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Δυνατότητες αποζημίωσης δαπανών πράξεων
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Στη βάση του πραγματικού 

κόστους 

Στη βάση επιλογών απλοποιημένου 
κόστους 



Δυνατότητες αποζημίωσης δαπανών πράξεων
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Στη βάση του πραγματικού 

κόστους 

Απαιτούνται παραστατικά έγγραφα 
για την τεκμηρίωση των δαπανών





Δυνατότητες αποζημίωσης δαπανών πράξεων
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Στη βάση επιλογών απλοποιημένου 

κόστους 

Δεν Απαιτούνται παραστατικά έγγραφα 
για την τεκμηρίωση των δαπανών

Προκαθορισμένα ποσά για 
προκαθορισμένο φυσικό αντικείμενο



Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους

Αποµείωση

διοικητικού φόρτου

Αποµείωση

σφαλµάτων

Εκροές 

/Αποτελέσµατα

Γιατί να τις χρησιμοποιήσουμε;



Ποιες είναι οι Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους ;

Κατ’ αποκοπή 
χρηματοδότηση

Flat rates

Τυποποιημένες 
κλίμακες μοναδιαίου 

κόστους 

Unit costs

Κατ’ αποκοπή ποσά

Lump sums

Ποσοστό 
για τον υπολογισμό 

ποσών στη βάση 
άλλων κατηγοριών 

δαπανών   

Ποσό ανά μονάδα 
φυσικού 

αντικειμένου

Ποσό 
για προκαθορισμένο 
φυσικό αντικείμενο

«έτοιμες» 
επιλογές

με 
υπολογισμό

με 
υπολογισμό

με 
υπολογισμό



Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους

ΕΑΚ 
εφαρμόζονται 

εάν….

Υποέργο/Πράξη 
Αυτεπιστασίας

Οι εθνικοί κανόνες 
το επιτρέπουν

Έχουν ληφθεί 
υπόψη οι κανόνες 

κρατικών 
ενισχύσεων

Όχι σε υποέργα
που υλοποιούνται 

εξ’ ολοκλήρου με 
δημόσια σύμβαση

Πότε μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε;



Προσδιορίζονται στην Πρόσκληση

Στη βάση του προτεινόμενου π/υ     
(ΕΚΤ < 100.000 € Δημόσια Δαπάνη)

Μέθοδοι Υπολογισμού;



Πότε είναι υποχρεωτικό να τις χρησιμοποιήσουμε;

Έμμεσες 
Δαπάνες 

επιλέξιμες μόνο εφόσον υπολογίζονται με 
επιλογή απλοποιημένου κόστους

υποχρεωτική η εφαρμογή κάποιας από τις 
επιλογές απλοποιημένου κόστους

επιλέξιμες μόνο με χρήση ειδικής 
τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου
κόστους :

μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης = 
τελευταίες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες 

απασχόλησης / 1720 ώρες

Πράξεις ΕΚΤ 
με Δ.Δ. έως 
50.000,00 €

Αμοιβές 
τακτικού 

προσωπικού



ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
FLAT RATES

Άμεσα διαθέσιμες επιλογές

� ΕΤΠΑ : μόνο για τη χρηματοδότηση έμμεσων δαπανών

� ΕΚΤ: για χρηματοδότηση έμμεσων και άμεσων δαπανών

έως 15% 
επί των άμεσων 

δαπανών 
προσωπικού, 
χωρίς ΦΠΑ 

έως 25% 
επί των άμεσων 

δαπανών, 
με εξαιρέσεις 

(υπεργολαβίες, κλπ.)

έως 7% 
επί των άμεσων 

δαπανών, 
εκτός από επιχορηγήσεις 

λειτουργίας

Ερευνητικά έργα Έργα περιβάλλοντος

έως 40% 
επί των άμεσων 

δαπανών προσωπικού

για όλες τις 
υπόλοιπες 
δαπάνες μόνο για 

έμμεσες

ΜΟΝΟ ΕΚΤ



Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους

Επιλογές 
Απλοποιημένου 

Κόστους

Κλίμακες Μοναδιαίου
Κόστους

Κατ’ αποκοπή ποσά

Χρηματοδότηση βάσει 
ποσοστού



Υπολογισμοί με βάση ιστορικά στοιχεία

Άμεσες δαπάνες Έμμεσες δαπάνες 

περιγραφή δαπανών κόστος περιγραφή δαπανών κόστος 

Άμεσες δαπάνες προσωπικού 10.000 Δαπάνες προσωπικού διοίκησης 600

Τακτικό 7.000 Γενικές δαπάνες δημοσιότητας 100

Έκτακτο 3.000 Αναλώσιμα γραφείου 290

Αποσβέσεις εξοπλισμού 80

Λοιπές άμεσες δαπάνες 1.000 Τηλεπικοινωνίες 100

Δαπάνες ταξιδίων 300 Ενέργεια 150

Δαπάνες δημοσιότητας 450 Ασφάλειες 50

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 250 Άλλα κόστη 150

ΣΥΝΟΛΟ 11.000 ΣΥΝΟΛΟ 1.520

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 12.520

{Άμεσες δαπάνες + [Άμεσες δαπάνες Χ (έμμεσες / άμεσες)]}

11.000 Χ (11.000*13,82%) = 11.000 + 1520 = 12.520



Υπολογισμοί με βάση έτοιμες επιλογές:
έμμεσες δαπάνες = 15% άμεσων δαπανών

Άμεσες δαπάνες Έμμεσες δαπάνες 

περιγραφή δαπανών κόστος περιγραφή δαπανών κόστος 
Άμεσες δαπάνες προσωπικού 10.000 Δαπάνες προσωπικού διοίκησης 600
Τακτικό 7.000 Γενικές δαπάνες δημοσιότητας 100

Έκτακτο 3.000 Αναλώσιμα γραφείου 290

Αποσβέσεις εξοπλισμού 80
Λοιπές άμεσες δαπάνες 1.000 Τηλεπικοινωνίες 100
Δαπάνες ταξιδίων 300 Ενέργεια 150
Δαπάνες δημοσιότητας 450 Ασφάλειες 50

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 250 Άλλα κόστη 150

ΣΥΝΟΛΟ 11.000 ΣΥΝΟΛΟ 1.520

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 12.520

{Άμεσες δαπάνες προσωπικού + (Λοιπές άμεσες δαπάνες) + 
(Άμεσες δαπάνες προσωπικού Χ 15%)}

10.000 + 1.000 + (10.000*15%) = 10.000 + 1.000+ 1.500 = 12.500



Υπολογισμοί με βάση έτοιμες επιλογές:
λοιπές δαπάνες = 40% άμεσων δαπανών προσωπικού

Άμεσες δαπάνες Έμμεσες δαπάνες 

περιγραφή δαπανών κόστος περιγραφή δαπανών κόστος 
Άμεσες δαπάνες προσωπικού 10.000 Δαπάνες προσωπικού διοίκησης 600
Τακτικό 7.000 Γενικές δαπάνες δημοσιότητας 100

Έκτακτο 3.000 Αναλώσιμα γραφείου 290

Αποσβέσεις εξοπλισμού 80
Λοιπές άμεσες δαπάνες 1.000 Τηλεπικοινωνίες 100
Δαπάνες ταξιδίων 300 Ενέργεια 150
Δαπάνες δημοσιότητας 450 Ασφάλειες 50

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 250 Άλλα κόστη 150

ΣΥΝΟΛΟ 11.000 ΣΥΝΟΛΟ 1.520

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 12.520

{Άμεσες δαπάνες προσωπικού + (Άμεσες δαπάνες προσωπικού Χ 40%)}

10.000 + (10.000*40%) = 10.000 + 4.000 = 14.000



Υπολογισμοί με κλίμακα μοναδιαίου κόστους

∆απάνη που δηλώνεται
9 άτοµα x 1,250€ = 11.250€

Αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε

1 εκπαιδευόµενος δεν πιστοποιήθηκε στην κατάρτιση = 9 άτοµα πιστοποιήθηκαν 

Μέγιστη δαπάνη

10 άτοµα x 1,250€ = 12.500 €

Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα

10 άτοµα θα παρακολουθήσουν την κατάρτιση

Κόστος µονάδας

Η κατάρτιση κοστίζει 1,250 € ανά άτοµο που ολοκληρώνει την κατάρτιση 

Πλήρως απλοποιηµένα κόστη  [(12.500 / 10 )= 1.1250]
Κόστος Κατάρτισης για 10 πιστοποιημένους εκπαιδευόμενους 



Υπολογισμοί με κατ’ αποκοπή ποσό

∆απάνη που δηλώνεται
(1) Κατάρτιση = 12.500€ (2) Μέρος της κατάρτιση ή καθόλου = 0€

Αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε

(1) Η κατάρτιση πραγµατοποιήθηκε (2) Μόνο µέρος πραγµατοποιήθηκε ή καθόλου 

Μέγιστη δαπάνη

Κατάρτιση = 12.500€

Κατ’ αποκοπή ποσό 

Συνολικό κόστος κατάρτισης 12.500€

Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα

Η κατάρτιση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (10 άτοµα) 

Max: 100,000 €
∆ηµόσια δαπάνη!

Πλήρως απλοποιηµένα κόστη  [12.500]
Κόστος Κατάρτισης για 10 πιστοποιημένους εκπαιδευόμενους 



Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους

Τι ελέγχεται, και σε ποιο επίπεδο?

• Ελέγχεται η μεθοδολογία υπολογισμού 
• Επαλήθευση των ιστορικών στοιχείων 

κόστους

Διαχειριστική 
Αρχή

• Επαλήθευση της ορθής εφαρμογής 
• Δεν επαληθεύονται τα πραγματικά 

κόστη (έλεγχος παραστατικών)
Δικαιούχος



Επίδραση της χρήσης των ΕΑΚ στα σφάλματα 

Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους

Εντοπιζόμενα σφάλματα Εάν είχαν χρησιμοποιηθεί ΕΑΚ……

Λάθη στη χρέωση έμμεσων δαπανών 
για το έργο 

• Κανένα σφάλμα

Δεν υπάρχουν αποδείξεις για το κόστος 
του ανθρ/χρόνου που χρεώνεται 
(μηνιαία μισθοδοσία, εισφορές ΚΑ, 
ΦΜΥ)

• Κανένα σφάλμα εάν έχει υπολογιστεί 
με μοναδιαίο κόστος

Απουσία διακριτής λογιστικής μερίδας 
στην οποία εγγράφονται οι δαπάνες του 
έργου

• Κανένα λάθος εάν οι σχετικές 
δαπάνες αποζημιώνονται με 
μοναδιαίο κόστος/κατ’ αποκοπή ποσό



Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους

Νέα πρακτική=νέοι κίνδυνοι
Ποσοστιαία 
χρηματοδότη
ση 
(Flat rate)

� Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες που 
αποζημιώνονται με την ποσοστιαία χρηματοδότηση 
(έμμεσες δαπάνες)

�Μη εφαρμογή του ορθού ποσοστού ή εφαρμογή του σε 
λάθος βάση υπολογισμού

Κλίμακες 
Μοναδιαίου 
κόστους
(unit cost)

�Μη τήρηση της κλίμακας μοναδιαίου κόστους

�Οι δαπάνες που δηλώνονται δεν αντιστοιχούν στο 
προκαθορισμένο φυσικό αντικείμενο ή/και στις 
προδιαγραφές του

Κατ’ αποκοπή 
ποσά
(Lump sums)

�Μη παράδοση του συνολικού φυσικού αντικειμένου, 
όπως αυτό είχε προδιαγραφεί (100% διόρθωση)



Σας ευχαριστώ!


