
  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03  

TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ” TOY XM EOX 2009-2014 

1. Oι έμμεσες δαπάνες μιας Πράξης είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστού 10% των 

συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών της Πράξης εξαιρουμένων των άμεσων 

επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβίες και των δαπανών για τους πόρους που 

διατίθενται από τρίτους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Φορέα 

Υλοποίησης/ εταίρου. 

2. Για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο 32 της ΚΥΑ 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/28-3-2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014) και 

στο άρθρο 7.4 του Κανονισμού ΕΟΧ 2009-2014. 

3. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7.4.1(b) του Κανονισμού (παραγρ. 

1(β) του άρθρου 32 της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ), για τον καθορισμό του κατ’ 

αποκοπή ποσοστού που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών 

θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία που περιγράφεται στην συνέχεια. 

 

  



  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

[σε περίπτωση που εφαρμόζονται η παράγραφος 7.4.1(b) του Κανονισμού και η 

παράγραφος 1(β) του άρθρου 32 της ΚΥΑ 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/28-3-2014 (ΦΕΚ 

781/Β/28.03.2014) 

Εισαγωγή 

Έμμεσες δαπάνες μιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης (γενικά έξοδα συνδεδεμένα με τις 

δραστηριότητες της πράξης, σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία κόστους) είναι οι επιλέξιμες 

δαπάνες – έξοδα λειτουργίας του δικαιούχου που έχουν σχέση και επηρεάζονται από την 

υλοποίηση της πράξης αλλά δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε αυτήν. Οι έμμεσες 

δαπάνες μπορούν να υπολογιστούν με έμμεσο τρόπο, κατ’ αναλογία και σύμφωνα με 

δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο επιμερισμού (κατ΄ αποκοπή ποσοστό Έμμεσων 

Δαπανών). 

Μέθοδος κατ΄ αποκοπή ποσοστού Έμμεσων Δαπανών 

Με τη μέθοδο αυτή ο επιμερισμός όλων των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών γίνεται με βάση 

ένα κατ΄ αποκοπή ποσοστό. 

Για τον υπολογισμό απαιτείται ο καθορισμός όλων των έμμεσων δαπανών του φορέα που 

είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οποίες σχετίζονται ή αλλιώς είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης. 

Η μέθοδος υπολογισμού βασίζεται στην παρακάτω πρόταση: 

Το συνολικό κόστος των γενικών εξόδων αποτελείται από το κόστος του διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού, το κόστος των αναλώσιμων για διοικητικές υπηρεσίες, το κόστος 

κτιριακών επισκευών, το κόστος μετακινήσεων για διοικητικές ανάγκες, το ενεργειακό 

κόστος, το κόστος τηλεπικοινωνιών κ.λπ., που δεν περιλαμβάνονται στο κόστος 

συγκεκριμένων έργων.  

Για τον υπολογισμό του κατ΄ αποκοπή ποσοστού λαμβάνονται από τις λογιστικές 

καταστάσεις του φορέα, οι οποίες τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που 

ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

1. Το κόστος του προσωπικού που δεν απασχολείται άμεσα στο έργο και 

2. Οι δαπάνες των έργων (άμεσες ή έμμεσες), όπως: 

 Εξοπλισμός και λογισμικό 

 Έξοδα προσωπικού 

 Έξοδα τρίτων 

 Υπηρεσίες (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και άλλα λειτουργικά έξοδα) 

 Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές 

 Άλλα έξοδα (γραφική ύλη, αναλώσιμα) 

 Χρηματοοικονομικά έξοδα 



  

 

 

Το κατ΄ αποκοπή ποσοστό έμμεσων δαπανών ορίζεται ως: 

Κατ΄ αποκοπή ποσοστό  

έμμεσων δαπανών                   = 

Συνολικό επιλέξιμο πραγματικό έμμεσο 

κόστος του φορέα 

 
 

x 100 
Συνολικό επιλέξιμο άμεσο κόστος  

Όπου: 

Συνολικό επιλέξιμο πραγματικό έμμεσο κόστος του φορέα = Κόστος προσωπικού που δεν 

απασχολείται άμεσα σε έργο (Διοικητικό, Τεχνικό και Επιστημονικό προσωπικό) + Λοιπά 

διοικητικά έξοδα 

Συνολικό επιλέξιμο άμεσο κόστος = Κόστος προσωπικού έργων + Συνολικά έξοδα 

δραστηριοτήτων έργων 

 

Περίοδος αναφοράς, για την εφαρμογή της μεθόδου, θεωρείται το χρονικό διάστημα της 

πλέον πρόσφατης οικονομικής χρήσης του φορέα. 

 

 


