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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Για τη ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ και ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ για το «Πρόγραµµα Επικαιροποίησης 

Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) 

 

Κωδ. Αιτιολογία Περιγραφή ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Παρατηρήσεις 

60.00 Αµοιβές 
έµµισθου 
προσωπικού 

Αµοιβές 
διοικητικής 
λειτουργίας του 
φορέα που 
υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των 
πράξεων 

Στις έµµεσες 
δαπάνες για αµοιβές 
έµµισθου 
προσωπικού 
περιλαµβάνονται: 
(α) οι αµοιβές του 
προσωπικού του 
Ειδικού 
Λογαριασµού 
Κονδυλίων και 
Έρευνας που είναι 
υπεύθυνοι για την 
διοικητική και 
οικονοµική 
διαχείριση του 
«Προγράµµατος 
Επικαιροποίησης 
Γνώσεων 
Αποφοίτων ΑΕΙ» 
(π.χ. λογιστές, 
γραµµατείς, 
διοικητικοί), εν 
συντοµία 
αναφερόµενο ως 
«ΠΕΓΑ», και (β) οι 
αµοιβές των 
Ιδρυµατικών 
Υπευθύνων, όπου 
αυτό ισχύει. 

Ό,τι αφορά στην 
εποπτεία ή 
γραµµατειακή 
υποστήριξη του 
«ΠΕΓΑ» (π.χ. 
συντονισµός, 
επίβλεψη της 
παραγωγής και 
παραλαβής του 
εκπαιδευτικού 
υλικού και διανοµής 
αυτού), θα 
καλύπτεται από τις 
άµεσες δαπάνες του 
προγράµµατος.  

 

Προβλέπονται 
κατηγορίες 
άµεσων 
δαπανών: 

1)Αµοιβή 
Υπευθύνου 
Πράξης  

2)Αµοιβή 
Υπευθύνου 
συνεργ. 
Ιδρύµατος 

3) Αµοιβές 
εκπαιδευτών 

4) 
Γραµµατειακή 
υποστήριξη 
(π.χ. για 
διαχείριση 
παρουσιολογίων 
ΠΕΓΑ, επαφών 
µε αποφοίτους, 
κ.ά.) 

60.02 Παρεπόµενες 
παροχές 
προσωπικού 

Ασφάλιστρα 
προσωπικού, 
Λοιπές παροχές 
του φορέα που 
υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των 
πράξεων 

  Όλες οι σχετικές 
παροχές/εισφορές
/επιβαρύνσεις 
περιλαµβάνονται 
στα ποσά 
(ανώτατης) 
αµοιβής/δαπάνης 
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60.03 Εργοδοτικές 
εισφορές και 
επιβαρύνσεις 
έµµισθου και 
ηµεροµίσθιου 
προσωπικού 

Εργοδοτικές 
εισφορές και 
επιβαρύνσεις 
προσωπικού των 
κατηγοριών 
60.00 

  για κάθε 
προαναφερθείσα 
κατηγορία 
(άµεσων 
δαπανών) 

61.00 Αµοιβές 
ελευθέρων 
επαγγελµατιώ
ν υποκείµενες 
σε φόρο 
εισοδήµατος 

Αµοιβές 
ελευθέρων 
επαγγελµατιών µε 
∆ελτία Παροχής 
Υπηρεσιών όπως 
αµοιβές µε 
σύµβαση έργου, 
αµοιβές 
εξωτερικών 
συνεργατών για 
παροχή 
υπηρεσιών κλπ., 
του φορέα που 
υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των 
πράξεων 

61.01 Αµοιβές µη 
ελευθέρων 
επαγγελµατιώ
ν υποκείµενες 
σε φόρο 
εισοδήµατος 

Αµοιβές 
εξωτερικών 
συνεργατών για 
παροχή 
υπηρεσιών χωρίς 
δελτία παροχής 
υπηρεσιών του 
φορέα που 
υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των 
πράξεων  

Στις έµµεσες 
δαπάνες για αµοιβές 
ελευθέρων 
επαγγελµατιών 
περιλαµβάνονται 
µόνον οι αµοιβές 
του προσωπικού του 
Ειδικού 
Λογαριασµού 
Κονδυλίων και 
Έρευνας που είναι 
υπεύθυνοι για την 
διοικητική και 
οικονοµική 
διαχείριση του 
«ΠΕΓΑ». 

Οι αµοιβές των 
εξωτερικών 
συνεργατών που 
µπορεί να 
απασχοληθούν για 
την υποστήριξη του 
προγράµµατος (π.χ. 
σεµινάρια, 
προετοιµασία, 
επίβλεψη 
εργαστηριακών 
ασκήσεων) θα 
καλύπτονται από τις 
άµεσες δαπάνες του 
προγράµµατος, 
ανεξαρτήτως από τη 
φύση εργασίας τους 
(τακτικό ή έκτατο 
προσωπικό σε 
περιπτώσεις δι-
ιδρυµατικών 
προτάσεων) 

 

61.03 Επεξεργασίες 
από τρίτους 

Αναθέσεις πάσης 
φύσης έργων σε 
τρίτους (Facon) 
του φορέα που 
υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των 
πράξεων  

Όπως και στους κωδ. 
61.00 & 61.01 

Όπως και στους κωδ. 
61.00 & 61.01 

 

62.00 Παροχές 
τρίτων 

Ηλεκτρικό ρεύµα, 
ύδρευση, 
τηλεπικοινωνίες, 
ταχυδροµικά 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

  

62.04 Ενοίκια Ενοίκια κτιρίων 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

  

62.05 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα 
κτιρίων, 
ασφάλιστρα ζωής 
προσωπικού, 
ασφάλιστρα 
µεταφ. µέσων 

  

Οι κωδικοί 62.00, 
62.04, 62.05, 
62.07 αποτελούν 
έµµεσες δαπάνες 
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(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

62.07 Επισκευές-
συντηρήσεις 

Επισκευές και 
συντηρήσεις 
κτιρίων, 
µηχανηµάτων, 
τεχνικών 
εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

  

63.98 ∆ιάφοροι 
φόροι και τέλη 

Χαρτόσηµα και 
τέλη που 
επιβαρύνουν 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

  Ο κωδικός 63.98 
αποτελεί έµµεση 
δαπάνη 

64.00 Έξοδα 
µεταφορών 

Έξοδα κίνησης 
µεταφορικών 
µέσων, έξοδα 
µεταφοράς 
προσωπικού, 
έξοδα µεταφοράς 
υλικών (συνολικά 
για όλες τις 
πράξεις του 
φορέα) 

64.01 Έξοδα 
ταξιδιών 

Έξοδα 
µετακίνησης, 
διαµονής και 
εκτός έδρας 
αµοιβές 
προσωπικού του 
φορέα 

Στις έµµεσες 
δαπάνες για έξοδα 
µεταφορών/ 
ταξιδίων/διαµονής 
περιλαµβάνονται 
µόνον τα 
παραστατικά του 
προσωπικού του 
Ειδικού 
Λογαριασµού 
Κονδυλίων και 
Έρευνας που είναι 
υπεύθυνοι για την 
διοικητική και 
οικονοµική 
διαχείριση του 
«ΠΕΓΑ», καθώς και 
έξοδα αποστολής 
όλων των σχετικών 
εγγράφων (τεχνικά 
δελτία, παραδοτέα 
κτλ). 

Οι δαπάνες τυχόν 
µετακινήσεων των 
επιστηµονικών 
υπευθύνων της 
Πράξης ή των 
υπευθύνων 
συνεργαζόµενων 
ιδρυµάτων (σε 
περιπτώσεις δι-
ιδρυµατικών 
προτάσεων) ή των 
εκπαιδευτών, θα 
καλύπτονται από τις 
άµεσες δαπάνες του 
προγράµµατος 

∆ΕΝ είναι 
επιλέξιµες οι 
µετακινήσεις 
αποφοίτων για 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε 
οργανισµούς/εται
ρίες ακόµα και αν 
είναι συναφείς µε 
το επιστηµονικό 
πεδίο της 
πρότασης. 

 

Οι µετακινήσεις  
αφορούν 
αποκλειστικά 
µετακινήσεις 
εκπαιδευτών για 
διδασκαλία. 
 

64.05 Συνδροµές, 
εισφορές 

Συνδροµές σε 
περιοδικά, 
συνδροµές σε 
ηλεκτρονικά µέσα 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

  Ο κωδ. 64.05 
αποτελεί έµµεση 
δαπάνη. 

[Επίσης, η χρήση 
των 
ηλεκτρονικών 
υποδοµών των 
ανωτ. εκπ. ιδρ. 
(π.χ. e-class) 
αποτελεί έµµεση 
δαπάνη] 

64.07 Έντυπα και 
γραφική ύλη 

Έντυπα, γραφική 
ύλη, εκπαιδευτικό 
υλικό, έξοδα 

Στις έµµεσες 
δαπάνες για έξοδα 
έντυπης και 

Η αναπαραγωγή του 
εκπαιδευτικού 
υλικού (π.χ. 

Η προµήθεια 
βιβλίων προς 
τους 
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πολλαπλών 
εκτυπώσεων, 
αναλώσιµα υλικά 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

γραφικής ύλης 
περιλαµβάνονται 
µόνον τα 
παραστατικά του 
Ειδικού 
Λογαριασµού 
Κονδυλίων και 
Έρευνας που 
αφορούν το 
«ΠΕΓΑ». 

φωτοτυπίες 
[πολλαπλές 
εκτυπώσεις]) για να 
δοθεί στους 
συµµετέχοντες 
αποφοίτους (ΠΕΓΑ) 
θεωρείται άµεση 
δαπάνη 

εκπαιδευοµένους 
δεν είναι 
επιλέξιµη δαπάνη. 

64.08 Υλικά άµεσης 
ανάλωσης 

Καύσιµα, υλικά 
καθαριότητας, 
υλικά 
εργαστηρίων κλπ. 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

Οι έµµεσες δαπάνες 
για υλικά άµεσης 
ανάλωσης, 
περιλαµβάνουν 
µόνον τα 
παραστατικά του 
Ειδικού 
Λογαριασµού 
Κονδυλίων και 
Έρευνας που 
αφορούν το 
«ΠΕΓΑ». 

Τα υλικά 
εργαστηρίων (π.χ. 
αντιδραστήρια), που 
απαιτούνται κατά τις 
ώρες των 
εργαστηριακών 
ασκήσεων του 
«ΠΕΓΑ», θα 
καλύπτονται από τις 
άµεσες δαπάνες του 
προγράµµατος 

 

64.09 Έξοδα 
δηµοσιεύσεων 

∆ηµοσιεύσεις 
αγγελιών, 
προκηρύξεων κλπ 
(συνολικά για 
όλες τις πράξεις 
του φορέα) 

Στις έµµεσες 
δαπάνες των 
εξόδων 
δηµοσιεύσεων 
περιλαµβάνονται 
µόνον τα 
παραστατικά του 
Ειδικού 
Λογαριασµού 
Κονδυλίων και 
Έρευνας που 
αφορούν το 
«ΠΕΓΑ», καθώς και 
οι προκηρύξεις για 
πλήρωση θέσεων 
εκπαιδευτικού ή 
υποστηρικτικού 
προσωπικού, 
ανακοινώσεις/προσκ
λήσεις για 
εκπαιδευόµενους. 

  

66.00 Αποσβέσεις 
παγίων 
ενσωµατωµένε
ς στο 
λειτουργικό 
κόστους 

Αποσβέσεις 
κτιρίων, 
µηχανηµάτων, 
εγκαταστάσεων, 
µεταφορικών 
µέσων, επίπλων, 
λοιπού εξοπλ., 
ασωµάτων 
ακινητοποιήσεων 
κλπ. 
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Πρέπει επίσης να προσεχθεί (όπως επισηµαίνεται και στην σελίδα 11 της πρόσκλησης 144) πως  

1) Τα προγράµµατα διενεργούνται σε αίθουσες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και µε τη 

χρήση του υφιστάµενου εξοπλισµού τους [ΕΜΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ] 

2) Τα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ή το µέρος ενός Προγράµµατος που θα γίνεται εξ 

αποστάσεως) θα αξιοποιούν υφιστάµενες υποδοµές, εξοπλισµό και σύστηµα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης του ιδρύµατος [ΕΜΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ]. Η χρήση των ηλεκτρονικών υποδοµών των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (π.χ. e-class) αποτελεί έµµεση δαπάνη ∆εν προβλέπεται (δεν 

καλύπτεται από την πρόσκληση 144) το κόστος υποδοµών ή το κόστος ανάπτυξης εφαρµογών για 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

3) Η δηµιουργία του(των) ερωτηµατολογίου(ων) αξιολόγησης ή/και απτών µεθόδων αξιολόγησης 

καθώς και η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών και τα αποτελέσµατα θεωρούνται µέρος της 

αξιολόγησης (που καλύπτεται στο πλαίσιο της σχετικής δαπάνης) και αποτελούν παραδοτέα του 

έργου. 

 
 

 


