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 Βιομηχανική έρευνα  

 Πειραματική ανάπτυξη  

 Μελέτες σκοπιμότητας 

 Καινοτομία για ΜμΕ 

 Συμμετοχή ΜμΕ σε 

εμπορικές εκθέσεις 
 

Ενισχύσεις για Δραστηριότητες 

ΕΤΑΚ 

(ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Χρηματοδότηση 

Επιλεξιμότητα 

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

και κανονιστικές πράξεις  
    

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

 

1 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 Πραγματική και αντιστοιχεί στο φυσικό 

αντικείμενο 

 Σύμφωνη με την απόφαση χρηματοδότησης & 

το ΤΠΕ 

 Εξοφλημένη σύμφωνα με το ισχύον εθνικό 

πλαίσιο και τις απαιτήσεις της Αναλυτικής 

Πρόσκλησης 

 

 

 Σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο του 

Δικαιούχου 

 Σύμφωνη με το λογιστικό – φορολογικό 

σύστημα 

 Μη χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο άλλου 

έργου 
  

Γενικά, μία δαπάνη θεωρείται ως επιλέξιμη όταν 

σωρευτικά εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
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[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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ΜΕΓΙΣΤΟ  ΜΙΚΤΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ 

 

3.000€/μήνα 

 Τακτικό δημοσίου 

 

 Σύμβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου 

 

 Σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου 

ΤΑΚΤΙΚΟ 

 Σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου 

 

 Σύμβαση μίσθωσης 

έργου 

 

 Σύμβαση ή  χορήγηση 

υποτροφίας  

(ανταποδοτική) 

ΕΚΤΑΚΤΟ 

[1] Αμοιβές προσωπικού     1/3 

6 

Ερευνητές - Τεχνικοί 



[1] Αμοιβές προσωπικού     2/3 

Είδος αμοιβής Τι εφαρμόζεται 

Τακτική μισθοδοσία 

(εξαρτημένη σχέση εργασίας) 

Απλοποιημένο 

ή 

Πραγματικό 

Πρόσθετη αμοιβή Απλοποιημένο 

Υπερωρίες Πραγματικό 

Λοιπές Αποζημιώσεις Πραγματικό 

Σύμβαση μίσθωσης έργου Πραγματικό 

Χορήγηση υποτροφίας Πραγματικό 
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[1] Αμοιβές προσωπικού     3/3 

Άρθρο 12,  

παρ. 8 & 12 

 

Συγκεκριμένη 

μεθοδολογία 

υπολογισμού... 

 

... ως επιλογή 

απλοποιημένου 

κόστους 

  

Ευέλικτος αριθμός 

ωρών 

Σταθερό ποσοστό 

απασχόλησης  

Μικτό ωριαίο κόστος Μικτό μηνιαίο κόστος 

Τελευταίο 

τεκμηριωμένο ετήσιο 

μικτό κόστος 

απασχόλησης 

Τελευταίο 

τεκμηριωμένο ετήσιο 

μικτό κόστος 

απασχόλησης 

1720 ώρες  ή 

αναλογία 
12 μήνες 

Περιορισμός 
 

Ετήσιο σύνολο  απασχόλησης έως  τις ώρες 

του παρανομαστή ! 
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[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 
[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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[2] Όργανα & εξοπλισμός 

Τι θεωρείται εξοπλισμός για την εκτέλεση 

του έργου; 

Θεσμικό πλαίσιο για τις αποσβέσεις του 

ερευνητικού   εξοπλισμού: 

Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών 

Επιστημονικά όργανα και εργαλεία 

Μέσα και εξοπλισμός πληροφορικής & επικοινωνιών 

Λογισμικό και licenses 

Αρθρο 24 του Ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

ΚΥΑ 109343/12/29.6.2017 (B 2351) για ορισμό εξοπλισμού και 

οργάνων για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας 

Δημόσιοι φορείς, άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ  & Ν.4412/2016 - 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  

Μόνο οι ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
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[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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[3] Κτίρια  &  γήπεδα 

Κτίρια 

Γήπεδα 

Αποσβέσεις 

Δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης  ή   

καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες 

12 



[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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Αφορά σε υπηρεσίες ή αγαθά από εξωτερικούς 

παρόχους  

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

1. Έρευνα επί 

συμβάσει  

(υπεργολαβία) 

 

Aνάθεση  

ερευνητικής 

δραστηριότητας σε: 
 

Νομικά πρόσωπα 

Φυσικά πρόσωπα 

Δημόσιους φορείς 

2. Γνώσεις και 

διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας 

 

Αγορά ή άδεια 

εκμετάλλευσης από 

εξωτερικές πηγές 

Τήρηση 

Αρχής των ίσων αποστάσεων 
 

3. Συμβουλευτικές  

υπηρεσίες 

 

Εκπόνηση μελέτης 

ή 

εμπειρογνωμοσύνη 
 

Σε θέματα που 

αφορούν 

αποκλειστικά 

στο φυσικό 

αντικείμενο του 

έργου 

Νομική 

υποστήριξη για 

θέματα που 

άπτονται των 

δαπανών της 

υποκατηγορίας  

2 

Σε τεχνικά-

τεχνολογικά ή 

οικονομοτεχνικά 

θέματα 

 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 
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[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
15 



Δαπάνες 

1. Μετακινήσεις 

Σε άμεση σχέση  

με το φυσικό 

αντικείμενο  

του έργου 

Συναντήσεις Πιστοποιήσεις Συνέδρια κλπ 

2. Δημοσιότητας 

Διάχυση 

αποτελεσμάτων 
Έντυπα 

Ιστοσελίδα ...κλπ 

3. Αναλώσιμα Υλικά άμεσα συσχετιζόμενα με το έργο 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα      1/2 
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Δαπάνες 

4. Ορκωτός Λογιστής 

 

Σε περίπτωση 

απασχόλησης στο 

έργο ατόμων με 

αναπηρία  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για φορείς με 

ΔΔ>50.000€ - με εξαίρεση τους 

δικαιούχους της παρέμβασης IV-Α 

Φάση. 

Επιλέξιμα τα παραστατικά 

δαπάνης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της τελικής έκθεσης  

5. Προσαρμογή ΑμΕΑ 

Κόστος για εύλογες προσαρμογές 

μέχρι ποσοστού 5% του Π/Υ του 

δικαιούχου 

(απασχόληση στην ομάδα ατόμων 

ΑμΕΑ) 

6. Λοιπά λειτουργικά 

έξοδα 

 
Άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές 

δαπάνες που είναι άμεσο  

αποτέλεσμα του έργου 
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[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα      2/2 



[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 
 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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[6] Μελέτη Σκοπιμότητας 

Η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου, 

με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό 

και ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, 

τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, 

καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που 

απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις 

προοπτικές επιτυχίας του  

Σύμβαση με σαφή 

αναφορά στο 

συγκεκριμένο 

συγχρηματοδοτούμενο 

έργο 
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[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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[7] Καινοτομίας (ΜμΕ & Ερευνητικοί Οργανισμοί)     1/3 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 

Απόκτηση, επικύρωση και 

προστασία διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας και λοιπών 

άυλων στοιχείων  

 

 

Απονομή δικαιώματος που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων 

που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή 

συμμετέχει ο δικαιούχος 
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[7] Καινοτομίας (ΜμΕ & Ερευνητικοί Οργανισμοί)     2/3 

2 

Απόσπαση προσωπικού  

υψηλής ειδίκευσης  

Απόσπαση από οργανισμό 

έρευνας ή από μεγάλη 

επιχείρηση, προσωπικού 

υψηλής ειδίκευσης σε ΜμΕ  

(δεν αντικαθιστά άλλο 

προσωπικό) 

 
 

Άρθρο 37 του Ν. 4310/2014, ως 

ισχύει 



[7] Καινοτομίας (ΜμΕ & Ερευνητικοί Οργανισμοί)     3/3 

Υπηρεσίες 

καινοτομίας 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες  
 
Επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς 

της μεταφοράς γνώσεων 

 

Απόκτησης - προστασίας και 

εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων 

ενεργητικού 

 

Χρήσης προτύπων και κανονισμών 

 

Μετάφρασης για υποβολή διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας 

 

3 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες  
 

Παροχή χώρων γραφείων,  

βάσεων δεδομένων,  

βιβλιοθηκών,  

έρευνας αγοράς,  

χρήσης εργαστηρίου,  

σήμανσης ποιότητας,  

δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό 

την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων 

προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών 



[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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Αφορά σε δαπάνες  για ... 

[8] Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 
(ΜμΕ) 

Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης 

και διαχείρισης περιπτέρου για τη 

συμμετοχή μιας επιχείρησης σε 

εμπορική έκθεση 

 

Άμεση συσχέτιση με το φυσικό 

αντικείμενο του επιχορηγούμενου 

έργου 

 

Τήρηση κανόνων δημοσιότητας 

(υποχρεωτική σηματοδότηση)  

Δεν ισχύει για ΜμΕ του τομέα 

Αγροδιατροφής με ΚΑΔ που 

αφορούν τον πρωτογενή 

τομέα ή τον τομέα της Αλιείας 

- Υδατοκαλλιέργειας 

 

23 



[1] Αμοιβές προσωπικού 

[2] Όργανα & εξοπλισμός 

[3] Κτίρια - Γήπεδα 

[4] Εξωτερικοί «πάροχοι» 

 

[5] Πρόσθετα γενικά έξοδα 
 

[6] Μελέτη σκοπιμότητας 

 
[7] Καινοτομίας   
[8] Συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις  

ΕΜΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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A 
Ισχύει για όλους τους 

Δικαιούχους 

B 
Σταθερό ποσοστό 15% των 

επιλέξιμων άμεσων δαπανών 

προσωπικού (συμπεριλαμβάνεται ο 

επιλέξιμος ΦΠΑ) 

C Επιλέξιμες χωρίς 

προσκόμιση των 

αντίστοιχων παραστατικών 

Α 

Β 

C 

Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες 
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26 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΩΝ

Εθνικοί Κανόνες 

Επιλεξιμότητας  

ΥΑΕΚΕΔ

EE 651/2014

Άρθρο 25

«Ενισχύσεις

για έργα

έρευνας και

ανάπτυξης»

EE 651/2014

Άρθρο 28

«Ενισχύσεις

καινοτομίας

για ΜΜΕ»

EE 651/2014

Άρθρο 19

«Ενισχύσεις για

συμμετοχή ΜΜΕ

σε εμπορικές

εκθέσεις»

άρθρο 2.1.1 σημείο

19 της Ανακοίνωσης

της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής «Πλαίσιο

σχετικά με τις

κρατικές ενισχύσεις

για την έρευνα και

ανάπτυξη και την

καινοτομία»

(2014/C 198/01)

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΜΜΕ, Μεγάλες

επιχειρήσεις ΜΜΕ ΜΜΕ

Ερευνητικοί

Οργανισμοί

1. Δαπάνες προσωπικού Άρθρο 12 * *

2-3. Δαπάνες οργάνων &

εξοπλισμού, κτιρίων &

γηπέδων

Άρθρο 15, 16, 36 * *

4. Δαπάνες για έρευνα επί

συμβάσει, γνώσεις και

διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

δαπάνες για συμβουλευτικές

και υποστηρικτικές υπηρεσίες

αποκλειστικά για το έργο

Άρθρο 16, 36 * *

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και

λοιπές λειτουργικές δαπάνες
* *

6. Μελέτες σκοπιμότητας * *

7. Δαπάνες καινοτομίας * *

8. Δαπάνες συμμετοχής σε

εμπορικές εκθέσεις
*

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άρθρο 25 * * * *

Άρθρο 36



Χρόνος  Υλοποίησης  Δαπανών 

Ημερομηνία 

Απόφασης 

χρηματοδότησης 

Ημερομηνία 

έναρξης του 

χρόνου 

υλοποίησης 

του έργου 

Η επομένη της 

ημερομηνίας 

ολοκλήρωσης της 

ηλεκτρονικής 

υποβολής της 

αίτησης 

χρηματοδότησης 

 

Ημερομηνία 

επιλεξιμότητας 

≤ 30 μήνες 

Χρονική 

διάρκεια 

υλοποίησης 

Μέχρι τη σύνταξη της 

τελικής έκθεσης 

επαλήθευσης-

πιστοποίησης από το 

αρμόδιο όργανο 

ελέγχου 

 

    

Χρόνος 

εξόφλησης 
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Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)      
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