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Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
• Τυποποιημένο έντυπο υποβολής πρότασης
• Βασικό εργαλείο προγραμματισμού και
παρακολούθησης των έργων
• Το ΤΔΠ που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση
χρηματοδότησης και τα υπόλοιπα έγγραφα
είναι δεσμευτικό για τους εμπλεκόμενους
φορείς
• Βάσει του ΤΔΠ γίνεται η αξιολόγηση της
προτεινόμενης πράξης του Δικαιούχου
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται
από την Πρόσκληση
• Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

Το ΤΔΠ παρουσιάζει

Το Έργο
(Τι)

- Στόχοι
- Τεχνικό / επιστημονικό
περιεχόμενο (περιγραφή,
ποσοτικοποίηση, δείκτες,
σκοπιμότητα, κλπ)

Τον τρόπο
Υλοποίησης
(Πώς)

-

Πόροι
Μέσα
Χρονοδιάγραμμα
Νομικό Πλαίσιο

Τους Φορείς
(Ποιός)

- Υλοποίησης
- Χρηματοδότησης
- Λειτουργίας
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

Τι μελετάω ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του ΤΔΠ
• Την Πρόσκληση, στην οποία αποκρίνομαι με τα συνημμένα
στοιχεία
• Τις οδηγίες συμπλήρωσης που το συνοδεύουν

• Σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
• Κανόνες επιλεξιμότητας
• Σχετικές διοικητικές αποφάσεις ανάλογα με την ωριμότητα
του έργου
• Μελέτες, αξιολογήσεις και εμπειρογνωμοσύνες κλπ, που
υλοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό / ωρίμανση του έργου

• Προηγούμενες παρεμβάσεις, στο ίδιο ή παρόμοιο ΕΠ στην
ίδια ή άλλη περιοχή.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

Σύνδεση κριτηρίων επιλογής πράξεων με αντίστοιχα μέρη του ΤΔΠ
Κριτήριο
1Η ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης
2Η ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τήρηση θεσμικού
πλαισίου και
ενσωμάτωση
οριζόντιων πολιτικών

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση
προσωπικού
Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης;
Αειφόρος ανάπτυξη
Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

3Η ΟΜΑΔΑ
Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Αποτελεσματικότητα
Σκοπιμότητα πράξης
Αποδοτικότητα
Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
Καινοτομία
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης
Η
4 ΟΜΑΔΑ
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριμότητα πράξης

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών

Στοιχείο του ΤΔΠ
Δ1, Δ3, Δ2, Δ6, Δ4
Τμήμα Ζ
Τμήμα Ζ, ΣΤ

ΣΤ8, ΣΤ14
Α13
Δ10
Δ7, Δ8
Δ9
Ε1, Ε3
Ε14
Ε14, Ζ
Δ5
Ε2
Ε33-Ε48
ΣΤ18-ΣΤ27
ΣΤ28-ΣΤ33

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

Διαφοροποιήσεις από την ΠΠ 2007-2013
• Ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης για όλους τους τύπους πράξεων και
για όλα τα Ταμεία (ΕΤΠΑ/ΤΣ, ΕΚΤ, ΚΕ)
• Ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης πριν και μετά την ένταξη της Πράξης

• Νέα Πεδία υποχρεωτικά από τον Κανονισμό 480/2014 της
Επιτροπής
• Στοιχεία Προγράμματος / στοιχεία Πράξης

• Τα στοιχεία της ΣΑΕ του έργου περιλαμβάνονται στην Απόφαση
Ένταξης
• Δεν υπάρχει Σύμφωνο Αποδοχής Όρων – Οι υποχρεώσεις του
Δικαιούχου ενσωματώνονται στην Απόφαση Ένταξης (Παράρτημα
Ι)
• Αυστηροί όροι τήρησης χρονοδιαγράμματος που
συνδέονται με προσωρινή διακοπή ή απένταξη του
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έργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

Πώς διαρθρώνεται η πληροφορία στο ΤΔΠ
Α: Ταυτότητα πράξης
B: Στοιχεία δικαιούχου/ων – φορέων
Γ: Στοιχεία προγράμματος

Δ: Φυσικό Αντικείμενο
Ε: Συνάφεια Πράξης με τους στόχους και τα
αποτελέσματα του ΕΠ (+ Δείκτες)
ΣΤ: Προγραμματισμός υλοποίησης πράξης - ωριμότητα

Ζ: Χρηματοδοτικό σχέδιο
Η: Χρηματοδοτικό σχέδιο υποέργου εκτέλεσης με ίδια μέσα

+ Κατάλογος συνημμένων εγγράφων
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Τμήμα Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
•

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δοθεί στη συμπλήρωση των πεδίων:

 Τίτλος πράξης
 Τίτλος πράξης στα αγγλικά
•

Νέα πεδία: 6 – 13

•

Τα πεδία 2, 3, 7, 10, 13δ, 18, 20
συμπληρώνονται από την ΔΑ ή τον
Ενδιάμεσο Φορέα

•

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΝΕΑ
ΠΕΔΙΑ

Τα πεδία 14-16 συμπληρώνονται σε
πράξεις ΕΚΤ

•

Τα πεδία 1, 14, 17 συμπληρώνονται
αυτόματα από το ΟΠΣ

•

Τα πεδία 21-25 δεν
συμπληρώνονται στην αρχική
υποβολή

•

Το πεδίο 25 συμπληρώνεται
υποχρεωτικά και αποτυπώνεται
στην τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης

ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
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Τμήμα Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (συνέχεια)
Πεδία 21- 25: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
•

Επικαιροποίηση: μεταβολή στοιχείων που ΔΕΝ επιφέρουν αλλαγές σε στοιχεία
της απόφασης ένταξης

•

Τροποποίηση: μεταβολή στοιχείων που επιφέρουν αλλαγές σε στοιχεία της
απόφασης ένταξης

•

Υποβολή αιτήματος από τον Δικαιούχο με επαρκή τεκμηρίωση, σαφή αναφορά
των σημείων που μεταβάλλονται και υποβολή των σχετικών εγγράφων /
δικαιολογητικών
2007 - 2013

2014 - 2020

Έγγραφο αίτημα στην ΔΑ / ΕΦ

Το αίτημα υποβάλλεται στη ΔΑ/ στον ΕΦ με την επανυποβολή του Τεχνικού
Δελτίου Πράξης, τη συμπλήρωση των Πεδίων 21-25 «Αντικείμενο
Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης» σε αυτό και την ενσωμάτωση των
προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Πράξης. Στο ΤΔΠ με τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

Εξέταση αιτήματος από τη ΔΑ με
επαναξιολόγηση της πράξης
(αξιολόγηση / συντονισμός)

Εξέταση αιτήματος από τη ΔΑ χωρίς επαναξιολόγηση της πράξης αλλά ως
προς:
•τα στοιχεία της πράξης που μεταβάλλονται,
•την αναγκαιότητα τροποποίησής τους,
•τα αποτελέσματα της τροποποίησης στην εύρυθμη υλοποίηση και ολοκλήρωση
της πράξης, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της, και
•το ότι δεν αλλοιώνονται τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης της πράξης,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης.

Τμήμα Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
 Δικαιούχος
ΚΕ
ΝΕΟ
ΚΕ
ΚΕ
ΚΕ

ΚΕ
ΚΕ



Επωνυμία



Νόμιμος Εκπρόσωπος



Στοιχεία Υπεύθυνου Πράξης / αρμόδιου
επικοινωνίας



Εταίροι

 Κύριος πράξης (αν διαφορετικός
από Δικαιούχο)


Επωνυμία

 Φορέας Λειτουργίας και
συντήρησης


Στοιχεία αρμόδιου επικοινωνίας

 Φορέας Χρηματοδότησης
 Νέα πεδία: 4 - Είδος φορέα (δημόσιος /
ιδιωτικός)
 Πεδίο 3, 5, 6, 7, 8, 9 : μόνο για πράξεις
κρατικών ενισχύσεων
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Τμήμα Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Στοιχεία Πρόσκλησης
 Στοιχεία Φορέα Διαχείρισης
 Κωδικοί Προγράμματος
 Κατηγοριοποίηση Πράξης
 Τα πεδία 2 (κωδικός πρόσκλησης)
και 28 (γεωγραφική θέση)
συμπληρώνονται από τον
Δικαιούχο

 Αν πρόκειται για οριζόντια πράξη,
ο Δικαιούχος επιλέγει το checkbox
του πεδίου 11 και συμπληρώνει τον
Κωδικό Κατανομής οριζόντιας
πράξης (πεδίο 12) όπως ισχύει για
το ΕΠ.
 Όλα τα υπόλοιπα πεδία
συμπληρώνονται είτε αυτόματα
είτε από την ΔΑ / ΕΦ
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Τμήμα Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
•

Τα στοιχεία της επικοινωνιακής
περιγραφής του ΦΑ της πράξης (πεδίο 2)
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο
πράξεων που δημοσιεύεται στο ευρύ
κοινό

•

Τα πεδία Δ1 – Δ4 και Δ6 τεκμηριώνουν
την πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

•

Τα στοιχεία του πεδίου Δ5 αποτελούν
αντικείμενο αξιολόγησης της πράξης ως
προς τη βιωσιμότητα, λειτουργικότητα
και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της

•

Ενσωμάτωση πολιτικών: Αυξημένη
βαρύτητα σε σχέση με την προηγούμενη
περίοδο

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΦΑ

•

Τα στοιχεία των πεδίων 1 και 4
(συνοπτική περιγραφή Φ.Α. &
Παραδοτέα) αποτυπώνονται στην
Απόφαση Ένταξης και δεν αναλύονται
ανά υποέργο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΝΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟ
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Τμήμα Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ
•
•

Τα πεδία 1-5 δεν συμπληρώνονται για
πράξεις ΚΕ επιχειρηματικότητας
Οι δείκτες παρακολούθησης δεν
αποτελούν πλέον διακριτό τμήμα στο
ΤΔΠ (
)

•

Τα πεδία 6-13, 15 – 22 και 24 – 31 είναι
προσυμπληρωμένα από την πρόσκληση

•

Για κάθε κατηγορία δεικτών (εκροών,
αποτελέσματος, λοιποί) ο Δικαιούχος
συμπληρώνει μόνο την Τιμή - Στόχο
(πεδία 14, 23, 32)

•

Η συμβολή της πράξης στους δείκτες
αποτελέσματος (στοιχεία του πεδίου 3),
θα πρέπει να τεκμηριωθεί ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες δεν
απαιτείται η συμπλήρωση της τιμής –
στόχου των δεικτών αποτελεσμάτων

ΝΕΟ

Νέο (συμπληρώνεται
από την ΔΑ
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Τμήμα Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ (συνέχεια)
•

Αξιολογείται η συνέργεια και η
συμπληρωματικότητα της
προτεινόμενης πράξης με άλλα
έργα ώστε να εξασφαλίζεται το
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα από την υλοποίησή
της

•

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 Συμπληρώνονται τα πεδία 33α
και 34-38

•

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 Συμπληρώνονται τα πεδία 33β
ή/και 33γ και τα πεδία 39-48

 Απαιτείται επεξήγηση της
συμπληρωματικότητας και
συνέργειας της πράξης με
άλλη ή άλλες πράξεις (πεδίο
48)
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Τμήμα ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Στοιχεία σε επίπεδο Υποέργου

•

Νέα πεδία: Τύπος υποέργου (5),
τεκμηρίωση επιλογής πλαισίου
υλοποίησης (14)

•

Τα στοιχεία προγραμματισμού για τις
η/νίες των νομικών δεσμεύσεων
αξιολογούνται από τη ΔΑ και βάσει αυτών
αποτυπώνονται δεσμευτικά στην Απ.
Ένταξης η προθεσμία για την ολοκλήρωση
των προπαρασκευαστικών ενεργειών και
η προθεσμία για την ανάληψη της 1ης
νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου

•

•

Τα πεδία έναρξης και λήξης της πράξης
(15, 16) αποτυπώνονται στην Απόφαση
Ένταξης και πρέπει να είναι «συνεπή» ως
προς τις η/νίες έναρξης και λήξης των
υποέργων

ΝΕΟ

•

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Νέο στοιχείο: απόκτηση κτιριακής
υποδομής
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Τμήμα ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ω Ρ Ι Μ Ο Τ Η ΤΑ Π ΡΑ Ξ Η Σ
ΝΕΟ

 Τα πεδία συμπληρώνονται με τα στοιχεία των προαπαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης
της πράξης (έκδοση αδειών, έκδοση εγκρίσεων, άλλες προαπαιτούμενες ενέργειες,
όπως έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, απόκτηση γης –απαλλοτριώσεις,
προγραμματικές συμβάσεις, κλπ.)
 Στις ενέργειες ωρίμανσης περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ανάληψης νομικής
δέσμευσης με τα επιμέρους στάδια εξέλιξής τους (π.χ. υποβολή τευχών
δημοπράτησης).
 Οι περισσότερες ενέργειες ωρίμανσης απαιτείται να ολοκληρωθούν πριν την ανάληψη
νομικής δέσμευσης
 Με τα πεδία ΣΤ23-ΣΤ27 ταυτοποιείται το στάδιο εξέλιξης της κάθε ενέργειας
ωρίμανσης και παρακολουθείται η εξέλιξη του κάθε σταδίου έως την πλήρη
ολοκλήρωση της ενέργειας ωρίμανσης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΞΗΣ (συνέχεια)
Ο Δικαιούχος, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, υποχρεούται στην παροχή
συνεχούς πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης που
δήλωσε στο ΤΔΠ και που είναι απαραίτητες για την έναρξη της υλοποίησης ή και την
ολοκλήρωση της πράξης.
Η ενημέρωση της προόδου των ενεργειών ωρίμανσης αποτελεί εργαλείο
παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων και συμβάλλει στην εξαγωγή
συμπερασμάτων ως προς:
 το χρόνο υλοποίησης των επιμέρους σταδίων των ενεργειών ωρίμανσης,
 το συνολικό χρόνο για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών,
 το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των υποέργων και
της πράξης.
Η ενημέρωση της εξέλιξης των ενεργειών ωρίμανσης διενεργείται με τη συμπλήρωση
στο ΟΠΣ από τον Δικαιούχο του τυποποιημένου εντύπου «Δελτίο Προόδου
Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης», στο οποίο, πέραν των κοινών με
το ΤΔΠ στοιχείων, περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν στα προβλήματα και
στις εμπλοκές που δύνανται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των ενεργειών
ωρίμανσης, καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειών για την απόκτησης γης –
απαλλοτριώσεις.
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ολοκλήρωσης των υποέργων
προπαρασκευαστικών ενεργειών, η ΔΑ/ο ΕΦ εισηγείται στον αρμόδιο
Γενικό/Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης
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της πράξης.

Τμήμα Z: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
•

Νέο στοιχείο: Δαπάνες βάσει
απλοποιημένου κόστους

•

Η μέθοδος απλοποιημένου κόστους
προσδιορίζεται με σαφήνεια στην
πρόσκληση
Απαιτείται τεκμηρίωση της υλοποίησης /
ολοκλήρωσης των εργασιών / δραστηριοτήτων
στις οποίες αντιστοιχούν οι δαπάνες βάσει
απλοποιημένου κόστους  εξονυχιστικός
έλεγχος του φυσικού αντικειμένου
Δεδομένου ότι δαπάνες απλοποιημένου κόστους
σε μία πράξη προκύπτουν από την εφαρμογή
επιλογών απλοποιημένου κόστους στο επίπεδο
του υποέργου, ο υπολογισμός τους θα πρέπει
να γίνει πρώτα στο επίπεδο του υποέργου ή
των υποέργων (Παράρτημα Η) και μετά να
αναχθεί στο επίπεδο της πράξης.

•

Το σύνολο της επιλέξιμης ΔΔ
μεταφέρεται στην Απόφαση Ένταξης

•

Νέες επιλογές καθορισμού πιθανών
καθαρών εσόδων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
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Τμήμα Z: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (συνέχεια)
+ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
• Για κάθε υποέργο συμπληρώνονται
όλα τα οικονομικά στοιχεία που το
αφορούν
• Το άθροισμα των Π/Υ των υποέργων
θα πρέπει να ισούται με τον Π/Υ της
πράξης.
• Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων
του ΤΔΠ ο Δικαιούχος πρέπει να
επισυνάψει σε αυτό μέσω της
ηλεκτρονικής υποβολής όλα τα
έγγραφα που ορίζονται στην
πρόσκληση ως υποχρεωτικά και να
συμπληρώσει τα πεδία 38-42

• Ο Δικαιούχος μπορεί να επισυνάψει
και άλλα έγγραφα που κρίνει ότι είναι
απαραίτητα για την αξιολόγηση της
προτεινόμενης πράξης του.

Τμήμα Η: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
•

Τα πεδία του εν λόγω τμήματος
συμπληρώνονται:
 Για το/α υποέργο/α που
εκτελούνται με ίδια μέσα
 εφόσον για τις δαπάνες του/ων
υποέργου/ων προσδιορίζονται
δαπάνες βάσει απλοποιημένου
κόστους.

•

Το άθροισμα των επί μέρους
υποέργων ανά κατηγορία δαπάνης
απλοποιημένου κόστους ισούται με το
ποσό που δηλώνεται στις δαπάνες
απλοποιημένου κόστους στην πράξη

•

Στις οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΔΠ
που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του
ΣΔΕ παρέχονται αναλυτικά
παραδείγματα υπολογισμού δαπανών
βάσει απλοποιημένου κόστους.
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !
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