
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Οι πάροχοιτην ημέρα αναχώρησης του δικαιούχου εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής 

Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) στο όνομα του 

δικαιούχου αποκλειστικά για το ποσό της επιδότησης. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται όλες οι 

νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ. πλην των φόρων που βαρύνουν τους 

διαμένοντες) και αποτυπώνεται το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος – ωφελούμενοι) επί 

τον αριθμό διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης Δ.ΥΠ.Α. και οι 

αριθμοί των Επιταγών. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται αντίγραφο του παραστατικού, ενώ το 

πρωτότυπο παραστατικό συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους παρόχους με τα λοιπά 

δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος με την υποχρέωση τήρησης σε φάκελο 

σύμφωνα με το 8ο Μέρος της Δημόσιας Πρόσκλησης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη επιδότησης εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και 

αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο.  

Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/αποδείξεων για την επιδότηση: 

Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις τον 

Σεπτέμβριο 2022 σε ένα τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου της Κρήτης 5 αστέρων (ποσό επιδότησης 

Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τον Πίνακα 1: 29,00 € ανά δικαιούχο/ωφελούμενο και ανά διανυκτέρευση). Το 

ποσό της επιδότησης της Δ.ΥΠ.Α. θα ανέρχεται σε 580,00 € και ο πάροχος οφείλει να εκδώσει 

Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου για το ποσό αυτό που θα 

αναλύεται ως εξής: 4 άτομα Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 29,00 €.  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Στις περιπτώσεις που καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή, οι πάροχοιτην ημέρα της αναχώρησης του 

δικαιούχουαπό το κατάλυμα εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο 

οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) αποκλειστικά για το ποσό της 

ιδιωτικής συμμετοχής στο όνομα του δικαιούχου.Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται το πρωτότυπο 

παραστατικό, ενώ το αντίγραφο αυτού συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον πάροχο με τα λοιπά 

δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος με την υποχρέωση τήρησης σε φυσικό 

αρχείο σύμφωνα με το 8ο Μέρος της Πρόσκλησης. Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής 

εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που 

πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο κατόπιν εξουσιοδότησής του. 



ΠΡΟΣΟΧΗ:Η απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά το ποσό που 

αντιστοιχεί στη διαμονή και στο πρωινό (εφόσον υπάρχει) του δικαιούχου και των ωφελούμενων 

αυτού και όχι σε άλλες υπηρεσίες που τυχόν παρασχέθηκαν ή σε άλλα άτομα - μη δικαιούχους που 

τυχόν διέμειναν μαζί τους. Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται άλλες υπηρεσίες ή άλλα άτομα, 

πρέπει να γίνεται ανάλυση του ποσού στις επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν 

αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, και στα άλλα άτομα, που εξυπακούεται ότι δεν επιδοτούνται. 

Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/ αποδείξεων για την ιδιωτική συμμετοχή του 

δικαιούχου: 

Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις τον 

Σεπτέμβριο 2022 σε τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Κρήτη με ποσό ιδιωτικής 

συμμετοχής σύμφωνα με τη σύμβαση ύψους 11,00 € (με πρωινό) ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση. 

Το ποσό που πρέπει να εισπράξει από τον δικαιούχο ο πάροχος θα ανέρχεται στα 220,00 € (4 άτομα 

Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 11,00 €). Ο πάροχος οφείλει να εκδώσει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής 

Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου ύψους 220,00 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.). 

 


