έργου.  

Αν τα τιμολόγια είναι ‘Επί πιστώσει’ θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητικό παραστατικό π.χ. 

καταθετήριο τράπεζας. Αν το τιμολόγιο έχει εξοφληθεί ‘Μετρητοίς’, θα πρέπει να υπάρχει σχετική 

αναγραφή πάνω σε αυτό. Αν το τιμολόγιο δεν φέρει πληροφορίες πληρωμής και δε συνοδεύεται από 

παραστατικό εξόφλησης, θα πρέπει να υπάρχει Υ.Δ. του φορέα που να αναφέρει ότι η πληρωμή έχει γίνει 

‘Μετρητοίς’. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

• Προσωπικό 

Το προσωπικό μπορεί να απασχολείται αποκλειστικά στην υλοποίηση του έργου ή να αφιερώνει στο έργο 

ένα μέρος του χρόνου του (όπως θα αποδεικνύεται από σχετική Σύμβαση). Το φυσικό αντικείμενο θα 

πρέπει να αναφέρεται στην σύμβαση. Σε περίπτωση που η σύμβαση είναι προγενέστερη της ημερομηνίας 

έναρξης του έργου θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφο από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του Φορέα 

όπου να αναγράφεται ο ρόλος στο έργο και ο χρόνος απασχόλησης. Δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές 

προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται με ωράριο πλήρους απασχόλησης από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας πιστοποιούνται ως εξής: 

✓ Για δαπάνες ελεύθερου επαγγελματία: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας ή Τίτλος κτήσης και 

εξόφληση αυτού. 

✓ Για δαπάνες μισθωτού: Εξόφληση μισθοδοσίας εργαζόμενου. 

• Μετακινήσεις και διαμονή 

Οι δαπάνες μετακινήσεων θα αποζημιώνονται από το Πράσινο Ταμείο μέχρι τα ποσά που αναγράφονται 

στον ακόλουθο πίνακα. Οι δαπάνες αγοράς καυσίμων συμπεριλαμβάνονται στην χιλιομετρική 

αποζημίωση και άρα δεν αποζημιώνονται βάσει αποδείξεων/τιμολογίων. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι 

δαπάνες για μετακινήσεις σε θαλάσσιες περιοχές με σκάφη. 

Είδος δαπάνης Ποσό αποζημίωσης (€) 

Ημερήσια αποζημίωση 40 (εντός Ελλάδος), 80 (εκτός Ελλάδος) 

Διανυκτέρευση 
60 (εντός Ελλάδος), 72 (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), 160 

(εκτός Ελλάδος) 

Η χιλιομετρική αποζημίωση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από χάρτη: https://kmd.ggde.gr/ 
0,15 €/km 

Εισιτήρια (πχ. αεροπλάνου, τρένου, πλοίου) Χωρίς όριο – Μόνο οικονομική θέση 

 

• Εξωτερικοί συνεργάτες 

• Εξοπλισμός 

• Υποδομές 

• Αναλώσιμα 

• Άλλες δαπάνες 

Άλλα θέματα 
1. Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν το εγκεκριμένο ποσό στις οικονομικές αναφορές 

τους προς την EASME, δηλώνοντας το Πράσινο Ταμείο ως συγχρηματοδότη για την υλοποίηση του 

έργου. Αντίγραφα των σχετικών αναφορών θα αποστέλλονται στο Πράσινο Ταμείο μετά την 

αποστολή τους στην EASME.  

2. Σε περίπτωση που το Πράσινο Ταμείο δεν αναφέρεται στις οικονομικές αναφορές ως 

συγχρηματοδότης του έργου, το ποσό της επιδότησης θα επιστρέφεται.  

https://kmd.ggde.gr/


 

 

Δικαιολογητικά για πληρωμή 
Σε κάθε πληρωμή θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

θεωρημένα από την οικονομική υπηρεσία, καθώς και ένα συνοδευτικό έγγραφο ότι τα πρωτότυπα 

τηρούνται σε αυτήν. 

Α. Για έργα στα οποία το Πράσινο Ταμείο είναι συγχρηματοδότης: 

1. Τιμολόγιο Επιδότησης για όλο το ποσό της πληρωμής στα στοιχεία: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΝΠΔΔ, 
ΑΦΜ: 099338405, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά́ 14561. 

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
3. Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής διοίκησης). 
4. Εξοφλημένα τιμολόγια στα οποία να αναφέρεται υποχρεωτικά το ακρωνύμιο και ο κωδικός του 

έργου LIFE. 
5. Αποδείξεις εξόφλησης τιμολογίων. 
6. Πίνακας (EXCEL) με την καταγραφή όλων των τιμολογίων του φακέλου όπου να αναγράφεται το 

άθροισμα (αιτούμενο ποσό). 
7. Σύμβαση (όταν αφορά αμοιβή προσωπικού). 
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων προθεσμιών) τα 

όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν.3861/2010, για όσους έχουν σχετική 
υποχρέωση. 

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι οι υποβαλλόμενες δαπάνες δεν έχουν 
επανυποβληθεί και χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από το Πράσινο Ταμείο. 

10. Εκτυπωμένα στιγμιότυπα της ιστοσελίδας του έργου LIFE όπου αναγράφεται το Πράσινο Ταμείο 
ως συγχρηματοδότης του έργου και της σχετικής ανάρτησης στην κατηγορία ‘Νέα’. 
 

Β. Για τα έργα στα οποία συμμετέχει το Πράσινο Ταμείο και ως συνδικαιούχος: 

1. Διαβιβαστική Επιστολή όπου θα αναγράφεται το σύνολο των δαπανών στο έργο έως σήμερα 
καθώς και το ποσό που αιτείται ο φορέας από το Πράσινο Ταμείο. Το αιτούμενο ποσό θα πρέπει 
να αντιστοιχεί στο ποσοστό επιχορήγησης που προκύπτει από τις οικονομικές φόρμες του 
Συμφωνητικού Επιχορήγησης (Grant Agreement). Προκειμένου για επόμενες (δεύτερες/τρίτες, 
κ.λπ.) επιχορηγήσεις από το ποσό αυτό θα αφαιρείται το ποσό που έχει ήδη χορηγηθεί σε 
προηγούμενα αιτήματα. 

2. Το Financial Reporting Tool, συμπληρωμένο με το σύνολο των δαπανών του φορέα στο έργο και 
υπογεγραμμένο από τις οικονομικές υπηρεσίες. 

3. Τιμολόγιο Επιδότησης για το αιτούμενο ποσό από το Πράσινο Ταμείο στα στοιχεία: ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ, ΝΠΔΔ, ΑΦΜ: 099338405, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά́ 
14561. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τιμολόγιο επιδότησης θα πρέπει να εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου του φακέλου οικονομικής έκθεσης, για αποφυγή λαθών. 

4. Ασφαλιστική́ Ενημερότητα (αν απαλλάσσεται ο φορέας τότε την εκάστοτε νομοθεσία που το 
αναγράφει). 

5. Φορολογική́ Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από́ φορείς της κεντρικής διοίκησης). 
6. Πίνακας (EXCEL) όπου θα καταγράφονται τα τιμολόγια / δαπάνες που κατατίθενται και αθροιστικά 

αντιστοιχούν στο αιτούμενο ποσό από το Πράσινο Ταμείο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 
7. Εξοφλημένα τιμολόγια / Αποδείξεις εξόφλησης τιμολογίων / Αμοιβές προσωπικού (μη μόνιμο 

προσωπικό), που αθροιστικά αντιστοιχούν στο αιτούμενο ποσό από το Πράσινο Ταμείο. 
8. Αντίγραφο φακέλου (τα πρωτότυπα τιμολόγια θα επιστραφούν μετά τον έλεγχο και την πληρωμή 

στον φορέα). 
9. Σύμβαση (όταν αφορά́ αμοιβή́ προσωπικού)́. 
10. Σύνολο δικαιολογητικών που συνοδεύουν μια δαπάνη (πχ. πρωτογενή αιτήματα, συμβάσεις για 

εξωτερικούς συνεργάτες, διαγωνισμούς). 



 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων προθεσμιών) τα 
όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν.3861/2010, για όσους έχουν σχετική 
υποχρέωση. 

12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι οι υποβαλλόμενες δαπάνες δεν έχουν 
επανυποβληθεί και χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από το Πράσινο Ταμείο. 


