
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ/ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης 
Υποβολής Προτάσεων
Υπότιτλος: Επιλεξιµότητα ∆απανών

Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

�Έξοδα Προετοιµασίας
�Κατηγορίες δαπανών
�∆απάνες Προσωπικού: Πραγµατικό Vs Απλοποιηµένο Κόστος
�Υπολογισµός Ωριαίου Ποσοστού
�Έξοδα Γραφείου και διοικητικές δαπάνες
�Τύποι ∆απανών
�Πιστοποιητικό ΦΠΑ



ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
� Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για την

προετοιµασία της πράξης είναι επιλέξιµες για
χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τους ακόλουθους
όρους:

� Εάν έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,

� Εάν σχετίζονται άµεσα µε την εγκεκριµένη πράξη και
περιλαµβάνονται στην αίτηση υποβολής πρότασης,

� Εάν στο σύνολο τους στη πράξη δεν υπερβαίνουν το ποσό
των 40.000 € και ανά δικαιούχο το ποσό των 10.000€



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
• Οι δαπάνες προσωπικού που καταβάλλονται σε φυσικά
πρόσωπα τα οποία εκτελούν εργασίες που αντιστοιχούν
σε συγκεκριµένες δράσεις και παραδοτέα της πρότασης
πράξης.

∆απάνες 
προσωπικού

• Αφορούν διοικητικές δαπάνες – έξοδα που έχουν άµεση
σχέση µε την υλοποίηση της πράξης όπως έξοδα
επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδροµείου, ταχυµεταφορών,
διαδικτύου, φωτοτυπιών, ενοικίων, αναλωσίµων,
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα κτλ

Έξοδα γραφείου και 
διοικητικές δαπάνες

• ∆απάνες µετακίνησης και διαµονής του προσωπικού του
δικαιούχου της πράξης, που εµπλέκεται στη πράξη και
εφόσον αυτές σχετίζονται άµεσα µε τις δραστηριότητες
της πράξης.

∆απάνες ταξιδιών 
και  µετακινήσεων 

• Οι δαπάνες που καταβάλλονται, βάσει συµβάσεων και
έναντι τιµολογίων, προς εξωτερικούς παρόχους
υπηρεσιών µε ανάθεση υπεργολαβίας για την εκτέλεση
συγκεκριµένων εργασιών της πράξης.

∆απάνες 
εξωτερικών 

εµπειρογνωµόνων
• Ο εξοπλισµός κρίνεται αναγκαίος για την υλοποίηση της
πράξης, τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα του και
προβλέπεται στην εγκριθείσα αίτηση υποβολής πρότασης.

• Οι προµηθευτές θα πρέπει να επιλέγονται σύµφωνα µε
τους κανόνες της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας περί
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων

∆απάνες 
εξοπλισµού και 
αποσβέσεις
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
� Μισθολογικό Κόστος του Εργοδότη µε βάση το πραγµατικό
κόστος όπως αυτό φαίνεται στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου –
µόνιµοι ή έκτακτοι υπάλληλοι
� Η επιλέξιµη δαπάνη υπολογίζεται µε βάση τις Καταστάσεις
Μισθοδοσίας (Payslips) χρειάζεται τεκµηρίωση –
καταστάσεις µισθοδοσίας εργαζοµένων και αποδεικτικά
πληρωµής
�Στις περιπτώσεις που ο εργαζόµενος δεν απασχολείται πλήρως
στο έργο, το µισθολογικό του κόστος θα πρέπει να υπολογίζεται
ανάλογα µε τις ώρες που απασχολήθηκε στο έργο
χρειάζονται φύλλα χρονοµέτρησης και υπολογισµός του ωριαίου
ποσοστού κόστους (Hourly Rate Cost) µε βάση τις 1720 ώρες
(Άρθρο 68(2)-EU1303/2013)



Υπολογισμός Ωριαίου Ποσοστού 
Κόστους (Hourly Rate Costs)

Τελευταίο
ετήσιο
κόστος 

Ακαθάριστων 
Αποδοχών

1720 
Ώρες

Ωριαίο 
Κόστος 

Υπαλλήλου

Καταγραφή 
ωρών που 

απασχολείται 
στο έργο

Το ποσοστό 
που 

υπολογίζεται 
για το 

πρώτο έργο 
παραµένει 
σταθερό

Το ποσοστό 
υπολογίζεται 
µε βάση τις 
καταστάσεις 
µισθοδοσίας

Στις περιπτώσεις που υπάλληλος απασχολείται 
σε περισσότερα από ένα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα



Υπολογισμός Ετήσιου Κόστους 
Ακαθάριστων Αποδοχών

Ετήσιες 
Ακαθάριστες 
απολαβές για 

τους τελευταίους 
12 µήνες

Ετήσιες 
Υποχρεωτικές 
Συνεισφορές 
Εργοδότη για 
τελευταίους 12 

µήνες

Ετήσιες 
Ακαθάριστες 
Αποδοχές

ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (8,3%) 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (2%)

ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ (1,2%)

ΤΑΜΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (0,5%)

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΑΠΛΟΠΟΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

�Σύµφωνα µε το άρ.19 του κανονισµού (ΕΕ) 1299/2013,
υπολογίζονται ως κατ' αποκοπή ποσό (flat rate) και δεν µπορούν να
υπερβαίνουν το 20% του άµεσου κόστους της πράξης (ή όπως
ορίζεται στην κάθε πρόσκληση) εξαιρουµένων των δαπανών
προσωπικού δεν απαιτείται τεκµηρίωση δαπάνης



ΤΥΠΟΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  
∆απάνες που συνδέονται άµεσα µε το
συγκεκριµένο έργο και αυτή η σύνδεση
µπορεί να αποδειχθεί (π.χ. χρέωση
ανθρωποχρόνου σε συγκεκριµένο έργο,
αναγραφή κωδικού/τίτλου του έργου σε
παραστατικό, δαπάνες για τηλέφωνο, νερό ή
ηλεκτρικό ρεύµα σε χώρο που
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες
του έργου, κλπ)

ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
∆απάνες που δεν συνδέονται ή που δεν
µπορούν να συνδεθούν άµεσα µε το
συγκεκριµένο έργο, συµβάλλουν ωστόσο
στην οµαλή και αποτελεσµατική υλοποίησή
του (π.χ. διοικητικές δαπάνες για τις οποίες
είναι δύσκολο να καθοριστεί µε ακρίβεια το
ποσό που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο έργο,
δαπάνες για τηλέφωνο, νερό ή ηλεκτρικό
ρεύµα σε χώρους του φορέα που
χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός
έργα / δραστηριότητές του, κλπ).



ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

� Αφορούν διοικητικές δαπάνες – έξοδα που έχουν άµεση σχέση
µε την υλοποίηση της πράξης όπως έξοδα επικοινωνίας,
τηλεφώνου, ταχυδροµείου, ταχυµεταφορών, διαδικτύου,

φωτοτυπιών, ενοικίων, αναλωσίµων, χρηµατοοικονοµικά
έξοδα, τραπεζικά έξοδα κτλ.

� Σύµφωνα µε το άρθρο 68 EU 1303/2013, τα γενικά έξοδα
γραφείου ( έµµεσες δαπάνες) µπορούν να κατανεµηθούν στο
έργο µε κατ’ αποκοπή ποσοστό (έως 15%) επί των άµεσων
δαπανών του προσωπικού.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΠΑ
ART. 69(3γ), EU 1303/2013
“Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα ΕΔΕΤ και
από το ποσό στήριξης που μεταφέρεται από το Ταμείο Συνοχής στη
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» όπως αναφέρεται στο άρθρο 92
παράγραφος 6:
(α) +(β)…
(γ) φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι
ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Πιστοποιητικό από την αντίστοιχη εφορία. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ερωτήσεις;


