
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  
Επιλέξιμες Δαπάνες 

 
 

Βασίλης Γέρος – Προϊστάμενος Μονάδας Β’  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων 
στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 



Θεσμικό Πλαίσιο 

Η επιλεξιμότητα  των δαπανών που αφορά σε 
χρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), θα πρέπει 
να γίνεται κάθε φορά λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές πράξεις 

 τoν ΕΕ 651/2014 – άρθρα 19, 25, 28   

 την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού ΥΑΕΚΕΔ - 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016  
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Κανονισμός: ΕΕ 651/2014 – άρθρα 19, 25, 28  
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Ενισχύσεις για Δραστηριότητες ΕΤΑΚ: 

 

 Βιομηχανική έρευνα   

 Πειραματική ανάπτυξη   

 Μελέτες σκοπιμότητας 

 Καινοτομία για ΜΜΕ 

 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

 



Επαλήθευση Δαπανών 
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Γενικά, μία δαπάνη θεωρείται ως επιλέξιμη όταν σωρευτικά 
εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
 Πραγματοποιημένη (πραγματική και να αντιστοιχεί σε φυσικό 

αντικείμενο)   
 Εντός του χρονικού πλαισίου της απόφασης υπαγωγής ή/και 

της περιόδου ελέγχου 
 Εξοφλημένη σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις 

απαιτήσεις του Οδηγού Εφαρμογής 
 Σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου 
 Σύμφωνη με το λογιστικό – φορολογικό σύστημα 
 Σύμφωνη με την απόφαση χρηματοδότησης & το ΤΠΕ 
 Μη χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο άλλου έργου 

 
 



Κατηγορίες Δαπανών 
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1. Δαπάνες προσωπικού 

2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα 

4. Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους - συνεργάτες 

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας  

7. Δαπάνες καινοτομίας (ΜΜΕ & Ερευνητικοί Οργανισμοί) 

8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (ΜΜΕ) 

9. Έμμεσες Λειτουργικές Δαπάνες (Ερευνητικοί 
Οργανισμοί) 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Προσωπικό] 
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 Τακτικό προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
 μόνιμο, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 

αορίστου χρόνου 

 Έκτακτο προσωπικό 
 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης), σύμβαση μίσθωσης έργου, χορήγηση 
υποτροφίας (για αποκλειστική απασχόληση στην πράξη με τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν στις συμβάσεις μίσθωσης 
έργου) 

! Μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα 
ανέρχεται στο ποσό των 3.000€  

 

Άρθρο 12 ΥΑΕΚΕΔ 

 
 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Όργανα και Εξοπλισμός] 
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 Δαπάνες οργάνων και λογισμικού 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο 
χρησιμοποιούνται για το έργο 

  

 Δαπάνες απόσβεσης παγίων 

 Αποσβέσεις Ν.4172/2013 (άρθρα 22α και 24) + ΠΟΛ 1111/2016 
(αναμονή ΚΥΑ 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)  

 
Άρθρα 15 και 16 ΥΑΕΚΕΔ 

 

 
 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Κτίρια και Γήπεδα] 
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 Για κτίρια μόνο οι δαπάνες απόσβεσης που 
αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου 

 Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής 
μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες 
κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

 
Άρθρα 15 και 16 ΥΑΕΚΕΔ 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Εξωτερικοί πάροχοι - συνεργάτες 1/2] 
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 Έρευνα επί συμβάσει (υπεργολαβίες): 

Από φυσικά πρόσωπα 

Από νομικά πρόσωπα 

                                                          Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ (Δημόσιοι Φορείς) 

 

 

 Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (τεχνογνωσία): 

Γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να 
αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από 
εξωτερικές πηγές 

Άρθρο 16 (περίπτωση Η) της ΥΑΕΚΕΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Εξωτερικοί πάροχοι - συνεργάτες 2/2] 
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 Συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

Εξωτερικοί σύμβουλοι (π.χ. εκπόνηση μελετών, 
εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά ή οικονομοτεχνικά 
ζητήματα, υποστήριξη για την αγορά γνώσεων και 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ) 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

Χρήση αποκλειστικά για το έργο 
 

 

     Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ (Δημόσιοι Φορείς) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1/2] 
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 Δαπάνες ταξιδιών 
Άμεσα σχετιζόμενα με το έργο 
Συναντήσεις, πιστοποιήσεις, συνέδρια, κ.α. 

Άρθρο 13 ΥΑΕΚΕΔ  

 Δαπάνες δημοσιότητας 
Διάχυση των αποτελεσμάτων  
Τήρησης των κανόνων δημοσιότητας  
Έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό, ιστοσελίδα, κ.α.   
 

 Αναλώσιμα 
Άμεση συσχέτιση με υλοποίηση έργου 

Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ (Δημόσιοι Φορείς) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 2/2] 
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 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού 
λογιστή/ελεγκτή  

Επιλέξιμα τα παραστατικά δαπάνης μέχρι και τρεις (3) μήνες 
από τη λήξη έργου 

 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία 

Σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο άτομα με 
αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές 
μέχρι ποσοστού 5% του Π/Υ του δικαιούχου 

 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

Άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που είναι 
άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας] 
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 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 παροχής υπηρεσιών 
 

Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ (Δημόσιοι Φορείς) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Δαπάνες Καινοτομίας 1/2] 
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 Μόνο για ΜΜΕ και Ερευνητικούς Οργανισμούς 

 Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού  

Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
λοιπών άυλων στοιχείων  

Δικαίωμα που προκύπτει ως αποτέλεσμα των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων που εκτελεί ο δικαιούχος στο έργο 

 

 Δαπάνες απόσπασης 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Δαπάνες Καινοτομίας 2/2] 
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 Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (συνδρομή/επαγγελματική κατάρτιση στους 
τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της 
εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και 
κανονισμών, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας) 

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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις] 
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 Μόνο για ΜΜΕ  

 Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης 
περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε 
εμπορική έκθεση 

Άμεση συσχέτιση με το φυσικό αντικείμενο του 
επιχορηγούμενου έργου. 

Κάλυψη κανόνων δημοσιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
[Έμμεσες Δαπάνες] 
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 Μόνο για Ερευνητικούς Οργανισμούς 

 Δαπάνες που ΔΕΝ συνδέονται άμεσα με την 
υλοποίηση του έργου και πραγματοποιούνται σε 
ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου 

 Επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων 
παραστατικών 

 Σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων 
δαπανών προσωπικού (δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν 
ΦΠΑ) ή καθόλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες Δαπανών  
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

EE 651/2014 

Άρθρο 25 

EE 651/2014 

Άρθρο 28 

EE 651/2014 

Άρθρο 19 

άρθρο 2.1.1 σημείο 

19 της Ανακοίνωσης 

της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 2014/C 

198/01 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΜΕ, 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

ΜΜΕ ΜΜΕ 
Ερευνητικοί 

Οργανισμοί 

1. Δαπάνες προσωπικού Χ     Χ 
2-3. Δαπάνες οργάνων & 

εξοπλισμού, κτιρίων & 

γηπέδων 
Χ     Χ 

4. Δαπάνες για εξωτερικούς 

παρόχους - συνεργάτες Χ     Χ 

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και 

λοιπές λειτουργικές δαπάνες Χ     Χ 

6. Μελέτες σκοπιμότητας Χ     Χ 

7. Δαπάνες καινοτομίας   Χ   Χ 
8. Δαπάνες συμμετοχής σε 

εμπορικές εκθέσεις     Χ   

9. Έμμεσες Δαπάνες       Χ 



Χρόνος Υλοποίησης Δαπανών 

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 19 

 Ημερομηνία επιλεξιμότητας: η επομένη της 
ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

 Ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του 
έργου: η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 
των έργων 

 Χρονική διάρκεια υλοποίησης: ≤36 μηνών  

 Χρόνος εξόφλησης: εξόφληση μέχρι την σύνταξη της 
τελικής έκθεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης από το 
αρμόδιο όργανο ελέγχου 
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Ευχαριστώ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


