
2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΠ) «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 
CCI# 2014CY14MFOP001 (έκδοση 2) 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το ΕΤΘΑ τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν αίτημα 
τροποποίησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τους, η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 
 
Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014  και τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 771/2014, 
θα πρέπει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να περιλαμβάνεται η περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού του 
απλουστευμένου κόστους σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου και σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) και παράγραφος 2. 
 
Στο ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020, CCI#2014CY14MFOP001 (έκδοση 2), κεφάλαιο 4.3, δεν έχει συμπεριληφθεί 
οποιαδήποτε μεθοδολογία για απλουστευμένο κόστος και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
τέτοιου είδους  εργαλεία για δήλωση δαπανών. 
 
Η χρήση μεθοδολογιών απλουστευμένου κόστους αποτελεί καλή πρακτική για ομαλή εφαρμογή του ΕΠ με 
παράλληλη μείωση του διοικητικού φόρτου, αφού δεν θα απαιτείται να επαληθεύεται έως και το τελευταίο 
ευρώ των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών στα μεμονωμένα δικαιολογητικά έγγραφα κάτι το οποίο θα 
ελαφρύνει σημαντικά το διοικητικό φόρτο. Αυτό θα επιτρέψει τους ανθρώπινους πόρους και τις διοικητικές 
προσπάθειες που απαιτούνται για τη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΠ να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην επίτευξη στόχων πολιτικής και όχι στη συλλογή και την επαλήθευση των οικονομικών εγγράφων.   
 
Αίτημα τροποποίησης 
 
Γίνεται εισήγηση όπως συμπεριληφθεί στο ΕΠ «Θάλασσα» στο κεφάλαιο 4.3 η ακόλουθη παράγραφος: 
 
Οι κατηγορίες  απλουστευμένου κόστους που δύναται να χρησιμοποιηθούν για πιστοποίηση δαπανών για 
σκοπούς επιχορήγησης, μπορούν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 
 

1. Όταν η υλοποίηση μια πράξης από Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης συνεπάγεται  κόστος 
προσωπικού το οποίο είναι επιλέξιμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες κλίμακες 
κόστους κατά μονάδα, όπως περιγράφονται στο Συνημμένο 12, Παράρτημα Ι.  Σε περίπτωση 
Δικαιούχων εκτός της Κυβέρνησης, για σκοπούς του προσδιορισμού των δαπανών προσωπικού που 
σχετίζονται με την εκτέλεση μιας πράξης, η εφαρμοστέα ωριαία αμοιβή μπορεί να υπολογίζεται 
διαιρώντας τις τελευταίες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με 1.720 
ώρες εφαρμόζοντας το άρθρο 68.2 του Κανονισμού 1303/2013. 
 

2. Εφαρμόζοντας το άρθρο 68.1(β) του Κανονισμού 1303/2013, όταν η υλοποίηση μιας πράξης 
συνεπάγεται έμμεσες δαπάνες, αυτές μπορούν να υπολογιστούν ως κατ’ αποκοπήν ποσοστό έως το 
15 % επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού χωρίς να απαιτείται υπολογισμός για τον 
προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή· 
 

3. Για την υλοποίηση πράξεων που αφορούν τα ειδικά προγράμματα ελέγχου αλιείας στα πλαίσια του 
Μέτρου 3.1 το κόστος περιπολιών θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία απλουστευμένου 
κόστους που περιγράφεται στο Συνημμένο 12, Παράρτημα ΙΙ· 

 
4. Για την υλοποίηση πράξεων που αφορούν κόστος μετάβασης για σκοπούς του Μέτρου 3.2 (Συλλογή 

Δεδομένων) το κόστος μετάβασης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία απλουστευμένου 
κόστους που περιγράφεται στο Συνημμένο 12, Παράρτημα ΙΙΙ. 

 



 

Σημειώνεται ότι οι τιμές που χρησιμοποιούνται στις μεθοδολογίες για τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως 
περιγράφονται στο Συνημμένο 12, δύναται κατά διαστήματα να προσαρμόζονται σε περίπτωση που 
υπάρξει σημαντική μεταβολή της τιμής.   


