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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ  
 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 

 «Έλεγχος κι Επιβολή (αρ.76 του Καν.ΕΕ 508/2014 παράγραφος 2 στοιχεία (α) έως (δ) και (στ) 

έως (ιβ)) - Δράσεις για την συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου,  παρακολούθησης 
και επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης». 

 
 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαϊου 2014, και ειδικότερα το Άρθρο 40, παρ. 1, καθώς και το άρθρο 44 παρ.6 αυτού, όπως 
εξειδικεύεται από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2015, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2014, 
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3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά 

με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των 

σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις, 
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, 

(ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 

509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 
και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 

1966/2006, 
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 460/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30ης Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 

1301/2013,   (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά τα μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και 

σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία  Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού), 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 558/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Απριλίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 

1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 

στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης της COVID -19, 

7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015)7417/26.10.2015 που αφορά την έγκριση 
του Ε.Π.  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020,  

8. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής C(2018) 7898 final/29-11-2018 σχετικά με την θέσπιση 

σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του ελληνικού συστήματος ελέγχου της 
αλιείας, 

9. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), 

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 
12. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων», 
13. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2015) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το άρθρο 4,  
14. Την αριθμ. 6353/210150 (ΦΕΚ 644/τ.ΥΟΔΔ/29-08-2019) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Μπαγινέτας Κωνσταντίνος του 
Νικολάου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο, 

της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, 
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της 

υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο   
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), 
16. Την με αριθμ. 1177/01.08.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» όπως τροποποιείται και ισχύει. 
17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1393/25-10-2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/31-10-2016) με την οποία 

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 

18. Την από 24/06/2016 Απόφαση - Συμπεράσματα της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και πιο 

συγκεκριμένα την παράγραφο 2, 4ο σημείο, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής 
των πράξεων που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άρθρου 76 του Καν (ΕΕ) 508/2014 
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«Έλεγχος κι επιβολή», 

19. Την αριθμ. 547/27.02.2019 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020, με 
τίτλο «Έλεγχος κι Επιβολή (αρ. 76 του Καν. ΕΕ 508/2014 παράγραφος 2 στοιχεία (α) έως (δ) και (στ) 

έως (ιβ)) - Δράσεις για την συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου,  παρακολούθησης και 

επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης»,  όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. Πρωτ. 3199/20.12.2019 (ΑΔΑ 62ΓΓ4653ΠΓ-ΨΗ6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Α.Π. & Δ.Κ.Π., 

20. Το αριθμ. 1299/11.06.2020 (πρωτ.ΕΥΔ) έγγραφο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», με το οποίο υποβλήθηκε το αποτέλεσμα 

εμπειρογνωμοσύνης που ανάθεσε και παρέλαβε η ΕΥΔ, προκειμένου να καθοριστεί η μεθοδολογία 

εφαρμογής επιλογών απλουστευμένου κόστους και να προσδιοριστεί, το ύψος της κατά μονάδα 
υπολογισμού, δημόσιας δαπάνης.  

21. Την υποχρέωση που απορρέει από το εγκεκριμένο ΕΠΑλΘ, καθορισμού του τρόπου εφαρμογής της 

μεθόδου απλουστευμένου κόστους κατά την προκήρυξη του εκάστοτε Μέτρου ή δράσης, εφόσον 
αυτή εφαρμοστεί, καθώς επίσης και την ανάγκη περαιτέρω παράτασης της διάρκειας της Πρόσκλησης 

προκειμένου να υποβληθεί εγκαίρως το σύνολο των προγραμματισμένων Πράξεων. 

 
 

 

 
 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε 
 

Την με αριθμ. πρωτ. 547/27-02-2019 Πρόσκληση όπως ισχύει, με κωδικό 76.03 και Α/Α ΟΠΣ: 3574, ΑΔΑ: 
ΨΩΓΣ4653ΠΓ-ΡΡΧ και δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» (αρ. 76 του Καν. ΕΕ 508/2014 

παράγραφος 2 στοιχεία (α) έως (δ) και (στ) έως (ιβ)), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 
Θάλασσας 2014 – 2020 και συγκεκριμένα: 

 
I. Το σημείο 4 της Παραγράφου 1 «Περιεχόμενο Πρόσκλησης» τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
4. Οι προτεινόμενες ως ανωτέρω δράσεις, οι οποίες στο σύνολό τους καλύπτουν σχετικές απαιτήσεις που 
απορρέουν από το εν ισχύ προαναφερόμενο σχέδιο δράσης ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 1224/2009, 
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑλΘ 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι επιβολή» και 
ενδεικτικά αλλά όχι εξαντλητικά αναφέρονται κατωτέρω (διατηρείται η αρίθμηση του άρθ. 76, Καν. 
508/2014):  
 
α) Αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων υλικών εξοπλισμού και 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων εντοπισμού σκαφών (VDS), συστημάτων τηλεόρασης 
κλειστού κυκλώματος (CCTV) και δικτύων ΤΠ τα οποία καθιστούν δυνατή τη συλλογή, επικύρωση, 
ανάλυση, διαχείριση κινδύνου, παρουσίαση (μέσω ιστοσελίδων που σχετίζονται με τον έλεγχο) και 
ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με την αλιεία και την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας καθώς 
και διασύνδεση με διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων,  
 
γ) Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλικού και του 
λογισμικού, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009,  
 
στ) αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών για τον υπολογισμό της ισχύος 
του κινητήρα και του εξοπλισμού ζύγισης,  
 
ζ) Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθηση και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων 
για τον έλεγχο της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων 
και της δημιουργίας ιστότοπων συναφών με τον έλεγχο,  
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η) Προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής, και ανάμεσα στα κράτη μέλη, προσωπικού επιφορτισμένου με 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων,  
 
θ) Ανάλυση κόστους / ωφέλειας, αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από 
τις αρμόδιες αρχές κατά τη διενέργεια δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης,  
 
ι) Πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων και εργαλείων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που έχουν 
ως στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των αλιέων, όσο και των άλλων παραγόντων του κλάδου, όπως οι 
επιθεωρητές, οι εισαγγελείς και οι δικαστές, καθώς και του κοινού σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης 
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και την εφαρμογή των κανόνων της ΚΑλΠ,  
 
ια) Λειτουργικές δαπάνες κατά την εφαρμογή ενισχυμένου ελέγχου για αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά 
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης που εφαρμόζονται σύμφωνα προς το άρθρο 95 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 και για τον έλεγχο του συντονισμού σύμφωνα προς το άρθρο το άρθρο 15 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου 
  
ιβ) Προγράμματα που συνδέονται με την εφαρμογή σχεδίου δράσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
102 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
δαπανών που προκύπτουν. 
 

 
II. Προστίθεται σημείο 7 στην Παράγραφο 1 «Περιεχόμενο Πρόσκλησης», ως ακολούθως: 

 
7. Στηρίζονται από το ΕΤΘΑ τυχόν ενέργειες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης του 
κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης, των συστημάτων οργάνωσης, της 
επεξεργασίας, των διαδικασιών και των τεχνικών. 
 

 
ΙΙI. Το σημείο 4.6 της Παραγράφου 4 «Επιλεξιμότητα» γίνεται 4.7 και προστίθεται σημείο 4.6 ως 

ακολούθως: 
 
4.6. Αναφορικά με την υλοποίηση πράξεων που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης προσωπικού για τον 
έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων ή κάλυψη λειτουργικών δαπανών πλωτών και εναέριων μέσων 
κατά την έννοια των σημείων (η) και (ια) του αρ. 76, Καν. 508/2014 στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης, ο υπολογισμός της δημόσιας δαπάνης θα βασιστεί στη μέθοδο τυποποιημένης κλίμακας 
μοναδιαίου κόστους, ως ακολούθως: 
 
Α. Δράσεις κατάρτισης του σημείου (η) 
Εκτίμηση μοναδιαίου κόστους για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης 
στελεχών των ελεγκτικών αρχών. 
 
Τα δεδομένα που αναλύθηκαν, έλαβαν υπόψη τους τα κάτωθι : 

 Απολογιστικά στοιχεία για πρόσφατα έξοδα μετακίνησης προσωπικού (κυρίως εντός 2019) 
 Δεδομένα για το πλήθος και την κατάταξη των κατηγοριών προσωπικού που θα εκπαιδευτούν 
 Έρευνα αγοράς σχετικά με τον υπολογισμό του κόστους αίθουσας και εκπαιδευτικού υλικού 
 Χωροταξική κατανομή ανά την επικράτεια, του συνόλου των εκπαιδευομένων 
 Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών αναλόγως της βαθμίδας και του επιπέδου εκπαίδευσης 
 Ισχύον νομικό πλαίσιο καθορισμού τιμών για την πλειονότητα κατηγοριών κόστους, καθώς και 

πρόβλεψη για μεσοπρόθεσμη αναπροσαρμογή των εφαρμοζόμενων επιλογών (δύο προσδιορισμένα 
σενάρια, εντός των χρονικών ορίων της προγραμματικής περιόδου). 
 

Οι απαιτήσεις των καταρτίσεων, καταγράφηκαν ως ανάγκες, σύμφωνα με τα εξής : 
 Συνολικό πλήθος καταρτίσεων και αριθμός καταρτιζόμενων ανά σεμινάριο 
 Διάρκεια εκάστου σεμιναρίου (ώρες ανά ημέρα και συνολικά) 
 Στοιχεία διανυκτερεύσεων και ημερήσιας αποζημίωσης εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών 

 
Εν κατακλείδι, οι κατηγορίες δαπανών (κέντρα κόστους) οι οποίες αναγνωρίζονται για τη διενέργεια 
προγράμματος κατάρτισης είναι οι ακόλουθες : 
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 Δαπάνες μετακίνησης 
 Δαπάνες διανυκτέρευσης 
 Κόστος ημερήσιας αποζημίωσης 
 Κόστος εκπαιδευτών 
 Κόστος αίθουσας 
 Κόστος εκπαιδευτικού υλικού 
 

Το άθροισμα των μοναδιαίων τιμών των ανωτέρω κέντρων κόστους που συνυπολογίστηκαν, 
αποδίδει το μοναδιαίο κόστος ανά εκπαιδευόμενο ανά ημέρα και κατά συνέπεια, το μοναδιαίο 
κόστος ανά εκπαιδευόμενο ανά ώρα. 
  

 
Β. Δράσεις ελέγχων του σημείου (ια) 
Εκτίμηση μοναδιαίου κόστους για την υλοποίηση πλωτών και εναέριων περιπολιών. 
 
Για την εφαρμογή κοινών και ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης με πλωτά και εναέρια μέσα 
της Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη είναι : 

 τα αποτελέσματα μελέτης που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του ΥΝΑΝΠ, για την 
αναπροσαρμογή του κόστους διάθεσης μέσων και υπηρεσιών προς τρίτους και η οποία 
χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της Επείγουσας Συνδρομής έτους 2017 του ταμείου εσωτερικής 
ασφάλειας. 

  ο σταθμισμένος μέσος όρος ανά κατηγορία πλωτού μέσου (κατηγορίες Α-I, A-II, A-III) και 
εναέριου μέσου (δικινητήρια α/σ και δικινητήρια ελικ.) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτού του 
είδους τους ελέγχους, με τα χαρακτηριστικά των περιπολιών για τα έτη 2018,2019 και 2020. 
 

Οι κατηγορίες δαπανών (κέντρα κόστους) οι οποίες αναγνωρίζονται για τη διενέργεια των πλωτών 
περιπολιών, είναι οι ακόλουθες : 

 Ωριαίο κόστος απόσβεσης (μηδέν εάν έχει χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους ή αν έχει 
παρέλθει εικοσαετία από την κτήση του) 

 Ωριαίο κόστος καυσίμου 
 Ωριαίο κόστος συντήρησης 
 Ωριαίο κόστος προσωπικού σκάφους (πλεύσιμα, επίδομα παραμεθορίου) 

 
Οι αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους για τα 
εναέρια μέσα είναι οι εξής (δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος απόσβεσης καθόσον και οι δύο κατηγορίες 
εναερίων μέσων παρουσιάζεται ότι έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ) : 

 Ωριαίο κόστος καυσίμου  
 Ωριαίο κόστος συντήρησης 
 Ωριαίο κόστος στελέχωσης 

 
Άθροιση των ανωτέρω μεγεθών (κέντρα κόστους), αποδίδουν το ωριαίο κόστος πλωτού ή εναέριου 
σκάφους. 
 
Για την επαλήθευση των δαπανών υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων οι οποίες βασίζονται στη μέθοδο του 
μοναδιαίου κόστους, δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, 
δικαιολογητικά πληρωμής, κλπ.), αλλά η προσκόμιση στοιχείων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, τα 
οποία θα καθοριστούν με ευθύνη των δυνητικών δικαιούχων. Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να τηρεί 
στο αρχείο του όλα τα δεδομένα και παραστατικά υλοποίησης και εξόφλησης των δαπανών, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και να τα έχει στη διάθεση οποιουδήποτε ελέγχου και ελεγκτικού οργάνου 
προβλέπεται από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 
 

 
ΙV. Το σημείο 5.2 της Παραγράφου 5 «Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων» τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr 
ξεκινώντας από 15-03-2019, ώρα 15.00 μμ, έως αποκλειστικά την 31-12-2020, ώρα 15.00 μμ. 
 
 

https://logon.ops.gr/
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 547/27-02-2019 Πρόσκληση με κωδικό 

76.03, Α/Α ΟΠΣ: 3574 και ΑΔΑ ΨΩΓΣ4653ΠΓ-ΡΡΧ,  όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
3199/20.12.2019 (ΑΔΑ 62ΓΓ4653ΠΓ-ΨΗ6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Π. & Δ.Κ.Π. 

 

 
 

                                                              
   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 

                                                                         και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

 
 

 
 

 
                                                                                    Κωνσταντίνος Μπαγινέτας 
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Κοινοποίηση:  

 

1. Υ.ΝΑ.Ν.Π. – Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

2. Υ.ΝΑ.Ν.Π. – Δ/νση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) 

3. Υ.ΝΑ.Ν.Π. – Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) 

4. Υ.ΝΑ.Ν.Π. – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

5. ΥΠ.Α.Α.Τ. – ΓΔΟΥ Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 

6.   Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

7.   Εθνική Αρχή Συντονισμού – ΕΥΣΕ, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

8.   Αρχή Πιστοποίησης Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

 

1. ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, Μονάδες Α’, Β1’, Γ1’, Δ’ (ηλεκτρονικά) 

2. ΕΥΔ ΕΠΑλΘ – Γραφείο Προϊσταμένης Υπηρεσίας  
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