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Προς: 

∆ικαιούχους πράξεων 
συγχρηµατοδοτούµενων στο 
πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση» 

   

 

 

Η ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, κατόπιν της αλλαγής του θεσµικού πλαισίου περί 

απεικόνισης συναλλαγών, και προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων από 

δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εντός του κανονιστικού 

πλαισίου και των όρων που έχουν ήδη διαµορφωθεί από τις σχετικές 

Προσκλήσεις και τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων, σας παρέχει τις 

ακόλουθες διευκρινίσεις ως προς την επιλεξιµότητα συγκεκριµένων 

κατηγοριών δαπανών. 

 

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης 
απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος – απεικόνισης 
δαπάνης). 

Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (υποχρέωση έκδοσης 

Α.Π.Υ. ή τιµολογίου) είναι: 

• Ο συγγραφέας και ο εισηγητής δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή 

συνταξιούχος, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεος εφαρµογής του 

Κ.Φ.Α.Σ. για άλλη δραστηριότητα.  

• Φυσικά πρόσωπα, ήτοι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι 

διδάκτορες, φοιτητές, άνεργοι, κλπ, που µετέχουν, ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη ή µη σύµβασης έργου, σε ερευνητικά 

προγράµµατα επιχορηγούµενα  ή µη, θεωρείται ότι δεν είναι 

ερευνητές,  και ως εκ τούτου για την περιστασιακή συµµετοχή 



τους  στα προγράµµατα αυτά, δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεα από άλλη αιτία . 

• Τα προαναφερόµενα  αναλογικά ισχύουν  και για τις κατηγορίες 

εργαζοµένων, οι οποίοι συµµετέχουν σε καινοτόµες δράσεις 

εκπαίδευσης που υλοποιούν φορείς εποπτευόµενοι από το 

Υπουργείο Παιδείας και προσφέρουν ως επιµορφωτές, δηµιουργοί 

εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, υπηρεσίες 

υποστήριξης καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων πρωτοβάθµιας – 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, τεχνολογίας, 

πληροφορικής και επικοινωνιών κ.λ.π. 

• φυσικά πρόσωπα (µε εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο 

επάγγελµα κατονοµαζόµενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 

2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, µηχανικοί, 

ερευνητές κ.λπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν ευκαιριακή 

άσκηση παρεπόµενης δραστηριότητας» παροχής υπηρεσιών και 

δεν είναι υπόχρεα εφαρµογής του Κ.Φ.Α.Σ. για άλλη 

δραστηριότητα 

 

Στον παρακάτω πίνακα  αποτυπώνονται οι κατηγορίες φυσικών προσώπων 

σε συνδυασµό µε το καθεστώς ΦΠΑ  και το παραστατικό δαπάνης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

Συγγραφέας και  εισηγητής/ 

επιµορφωτής  δηµόσιος 

υπάλληλος  

Απαλλασσόµενο Απόδειξη ∆απάνης 

• ανά µήνα, µέχρι το 

ύψος των συνολικών 

µηνιαίων µικτών 

τακτικών αποδοχών  

 

Συγγραφέας και  εισηγητής 

/επιµορφωτής ιδιωτικός  

υπάλληλος ή συνταξιούχος  

Απαλλασσόµενο Απόδειξη ∆απάνης Συµβατικό τίµηµα 

Υποψήφιοι διδάκτορες, 

µεταπτυχιακοί φοιτητές, 

φοιτητές, άνεργοι που 

συµµετέχουν σε ερευνητικά 

έργα  

Απαλλασσόµενο Απόδειξη ∆απάνης 

7.500€ ανά έτος 

Εφόσον ο δικαιούχος είναι  

υπόχρεος ασφάλισης στον 

ΟΑΕΕ το ποσό δύναται να 

ανέρχεται σε 10.000€ ανά 

έτος 



 

2) Αποσβέσεις αγοράς εξοπλισµού σε έργα Ε.Κ.Τ. (Αλλαγή 
συντελεστών απόσβεσης). 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το  άρθρο 27 παράγρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆ όπου: 

«Οι δαπάνες για αποσβέσεις είναι επιλέξιµες αυστηρά για την χρονική 

περίοδο που τα πάγια χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης και 

σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου συγχρηµατοδότησης της πράξης.» 

και αφού σας υπενθυµίσουµε  ότι όσον αφορά τους λογιστικούς κανόνες 

και την οικονοµική παρακολούθηση ισχύει η εγκύκλιος της υπηρεσίας µας 

µε αρ. πρωτ. 8271/1-6-2012,  

σας γνωστοποιούµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65 του νόµου 4146/2013 

(ΦΕΚ 90/Α/ 18.4.2011) µε θέµα «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 

διατάξεις»  

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και οι δηµόσιοι ερευνητικοί και 

τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί 

του εξοπλισµού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που 

αποκτώνται και χρησιµοποιούνται για την επιδίωξη εκπλήρωσης του 

σκοπού τους, µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και εντός τριών ετών 

από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση 

χρηµατοδοτούµενων από δηµόσιους ή κοινοτικούς πόρους 

ερευνητικού έργου συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι Απαλλασσόµενο Απόδειξη ∆απάνης 7.500€ ανά έτος 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι που 

συµµετέχουν σε ερευνητικά 

έργα 

Απαλλασσόµενο Απόδειξη ∆απάνης 7.500€ ανά έτος 

Συνταξιούχοι µέλη ∆ΕΠ που 

συµµετέχουν σε Κύρια 

Ερευνητική Οµάδα 

Απαλλασσόµενο Απόδειξη ∆απάνης 7.500€ ανά έτος 

Απασχολούµενοι υπάλληλοι  
οι οποίοι συµµετέχουν σε 
καινοτόµες δράσεις 
εκπαίδευσης που υλοποιούν 
φορείς εποπτευόµενοι από 
το Υπουργείο Παιδείας και 
προσφέρουν ως δηµιουργοί 
εκπαιδευτικού υλικού σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική 
µορφή, υπηρεσίες 
υποστήριξης καινοτόµων 
εκπαιδευτικών δράσεων. 

Απαλλασσόµενο Απόδειξη ∆απάνης 7.500€ ανά έτος 



αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου 

και µέχρι τη λήξη αυτού. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά, ο τρόπος και οι 

συντελεστές απόσβεσης εξοπλισµού, που αποκτάται στο πλαίσιο 

υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων από το Επιχειρησιακό µας 

πρόγραµµα, µε δικαιούχους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή 

δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς: 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

 

Αναπτυξιακό 

 

33,33% 

 

Ερευνητικό  

    33,33%     

ή                       

Ποσό κτήσης   

Υπολειπόµενη 

χρονική διάρκεια 

έργου        

 

 

 

Παρατηρήσεις:  

• Η υπολειπόµενη χρονική διάρκεια έργου ανάγεται σε ετήσια βάση. 

(∆ιαχειριστική Χρήση) 

Το πρώτο έτος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κτήσης σε τόσα 

δωδέκατα , όσοι και οι µήνες µέχρι τέλους της διαχειριστικής χρήσης. 

• Για τους φορείς που δεν αναφέρονται στο άρθρο 65 του νόµου 

4146/2013 ισχύουν οι συντελεστές απόσβεσης που περιλαµβάνονται 

στο Ν. 4110/23-1-2013 (Άρθρο 3 παράγρ. 22.) 

 

3) ∆ιευκρινίσεις εφαρµογής άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥ∆ αριθµ. 
5058/ΕΥΘΥ/ΦΕΚ292/13-2-2013 

Σύµφωνα µε τη διευκρινιστική εγκύκλιο της ΕΥΘΥ αρ. πρωτ. 

13137/ΕΥΘΥ/293/12-4-2013  στην παράγρ. 4 σηµειώνεται ότι δεν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως χρόνος απασχόλησης σε µια συγχρηµατοδοτούµενη 

πράξη ο χρόνος που αφαιρείται από τις ηµέρες του έτους για τον 



προσδιορισµό του παραγωγικού χρόνου όπως για παράδειγµα 

Σαββατοκύριακα, χρόνος κανονικής άδειας, αναρρωτικής άδειες κ.λ.π. 

∆ύναται κατ΄εξαίρεση να συµπεριλαµβάνονται  και  τα 
Σαββατοκύριακα στον υπολογισµό του χρόνου απασχόλησης στις 
περιπτώσεις:  

α) συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που περιλαµβάνουν 

επιµορφώσεις, επιµορφωτικά σεµινάρια και ηµερίδες  

β) συγχρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων στα οποία απαιτείται 

από τη φύση του ερευνητικού έργου η απασχόληση της ερευνητικής 

οµάδας και Σαββατοκύριακα. 

Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος υπερωριακής ή πρόσθετης 

απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες την εβδοµάδα 

και τις τρεις (3) ώρες ηµερησίως. 

 

Ο Ειδικός Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων 

 

   

                                                             Ευάγγελος  Ζαχαράκης 

 

 

 

 


