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ΓξΪζε 19.2.4: «πλεξγαζέα»  

 
ηνπ Καζεζηψηνο 19.2 «ηάξημε γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ΓξΪζεσλ ηεο 

ηξαηεγηθάο Σνπηθάο ΑλΪπηπμεο κε πξσηνβνπιέα ηνπηθψλ θνηλνηάησλ» 

 

1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Σν Μέηξν 19 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 
έρεη ζαλ λνκηθή βάζε ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΔ) κε αξ. 1303/2013 θαη 1305/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Σν Μέηξν απηφ απεπζχλεηαη ζηηο 
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί θαη πινπνηνχλ ηε 
ηξαηεγηθή Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

1.2 Οη ΟΣΓ κπνξνχλ λα εληάμνπλ ζηε ηξαηεγηθή ηνπο Γξάζεηο, νη νπνίεο 
ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Σν Καζεζηψο 19.2, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα 
Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 19, ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηελ εθαξκνγή 
θαηλνηφκσλ Γξάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε 
νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ 
πξνζέγγηζε. Μεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δξάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο 19.2 είλαη νη 
Γξάζεηο πλεξγαζίαο.  

1.3 ην παξφλ Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε Αηηεηψλ αλαιχνληαη νη 
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ 
ζπλεξγαζίαο. 

2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

2.1 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 
αληηθαηαζηαζεί. 

2.2 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 
αληηθαηαζηαζεί. 

2.3 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 
αληηθαηαζηαζεί. 

2.4 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

2.5 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

2.6 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 
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3 ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΓΡΑΗ 

3.1 Μέζσ ηεο Γξάζεο 19.2.4, δίλεηαη ζηήξημε γηα Γξάζεηο πλεξγαζίαο κε ζθνπφ 
νη ηνπηθνί θνξείο λα ππεξληθήζνπλ ην εκπφδην ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ, πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαη λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ 
ηνπηθή αλάπηπμε.  

3.2 Οη Γξάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (Καλ.(ΔΔ) 1305/2013) θαη 
ηελ εθαξκνγή ησλ ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο. 

4 ΜΟΝΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

4.1 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο είλαη ε Μνλάδα Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 

5 ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

5.1 Μέζα απφ ην Καζεζηψο 19.2: Γξάζε 19.2.4 δίλεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα 
Γξάζεηο πλεξγαζίαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη 
Γξάζεηο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ. 
Οη επηιέμηκεο Γξάζεηο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία αθνξνχλ ηα αθφινπζα:  

I. Σε πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ 
κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα 
ηελ αλάπηπμε θαη/ ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
αγξνηνπξηζκφ,  

II. Κνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο ηνπ 
θιίκαηνο ή ηελ πξνζαξκνγή ζε απηή,  

III. Κνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά Έξγα θαη ηηο ηξέρνπζεο 
πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο,  

IV. πλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα ηελ αεηθφξν 
πξνκήζεηα βηνκάδαο γηα ρξήζε ζηα ηξφθηκα, ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζε 
βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο, 

V. δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηε γεσξγία πνπ 
ζηεξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην 
πεξηβάιινλ θαη ηε δηαηξνθή θαη 

VI. Άιιεο κνξθέο πλεξγαζίαο. 

Απφ ηε πλεξγαζέα εμαηξνχληαη νπνηεζδάπνηε ΓξΪζεηο εθαξκφδνληαη άδε 
ζην ΜΫηξν 16 ηνπ ΠΑΑ 2014 - 2020. 

6 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

6.1 Οη Γηθαηνχρνη ζηε Γξάζε ζα είλαη ζπλεξγαζίεο, νη νπνίεο εθπξνζσπνχληαη 
απφ ηνλ Δπίθεθαιήο Δηαίξν θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο, φπσο απηνί 
θαζνξίδνληαη απφ ην παξφλ Δγρεηξίδην θαη θαηά ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο ησλ ΟΣΓ. 
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6.2 Μέζσ ηεο ππφ αλαθνξάο Γξάζεο ε ζηήξημε παξέρεηαη ψζηε λα πξνσζεζνχλ 
κνξθέο πλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξείο θαη  
ζπγθεθξηκέλα ζηεξίδνληαη: 

(α) νη κέζνδνη πλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ εληφο ηεο ΔΔ, ηνπ 
γεσξγηθνχ θαη ηνπ δαζηθνχ ηνκέα, ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη άιισλ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο 
αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελψζεσλ παξαγσγψλ, 
ζπλεηαηξηζκψλ θαη δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ·  

(β) ε δεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ θνξέσλ (clusters) θαη δηθηχσλ· 

7 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

7.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο έρνπλ απηνί πνπ νξίδνληαη ζηελ 
ΠαξΪγξαθν 6 (Γηθαηνχρνη) ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ θαη πξνηίζεληαη λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ επηιέμηκεο δξάζεηο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηελ ΠαξΪγξαθν 
5 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ. 

7.2 Η Γξάζε γηα λα είλαη επηιέμηκε ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 
κηαο ΟΣΓ. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ε Γξάζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
θαη ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ, αθνχ εμαζθαιηζηεί εθ 
ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 

7.3 Η Γξάζε ζα πξέπεη λα εκπίπηεη ζε έλα ή/ θαη πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο Σνκείο 
Δπηθέληξσζεο1 φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 
(ΔΔ) Αξ. 1305/2013.  

7.4 ηελ πξνηεηλφκελε πλεξγαζία ζα πξέπεη λα κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 
Δηαίξνη/ζπλεξγαδφκελνη θνξείο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα απνηειεί ηνλ Δπηθεθαιήο 
Δηαίξν θαη ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ. 

                                                 
1
 χκθσλα κε ην Άξζξν 5, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013. Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε:  

1) Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνπνλία θαη ηηο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο 

2) Δλίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ 
ηχπσλ γεσξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 
βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ 

3) Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη 
εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε 
γεσξγία 

4) Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε 
δαζνπνλία  

5) Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο ζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ 
εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο 
γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο 

6) Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 
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7.5 Δηαίξνη ζε πξνηεηλφκελε πλεξγαζία κπνξνχλ λα είλαη ζπκπιέγκαηα θνξέσλ 
(clusters)2 θαη δίθηπα. Η ζηήξημε ρνξεγείηαη κφλν ζε λενζπζηαζέληα ζπκπιέγκαηα 
θνξέσλ (clusters) θαη δίθηπα θαη ζε εθείλα πνπ μεθηλνχλ λέα δξαζηεξηφηεηα.  

7.6 Δπηθεθαιάο Δηαέξνο 

7.6.1 Κάζε πλεξγαζία εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν, ξφινο ηνπ 
νπνίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 
θνξέσλ ηεο πλεξγαζίαο, ε νπνία απνηππψλεηαη ζην χκθσλν πλεξγαζίαο. 
πλεπψο, ν Δπηθεθαιήο Δηαίξνο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ πληνληζηή/ 
Γηαρεηξηζηή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ, ελψ θάζε Δηαίξνο ζα πξέπεη λα έρεη 
ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ. 

7.6.2 Γηα λα κπνξέζεη λα ελεξγήζεη ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο 
ζα πξέπεη λα έρεη εμνπζηνδνηεζεί σο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο πλεξγαζίαο 
κέζσ ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο. 

7.6.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Δπηθεθαιήο Δηαίξνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ζα πξέπεη 
λα νξίδεηαη έλα θπζηθφ πξφζσπν σο Τπεχζπλνο Έξγνπ. 

7.6.4 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο αλαιακβάλεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

7.6.4.1 Έρεη ηελ επζχλε γηα ην γεληθφ ζπληνληζκφ, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ έλαληη ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο. 

7.6.4.2 Τπνγξάθεη ηελ αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ Δηαίξσλ σο ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο πλεξγαζίαο. 

7.6.4.3 πληνλίδεη θαη επηβιέπεη ηελ νξζή πξφνδν ηνπ πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ. 

7.6.4.4 Δμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε έλαξμε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ, εληφο ηνπ 
νξηζζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ζπκκφξθσζε πξνο φιεο ηνπ ηηο 
ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο. Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο 
ελεκεξψλεη ηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο γηα ηπρφλ παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γξάζεσλ/εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ. 

7.6.4.5 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
δξάζεσλ/ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην χκθσλν 
πλεξγαζίαο  

7.6.4.6 Γηαζθαιίδεη ψζηε νη δαπάλεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο Δηαίξνπο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ ηεο πινπνίεζεο 
ηεο επηιέμηκεο εξγαζίαο θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο Γξάζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ 
κεηαμχ ησλ Δηαίξσλ απηψλ. 

7.6.4.7 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο δηαζθαιίδεη φηη φια ηα 
κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο/έπηπια πνπ ζα απνθηεζνχλ/εληζρπζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα (brand new) θαη λα 
θέξνπλ λα έρνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ (serial number), o νπνίνο πξέπεη απαξαίηεηα 

                                                 
2
 χκθσλα κε ην Άξζξν 2, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013: «σο «ζχκπιεγκα θνξέσλ» (cluster) 

λνείηαη νκάδα αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ — λενζχζηαηεο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 
θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθνί θνξείο θαη/ή εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί — πνπ έρνπλ ζηφρν λα ηνλψζνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή/ θαηλνηφκν δξαζηεξηφηεηα, πξνσζψληαο εληαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, απφ θνηλνχ ρξήζε 
εγθαηαζηάζεσλ θαη αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη ζπκβάιινληαο απνηειεζκαηηθά ζηε 
κεηαθνξά γλψζεσλ, ηε δηθηχσζε θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 
ζχκπιεγκα θνξέσλ». 
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λα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην. Δπίζεο ηα κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο πξέπεη λα 
είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο 

7.6.4.8 Πξνεηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ.  

7.6.4.9 Αηηείηαη ηελ θαηαβνιή ησλ επηιέμηκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ κέζσ ηνπ 
Αηηήκαηνο Πιεξσκήο. 

7.6.4.10 Λακβάλεη ηελ επηδφηεζε ηνπ ΠΑΑ γηα φιεο ηηο επηιέμηκεο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ 
θαη δηαβηβάδεη αλάινγα κε ηηο Γξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηνπο ινηπνχο 
Δηαίξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν. 

7.6.4.11 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο γηα ιφγνπο ειέγρνπ, θπιάζζεη ηα ζρεηηθά κε ην Έξγν 
αξρεία, έγγξαθα θαη δεδνκέλα (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα) γηα ηνπιάρηζηνλ 
πέληε ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο απφ ηνλ ΚΟΑΠ.  

7.6.4.12 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο δηαζθαιίδεη φηη νη κφληκεο 
θαηαζθεπέο/κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Έξγνπ 
γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο απφ 
ηνλ ΚΟΑΠ. 

7.6.4.13 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο παξέρεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο θάζε ζρεηηθφ κε 
ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο ζηνηρείν. 

7.6.4.14 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο απνηειεί γεληθά θαη ελεξγεί σο ζεκείν επαθήο, 
εθπξνζσπψληαο ηε πλεξγαζία ζε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο 
ηνπ ΠΑΑ (ΟΣΓ, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Σκήκα Γεσξγίαο, ΚΟΑΠ θηι) θαη εηδηθφηεξα 
ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο, ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη γεληθψλ πιεξνθνξηψλ.  

7.6.4.15 Μεηά απφ ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο ινηπνχο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ ν 
Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ππνβάιιεη αηηήζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πκθψλνπ 
πλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο. 

7.6.4.16 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο εθηειεί ηπρφλ άιια θαζήθνληα θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε 
ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ.  

7.7 Λνηπνέ Δηαέξνη ζην Έξγν πλεξγαζέαο 

7.7.1 Όινη νη Δηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 
εθηειψληαο ηηο Γξάζεηο πνπ αλέιαβαλ βάζεη ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο. Οη 
δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη 
έλαο Δηαίξνο, είλαη επηιέμηκεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θη απηέο πνπ 
πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν. 

7.7.2 Οη ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ είλαη: 

7.7.2.1 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην χκθσλν πλεξγαζίαο. 

7.7.2.2 πκθσλνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν θαηά ηελ εηνηκαζία 
ηεο Αίηεζεο παξέρνληάο ηνπ έγθαηξα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα 
θαη έγγξαθα (φπσο πξνζθνξέο, ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο) πνπ αθνξνχλ ζηηο 
Γξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ.  

7.7.2.3 Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έγθαηξε παξνρή πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ θαη 
απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν, ηα νπνία είλαη αλαγθαία 
ζηνλ δεχηεξν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
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Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή ηνπ 
Αηηήκαηνο Πιεξσκήο πξνο ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

7.7.2.4 Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 
πινπνίεζεο δαπαλψλ (φπσο ηηκνιφγηα, απνδείμεηο θ.ά.) πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο 
Δηαίξν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο πξνο ηε 
Μνλάδα Δθαξκνγήο.  

7.7.2.5 Μεξηκλνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ζρεηηθά κε ηνπο 
παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

7.7.2.6 Αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επηζηξνθή ζηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηπρφλ 
ρξεκάησλ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ, ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο 
ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Έξγν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε 
αλάθηεζεο ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο ή ηνπ ΚΟΑΠ. 

7.7.2.7 Φέξνπλ ηελ επζχλε έλαληη ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ φηη νη κφληκεο 
θαηαζθεπέο/ κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Έξγνπ 
γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηειηθήο πιεξσκήο απφ ηνλ 
ΚΟΑΠ. 

7.7.2.8 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ ζπκθσλνχλ λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ 
ζα επηηξέςνπλ ζηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην χκθσλν πλεξγαζίαο θαη ζην παξφλ Δγρεηξίδην 
Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.4. 

7.7.2.9 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ ζπκθσλνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Δπηθεθαιήο 
Δηαίξν θαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ θαη 
εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ. 

7.7.2.10 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ εθηεινχλ ηπρφλ άιια θαζήθνληα θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε 
ηνπο ινηπνχο Δηαίξνπο. 

7.8 χκθσλν πλεξγαζέαο  

7.8.1 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο πλεξγαζίαο ζα πξέπεη πξηλ απφ 
ηελ πινπνίεζή ηεο λα ηεζνχλ νη ζηφρνη, λα θαηαλεκεζνχλ νη αξκνδηφηεηεο 
κεηαμχ ησλ Δηαίξσλ (αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε, ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ αμηνιφγεζε) θαη λα θαηαλεκεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλάκεζα 
ζηνπο Δηαίξνπο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ 
Δηαίξσλ χκθσλν πλεξγαζίαο ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιεο ηηο ππφ αλαθνξά 
πηπρέο ηεο.  

7.8.2 Σν χκθσλν πλεξγαζίαο είλαη έλα λνκηθφ έγγξαθν, ππνγεγξακκέλν απφ 
φινπο ηνπο εηαίξνπο. Σν έληππν απηφ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίδεη επαθξηβψο ηνπο 
ζηφρνπο ηεο πλεξγαζίαο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ, ην 
ξφιν ηνπ θάζε εηαίξνπ (αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε, ην ζπληνληζκφ, ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε) καδί κε ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή θαζελφο ζην 
Έξγν.  

7.8.3 Σν χκθσλν πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλν ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  

7.8.4 Σν χκθσλν πλεξγαζίαο ζπζηήλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Γξαπηή αλαθνξά φισλ ησλ εηαίξσλ κε ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο. 
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 Γξαπηή αλαθνξά ζηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν. 

 Πεξηγξαθή ηεο πλεξγαζίαο παξνπζηάδνληαο: 

 Σνπο ζηφρνπο ηεο πλεξγαζίαο 

 Σηο δξάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί ε πλεξγαζία 

 Σνπο δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο 

 Σν ξφιν ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο πλεξγαζίαο  

 Σηο πξφλνηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
ηεο πλεξγαζίαο 

 Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

 πλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαλνκή ηνπ ζε θάζε Δηαίξν. 

 ρεηηθή πξφλνηα γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο. 

7.8.5 Αλ επηζπκνχλ νη Δηαίξνη λα εληάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 
θαη άιινπο εηαίξνπο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφλνηα ζην χκθσλν 
πλεξγαζίαο. 

7.8.6 Τπφδεηγκα ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ησλ ΟΣΓ.  

7.8.7 Σν χκθσλν πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ραξηνζεκαλζεί θαη λα 
επαλαυπνβιεζεί ζηελ ΟΣΓ, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε 
ηεο Αίηεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΟΣΓ ζα απνξξίςεη ηελ Αίηεζε. 

7.9 ΥαξαθηεξηζηηθΪ Έξγσλ πλεξγαζέαο 

Σν πξνηεηλφκελα Έξγα πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

Γξάζεηο κε ζαθψο θαζνξηζκέλα παξαδνηέα/απνηειέζκαηα θαη λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ:  

7.9.1 Κνηλά ΑλΪπηπμε  

7.9.1.1 Όινη νη Δηαίξνη ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Έξγνπ. 

7.9.1.2 Οη Δηαίξνη ζπζηήλεηαη λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

7.9.1.3 Οη ζηφρνη θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο θνηλέο αλάγθεο/πξνβιήκαηα ησλ 
εηαίξσλ.  

7.9.2 Κνηλά Τινπνέεζε  

7.9.2.1 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο θέξεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ην Έξγν. Όινη νη Δηαίξνη 
ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ 
Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

7.9.2.2 Κάζε Δηαίξνο πνπ αλαιακβάλεη κία Γξάζε, ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα 
δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζή ηεο, ηελ επίηεπμε ησλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ ζεκάησλ θαηά ηελ πινπνίεζε. 

7.9.2.3 Η επαλάιεςε ηδίσλ Γξάζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο εηαίξνπο ζα πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη. 
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7.9.3 Κνηλά Υξεκαηνδφηεζε   

7.9.3.1 Σν Έξγν ζα πξέπεη λα έρεη θνηλφ πξνυπνινγηζκφ κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 
απνδίδεηαη ζηνπο Δηαίξνπο αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ 
λα πινπνηήζνπλ.  

7.9.3.2 Ο πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο 
αλά Γξάζε. 

7.9.3.3 Οη εηαίξνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ θαη ζπληζηάηαη 
λα ζπλεηζθέξνπλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε. 

8 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 

8.1 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο έρεη θαηαλεκεζεί ζην Καζεζηψο 19.2 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 Καζεζηψο Κνηλνηηθά 
πκκεηνρά (1) 

Δζληθά 
πκκεηνρά (2) 

πλνιηθφ 
Κφζηνο (1+2) 

Καζεζηψο 19.2 4.929.000 € 4.371.000 € 9.300.000 €  

Γξάζε 19.2.4 243.800 € 216.200 € 460.000€ 

8.2 εκεηψλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ βνήζεηαο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο 
παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο ηνπ Μέηξνπ 19 ηνπ 
ΠΑΑ 2014 - 2020, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα κείσζεο ησλ 
πνζνζηψλ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί φηη νη δηαζέζηκεο 
πηζηψζεηο έρνπλ απνδεηρζεί αλεπαξθείο. 

8.3 Κάζε ΟΣΓ έρεη ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, γηα ην Καζεζηψο 19.2, 
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΟΣΓ θαη ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.  

9 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ 

ΔΡΓΧΝ  

9.1 Η επηινγή ησλ Γξάζεσλ ησλ ΟΣΓ ζα γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

9.1.1 Η θάζε ΟΣΓ ζα απεπζχλεη ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Γξάζεσλ πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ηξαηεγηθή ηεο. πγθεθξηκέλα:  

9.1.2 Σα έληππα ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα απνζηέιινληαη 
απφ ηελ ΟΣΓ πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο). ηα έληππα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα γεληθά 
ζηνηρεία ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΟΣΓ, ε πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ, νη δξάζεηο 
νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη, ν πξνυπνινγηζκφο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ 
νπνία ζα παξακείλεη αλνηρηή ε πξφζθιεζε, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο, 
αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, κνξηνδνηεζεο θαη 
επηινγήο ησλ Έξγσλ. Η Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ζην ΠαξΪξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ. 
ην ππφ αλαθνξά ππφδεηγκα ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 



ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΙΣΗΣΧΝ – ΓΡΑΗ 19.2.4 

 

11 
 

ππάξρεη θαηάινγνο θξηηεξίσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ΟΣΓ ζα αμηνινγνχλ ηηο 
αηηήζεηο ηνπο. Δπηπξφζζεηα νη ΟΣΓ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ επηπιένλ θξηηήξηα 
ψζηε λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αηηήζεηο, νη νπνίεο ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν 
ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο θάζε ΟΣΓ. 

9.1.3 Αθνινχζσο, ηα έληππα ζα δηαβηβάδνληαη ζην αξκφδην Σκήκα/ Τπνπξγείν γηα 
απφςεηο/ εηζεγήζεηο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην είδνο ηεο 
Γξάζεο. Σν Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο), 
εμεηάδεη εάλ ε πξνηεηλφκελε Πξφζθιεζε εκπίπηεη ζηε ηξαηεγηθή ηεο ΟΣΓ, εάλ 
αθνινπζνχληαη νη πξφλνηεο πνπ ηίζεληαη ζην παξφλ Δγρεηξίδην θαζψο θαη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη αθνχ εμαζθαιίζεη ηπρφλ απφςεηο, ζα απνζηέιιεη εηζήγεζε 
πξνο ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο γηα 
έγθξηζε /απφξξηςε ηεο Πξφζθιεζεο. Ννείηαη φηη ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο Πξφζθιεζεο 
δχλαηαη λα δεηά επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ΟΣΓ θαζψο θαη 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο Πξφζθιεζεο ψζηε λα ζπλάδεη πιήξσο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
παξφληνο Δγρεηξηδίνπ ή/ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηεο 
Πξφζθιεζεο. 

9.1.4 Η ΟΣΓ νθείιεη λα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε πξνζθιήζεσλ γηα δξάζεηο εληφο 
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε ησλ εγγξάθσλ ηεο. 
ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δχλαηαη λα 
δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 

9.1.5 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, 
εξκελεία ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ε ΟΣΓ 
ζα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδν Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). Σν Σκήκα Γεσξγίαο ζα εμεηάδεη ην ζρεηηθφ αίηεκα 
θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ΚΟΑΠ γηα ηα ζέκαηα ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζα ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ηελ ΟΣΓ, ψζηε λα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε ηεο δηεπθξίληζεο/ 
ηξνπνπνίεζεο. Οη δηεπθξηλίζεηο/ ηξνπνπνηήζεηο ζα γίλνληαη κε απψηεξν ζηφρν 
ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.4 θαη ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ. 

9.1.6 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ δελ κπνξεί 
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ 
έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο). 

9.1.7 Η αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ Αηηήζεσλ γίλεηαη απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή 
ηεο ΟΣΓ, πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα θαηάιιεισλ εηδηθνηήησλ θαη ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. Μέζα απφ ηε 
δηαδηθαζία απηή ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηηο Γξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ 
ζηελ πεξηνρή ηεο, αθνχ πξψηα πξνβεί ζε νπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο 
επί ησλ Αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ (ΠαξΪξηεκα ΙΙ Β) .  

9.1.8 Η ΟΣΓ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ Αηηήζεσλ θαη ζηνλ έιεγρν 
ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
Πξφζθιεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ΟΣΓ πξνβαίλεη ζε πξψην ζηάδην ζε Οπηηθφ 
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Έιεγρν ηεο Αίηεζεο θαη ζπκπιεξψλεη ηνλ Καηάινγν Γηελεξγνπκέλνπ Οπηηθνχ 
Διέγρνπ επί ησλ Αηηήζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ε ΟΣΓ, ζε πεξίπησζε πνπ ε Αίηεζε 
δελ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα/ ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οπηηθνχ Διέγρνπ 
ζα δηελεξγήζεη ην Γηνηθεηηθφ Έιεγρν. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ειέγρεηαη ε 
πιεξφηεηα, νξζφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο Αίηεζεο θαη ησλ 
εγγξάθσλ πνπ επηζπλάπηνληαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ν Καηάινγνο 
Γηελεξγνχκελνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ επί ησλ Αηηήζεσλ. Δάλ ε αίηεζε δελ 
παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα/ ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ, 
ζα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην ην νπνίν είλαη ε Αμηνιφγεζε - Μνξηνδφηεζε ησλ 
Αηηήζεσλ. 

9.1.8.1 Δπίζεο, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ Γηνηθεηηθψλ 
Διέγρσλ θαη Πξνθαηαξθηηθνί Δπηηφπηνη Έιεγρνη ησλ Αηηήζεσλ. Οη 
πξνθαηαξθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη, ζα γίλνληαη ζην πιαίζην εμέηαζεο ησλ 
Αηηήζεσλ γηα δηαπίζησζε ηεο κε πινπνίεζεο ή/θαη έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 
πλεξγαζίαο γηα ηελ νπνία δηεθδηθείηαη ελίζρπζε. Πξνθαηαξθηηθφο Δπηηφπηνο 
Έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ΟΣΓ ρξεηάδεηαη λα 
εμαθξηβψζεη ή δηεπθξηλίζεη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ Αίηεζε θαη ε επί ηφπνπ 
επίζθεςε είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο. 

9.1.9 Καηά ηνλ έιεγρν ζα εμεηάδεηαη ε επηιεμηκφηεηα θαη/ή κε έλαξμε ησλ 
αηηνχκελσλ δαπαλψλ θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη ν Καηάινγνο Διέγρνπ 
Πξνθαηαξθηηθφο Δπηηφπηνο Έιεγρνο (ΠαξΪξηεκα ΙΙ Α). 

9.1.10 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
επηιεμηκφηεηαο κηαο Αίηεζεο, απηή απνξξίπηεηαη θαη ε ΟΣΓ πξνηνχ απνζηείιεη 
επηζηνιή απφξξηςεο ζηνλ Αηηεηή, ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε επηζηνιή ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (ππφςε Μνλάδαο Δθαξκνγήο) γηα εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο 
ηνπ. 

9.1.11 Δάλ ην έληππν ηεο αίηεζεο δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ή θαηά ηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο εγγξάθσλ, ελεκεξψλεηαη 
γξαπηψο (ΠαξΪξηεκα ΙΙ Γ - Τπφδεηγκα Δπηζηνιάο Οπηηθνχ / Γηνηθεηηθνέ 
Έιεγρνπ) ην ζπληνκφηεξν ν ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο ππνρξενχηαη εληφο 
ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο 
επηζηνιήο (κε ηαρπδξνκείν, ηειενκνηφηππν ή θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ζηε 
δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί, λα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 
ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ θαη ηα λέα ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη 
θαη ε ΟΣΓ πξνηνχ απνζηείιεη επηζηνιή απφξξηςεο (ΠαξΪξηεκα ΙΙΙ) ζηνλ 
Αηηεηή, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ππφςε ην Σκήκα Γεσξγίαο (ππφςε Μνλάδαο 
Δθαξκνγήο), γηα εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ.  

9.1.12 Οπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ζηηο αηηνχκελεο δξάζεηο ή θαη ζηα 
αηηνχκελα πφζα δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
Αηηήζεσλ κέρξη θαη ηελ απφθαζε γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο Αίηεζεο γηα 
ζπκκεηνρή ζηε Γξάζε. Η αιιαγή ζηα αηηνχκελα πνζά ησλ δξάζεσλ δελ κπνξεί 
λα γίλεη απνδεθηή ζε θαλέλα ζηάδην ηεο Αίηεζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δπζθνιία 
ζηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν Αηηεηήο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα γίλεη εθ λένπ 
αμηνιφγεζε θαη αλ ε Αίηεζε ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ ηελ Αίηεζε κε 
ηελ ρακειφηεξε βαζκνινγία έγθξηζεο, ηφηε ζα εγθξηζεί, δηαθνξεηηθά ε Αίηεζε ζα 
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απνξξηθζεί. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο Αίηεζεο ν Αηηεηήο ζα είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ην πφζν ην νπνίν έρεη ιάβεη.  

9.1.13 Οη Αηηήζεηο νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζα πεξλνχλ ζε 
επφκελν ζηάδην θαηά ην νπνίν ζα αμηνινγνχληαη/ βαζκνινγνχληαη. Η 
αμηνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ ζα γίλεηαη κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί 
θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ. 

9.1.14 Θα εγθξίλνληαη νη Αηηήζεηο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλάινγα κε ηε 
βαζκνινγία πνπ εμαζθαιίδνπλ κε βάζε ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο, κέρξη ηελ 
εμάληιεζε ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ. Οη ΟΣΓ δχλαληαη ζηελ Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο λα νξίδνπλ έλα θαηψηαην φξην βαζκνινγίαο ηελ 
νπνία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ νη αηηήζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εγθξηζνχλ. 
ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα επηιέγεηαη ε Αίηεζε πνπ ιακβάλεη πεξηζζφηεξα 
κφξηα ζην θξηηήξην κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
ηζνβαζκία θαη ζε απηφ ην ζεκείν ηφηε ζα εμεηάδνληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηά 
ζεηξά ηα θξηηήξηα κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Δάλ κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία 
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, ηφηε ζα επηιέγεηαη απφ ηελ ΟΣΓ ε Αίηεζε 
πνπ ππνβάιιεηαη ρξνλνινγηθά πξψηε. Σν ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο ζα βαζίδεηαη 
ζε θξηηήξηα ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ.  

9.2 Σνλίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε 
ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ εθρσξήζεθε απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER. πλεπψο φια ηα 
αηηήκαηα πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο/ ΚΟΑΠ, ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER, ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο, θαηά ηε ιήςε ησλ ππφ 
αλαθνξά απνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε νχηε ν δεκφζηνο ηνκέαο νχηε 
θακία εληαία νκάδα ζπκθεξφλησλ λα κελ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ άλσ ηνπ 49% 
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

9.3 Η ΟΣΓ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο κε ηελ ππνβνιή ησλ Αηηήζεσλ.  

10 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

10.1 Μεηά ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ θαη ηε ιήςε ηεο πξνθαηαξθηηθήο 
απφθαζεο απφ ηελ ΟΣΓ, ε ΟΣΓ ππνβάιιεη κε επηζηνιή ζην Σκήκα Γεσξγίαο 
(ππφςε Μνλάδαο Δθαξκνγήο – Μνλάδαο Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ) ηα 
αθφινπζα:  

I. Αληίγξαθν ηεο Πξφζθιεζεο. 

II. Αληίγξαθα ησλ δχν δεκνζηεχζεσλ ηεο Πξφζθιεζεο (ε αλαθνίλσζε ηεο 
πξφζθιεζεο πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε δχν 
δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο (ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, δειαδή ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν δεκνζηεχζεηο), νη νπνίεο θπθινθνξνχλ 
επξέσο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε θαη ζε 
ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ). 

III. Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ζηα νπνία λα 
θαίλεηαη ν δηνξηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
Γξάζεσλ. χκθσλα κε ηε πκθσλία πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ΟΣΓ κε ην 
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Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ε Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε ηνπ 
ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο ΟΣΓ παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. 
ε πεξηπηψζεηο πνπ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο ΟΣΓ δελ επαξθεί, ε 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ πξφζσπα πνπ 
παξαρσξνχληαη ζηελ ΟΣΓ απφ θνξείο, φπσο Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή 
ελψζεηο απηψλ, κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, άιιεο ΟΣΓ θιπ. Σα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Έξγσλ δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ 
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. 

IV. Πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία 
θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο (φπσο έρνπλ θαζνξηζζεί ζηελ Πξφζθιεζε) θαη λα 
πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ Έξγσλ ζε πίλαθα πξνηεξαηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ζηα 
πξαθηηθά ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά αλά αίηεζε ζηα αθφινπζα:  

α) ζηα πνξίζκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη πξνβεί ε 
Δπηηξνπή (έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο). 

β) ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ αλά Αίηεζε (ζε πεξίπησζε 
πνπ εθαξκφδεηαη). 

γ) ζηα πνξίζκαηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί (εάλ 
απαηηνχληαη).  

δ) ζηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, ηνπ 
πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο επηιέμηκεο ρνξεγίαο. 

ε) ζηε βαζκνιφγεζε/ κνξηνδφηεζε ησλ Αηηήζεσλ νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο απφ θάζε αμηνινγεηή θαη ζηελ έθδνζε 
ζπγθεληξσηηθήο βαζκνινγίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο 
απηψλ. 

V. Τπεχζπλεο Γειψζεηο φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δελ έρνπλ 
νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ κε ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. 

VI. Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ζηηο νπνίεο λα αλαθέξεηαη φηη δελ ζπκκεηέρνπλ 
ζε Γξάζεηο ηεο Πξφζθιεζεο, νη ίδηνη ή κέζσ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ κε 
ηα νπνία έρνπλ νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη 
ηεηάξηνπ βαζκνχ. 

VII. Πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ζηα νπνία λα θαίλνληαη νη 
απνθάζεηο ηεο ΟΣΓ επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ βάζεη ηεο 
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή 
Γηαρείξηζεο LEADER απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ε 
ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά. ηα πξαθηηθά ζα πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ε θαηάηαμε ησλ Αηηήζεσλ, βάζεη ηεο βαζκνινγίαο πνπ έιαβαλ, 
θαζψο θαη πνηεο απφ ηηο Αηηήζεηο πξνηείλνληαη γηα έγθξηζε βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

VIII. Αληίγξαθα ησλ Αηηήζεσλ. 
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10.2 Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ αηηήζεσλ πξνο ηελ ΟΣΓ έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
αηηήζεσλ ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 120 εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δχλαηαη 
λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο).  

10.3 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο ζα αζθεί ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο ζε ζπλεξγαζία, 
φπνπ απηφ απαηηείηαη, κε άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζα επηθπξψλεη ηηο 
απνθάζεηο ηεο ΟΣΓ φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ Αηηήζεσλ (επηιεμηκφηεηα 
δαπαλψλ, θηι.) θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε (ζχλζεζε Δπηηξνπήο 
Γηαρείξηζεο LEADER, ζχλζεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ηήξεζε δηαδηθαζίαο, 
ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε θηι.). Ννείηαη φηη, φπνπ 
δηαπηζηψλνληαη θελά/ ειιείςεηο/ αζάθεηεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ Αηηήζεσλ ζα 
επηζηξέθνληαη ζηηο ΟΣΓ γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, έηζη ψζηε νη Αηηήζεηο λα 
ππνβιεζνχλ εθ λένπ πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο. 

10.4 ηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα Δθαξκνγήο κεηαβηβάδεη ζηελ ΟΣΓ ηνλ θαηάινγν κε 
ηα Έξγα πνπ εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη.  

10.5 Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ θαηαιφγνπ απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο, κε ηελ νπνία 
ελεκεξψλεηαη ε ΟΣΓ θαηά πφζν νη απνθάζεηο ηεο επηθπξψλνληαη, ε ΟΣΓ 
ελεκεξψλεη ζε πξψην ζηάδην ηνπο αηηεηέο πνπ απνξξίθζεθαλ αλαθέξνληαο ηνπο 
ιφγνπο απφξξηςήο ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ ΟΣΓ 
εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

10.6 Σπρφλ ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο ΟΣΓ, 
ε νπνία ζα ζπζηαζεί επί ηνχησ θαη ζα απνηειείηαη απφ άηνκα, ηα νπνία δελ είραλ 
εκπιαθεί ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Η Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο, ζα ηεξεί 
πξαθηηθά θαη ζα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ εληζηάκελν. ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο 
έλζηαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ε ΟΣΓ ζα κεηαβηβάδεη ηνλ Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο. 

10.7 Αθνχ παξέιζεη ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ, θαη ε ΟΣΓ έρεη ιάβεη ηνλ 
Σειηθφ Καηάινγν απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο, ε ΟΣΓ εθδίδεη ηελ Πξνθαηαξθηηθή 
Έγθξηζε, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζην Σκήκα Γεσξγίαο (ππφςε Κιάδνπ Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο).  

10.8 ηελ Πξνθαηαξηηθή Έγθξηζε ζα αλαθέξνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, 
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 
ρνξεγίαο θαζψο θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρνξεγίαο. 
Τπφδεηγκα ηεο Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο ππάξρεη ζην ΠαξΪξηεκα IV ηνπ παξφληνο 
Δγρεηξηδίνπ.  

10.9 ε πεξίπησζε πνπ νη αηηεηέο δηαθσλνχλ κε ηνπο φξνπο έγθξηζεο ηεο Αίηεζήο 
ηνπο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο ζηελ ΟΣΓ εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
(βι. παξάγξαθν 11). 

10.10 ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο έλζηαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε 
δηαδηθαζία πνπ πην πάλσ θα ζηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα Δθαξκνγήο, αθνχ ιάβεη εθ 
λένπ ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ησλ πξνο έγθξηζε Αηηήζεσλ, κεηαβηβάδεη ηνλ 
Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηελ ΟΣΓ κε ηηο ηειηθέο ζέζεηο ηεο γηα έγθξηζε ή απφξξηςε 
Αηηήζεσλ. 
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11 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ ΣΗΝ ΟΣΓ 

11.1 Η ΟΣΓ ελεκεξψλεη ζε πξψην ζηάδην ηνπο Αηηεηέο πνπ απνξξίθζεθαλ, 
αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηνπο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ππνβάινπλ 
έλζηαζε ζηελ ΟΣΓ εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

11.2 Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο ΟΣΓ. Η 
ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη αληίζηνηρε κε 
απηή ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ δελ 
κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Αίηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. 

11.3 Η ελ ιφγσ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 
αλαιπηηθά ε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο επί φισλ ησλ αηηηάζεσλ ησλ 
ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ. 

11.4 Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή, ε ΔΓ 
LEADER απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ κε βάζε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Δλζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΓ LEADER απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, ε ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη. 

11.5 Η ΟΣΓ θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο ΔΓ LEADER ζηελ Μνλάδα 
Δθαξκνγήο. ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο έλζηαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε 
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ (νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εθ 
λένπ ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο) θαη ζηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα Δθαξκνγήο κεηαβηβάδεη 
ηνλ Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηελ ΟΣΓ. 

11.6 Αθνχ παξέιζεη ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ θαη απνζηαιεί απφ ηε 
Μνλάδα Δθαξκνγήο ν Σειηθφο Καηάινγνο κε ηνπο Αηηεηέο νη νπνίνη εγθξίλνληαη ή 
απνξξίπηνληαη, ε ΟΣΓ εθδίδεη ηελ Πξνθαηαξθηηθή Έγθξηζε ή ηελ Απφξξηςε ησλ 
Έξγσλ κε θνηλνπνίεζε ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο.  

12 ΔΝΣΑΞΗ EΡΓΟΤ ΣΗ ΓΡΑΗ 19.2.4  

12.1 Η έληαμε ησλ Έξγσλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα φζεο εθ ησλ αηηήζεσλ επαξθνχλ 
νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά ηεο νξηζηηθήο βαζκνινγίαο ηνπο. 

12.2 Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ, ζα απνζηέιιεηαη επηζηνιή Πξνθαηαξηηθήο 
Έγθξηζεο ζηνλ Γηθαηνχρν ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
Γηθαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή (ΠαξΪξηεκα IV) . 

13 ΤΦΟ ΔΝΙΥΤΗ 

13.1 Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ην κέγηζην ζε ηξείο δφζεηο 
(βι. παξάγξαθν 17.1) κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 

13.2 Σν χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 60% γηα ηηο επελδχζεηο θαη ζην 100% γηα 
ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. 

13.3 Tν κέγηζην χςνο ελίζρπζεο λα θζάλεη ηηο €50.000. 
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14 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

14.1 Οη αθφινπζεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε:  

14.1.1 Οη δαπάλεο γηα ηελ εηνηκαζία κειεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ή 
κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ ή δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ δαζψλ ή ηζνδχλακνπ κέζνπ. 

14.1.2 Οη δαπάλεο γηα ηελ εκςχρσζε ηεο ζρεηηθήο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζηεί εθηθηφ ην πξνηεηλφκελν Έξγν. Η εκςχρσζε κπνξεί επίζεο λα αθνξά 
ηε δηνξγάλσζε θαηάξηηζεο, ηε δηθηχσζε κεηαμχ Δηαίξσλ θαη ηε πξνζέιθπζε 
λέσλ Δηαίξσλ. Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκαζία ηνπ «πκθψλνπ 
πλεξγαζίαο» εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ δαπαλψλ. 

14.1.3 Οη άκεζεο δαπάλεο ζπγθεθξηκέλσλ Έξγσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, πεξηβαιινληηθνχ ζρεδίνπ, ή άιισλ δξάζεσλ κε ζηφρν 
ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη άκεζεο δαπάλεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ. 

14.1.4 Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ην πξνηεηλφκελν 
Έξγν. Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε νπνηεζδήπνηε δξάζεηο ή 
επηθνηλσληαθφ πιηθφ, ην νπνίν πξνβάιεη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα (ζπγθεθξηκέλεο 
εκπνξηθέο επσλπκίεο). 

14.2 Οη δαπάλεο γηα λα είλαη επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηά 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη δαπάλεο 
εκςχρσζεο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

14.3 Γηα λα είλαη επηιέμηκε κηα δαπάλε, ζα πξέπεη ε αμία ηεο λα κελ είλαη 
κηθξφηεξε ησλ €50 (ηηκνιφγηα αμίαο θάησ ησλ €50, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, δε 
ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο). Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα έμνδα 
κεηαθίλεζεο θαη ην επίδνκα ζπληήξεζεο εμσηεξηθνχ. 

14.4 Σηκνιφγηα κε αμία πάλσ απφ €3.000 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.) δελ 
ζα γίλνληαη απνδεθηά εάλ ε εμφθιεζε ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά. Όιεο νη πιεξσκέο 
ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε επηηαγή ή κέζσ ηξάπεδαο. Σα ζπγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα 
πέξαλ ηνπ φηη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο απνδείμεηο ζα πξέπεη 
λα ζπλνδεχνληαη θαη κε αληίγξαθα επηηαγψλ ή /θαη αληίγξαθα ρξέσζεο πηζησηηθήο 
θάξηαο ή/θαη αληίγξαθα ηξαπεδηθψλ εληνιψλ θαζψο θαη αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
ινγαξηαζκνχ (bank statements) ζηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη νη ρξεψζεηο πνπ έγηλαλ, 
κε βάζε ηηο πιεξσκέο ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ην Αίηεκα Πιεξσκήο. 

14.5 Σηκνιφγηα πνπ ε εμφθιεζή ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά ζα γίλνληαη απνδεθηά 
κφλν γηα πνζά κε αμία κέρξη €3.000 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) εθφζνλ 
αλαγξάθεηαη ζ’ απηά ε έλδεημε «paid cash» ή «εμνθιήζε» κε ππνγξαθή ή/θαη 
ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
απφδεημε εθφζνλ αλαγξάθνληαη ζηα ηηκνιφγηα ηα πξναλαθεξζέληα θαη αλαιπηηθά 
ζε ηη πξντφληα / ππεξεζίεο αλαθέξνληαη. 
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15 ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

15.1 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αθφινπζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο: 

I. Γαπάλεο ησλ νπνίσλ ην θφζηνο θξίλεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην 
θφζηνο παξφκνησλ δαπαλψλ. 

II. Πξφζηηκα, ηφθνη θαη πνηλέο. 

III. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε (εθηφο 
απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ ΦΠΑ πνπ είλαη κε αλαθηήζηκνο δπλάκεη ηεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ΦΠΑ). 

IV. Γαπάλεο γηα Γξάζεηο ε πινπνίεζε/ αγνξά ησλ νπνίσλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ 
ΟΣΓ, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο εκςχρσζεο θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ 
εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ  
1ε Ιαλνπαξίνπ 2014. 

V. Οη Γαπάλεο απφ ζπκπιέγκαηα θνξέσλ (clusters) θαη δίθηπα ηα νπνία 
έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ απφ ηελ 1/1/2019, νη νπνίεο δελ αθνξνχλ λέεο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφ αλαθνξά ζπκπιεγκάησλ/δηθηχσλ.  

VI. Γαπάλεο νη νπνίεο θξίλεηαη φηη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ Γξάζε ηνπ 
Καζεζηψηνο 19.2.  

VII. Οη Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

VIII. Tα εξγαηηθά απφ ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ε νηθνγελεηαθή 
εξγαζία ησλ εηαίξσλ ηνπ Έξγνπ. 

IX. Οη έκκεζεο δαπάλεο, δειαδή δαπάλεο πνπ δελ ζπλδένληαη ή πνπ δελ 
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν (φπσο 
δηνηθεηηθέο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κε 
αθξίβεηα ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, δαπάλεο γηα 
ηειέθσλν, λεξφ ή ειεθηξηθφ ξεχκα ζε ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα / δξαζηεξηφηεηέο ησλ εηαίξσλ, θιπ). 

X. Γαπάλεο γηα Γξάζεηο ή επηθνηλσληαθφ πιηθφ, ην νπνίν πξνβάιεη 
ζπγθεθξηκέλα πξντφληα (ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο επσλπκίεο). . 

15.2 Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ Γαπαλψλ κπνξνχλ 
λα δεηεζνχλ απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο). 

16 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ 

16.1 Σν Καζεζηψο 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη 
επηιέμηκεο νη Γξάζεηο πλεξγαζίαο, ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  

17 ΔΚΣEΛΔΗ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

17.1 Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο απφ ηνλ ΚΟΑΠ κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ην κέγηζην 
ζε ηξείο δφζεηο. πγθεθξηκέλα κε ηελ νινθιήξσζε θάζε δξάζεο/ δξαζηεξηφηεηαο 
θαη ηε ζπζζψξεπζε δαπαλψλ ζπλνιηθήο αμίαο 15.000 επξψ ή αλά ηξηκελία, νη 
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Γηθαηνχρνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεκα πιεξσκήο, ζηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο. Σν πνζφ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ (15.000 επξψ) δχλαηαη λα 
δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ζε ζπλελλφεζε κε ην ΚΟΑΠ θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 
ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Σνλίδεηαη φηη, φπσο ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα έλα Έξγν 
πλεξγαζίαο δε ζα μεπεξλά ηηο ηξείο (3) δφζεηο. 

17.2 Πξηλ απφ ηελ πιεξσκή, ζα δηελεξγνχληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη απφ ηηο 
Αξκφδηεο Αξρέο νη νπνίεο δελ δεζκεχνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε νπνησλδήπνηε 
δαπαλψλ, εθφζνλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο. 

17.3 πγθεθξηκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ ζα αθνινπζείηαη ε αθφινπζε 
δηαδηθαζία: 

17.3.1 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο (Γηθαηνχρνο) αθνχ ζπγθεληξψζεη φια ηα ηηκνιφγηα/ 
απνδείμεηο απφ ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ, ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο 
ηνπ Έξγνπ θαη ππνβάιεη Αίηεκα Πιεξσκήο πξνο ηελ ΟΣΓ. ην Αίηεκα 
Πιεξσκήο επηζπλάπηεη ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα/ απνδείμεηο, ηελ Έθζεζε 
Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηπρφλ άιια έγγξαθα πνπ ζα δεηεζνχλ.  

17.3.2 Η ΟΣΓ δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, ζπκπιεξψλεη ηα απαξαίηεηα έληππα 
επηηφπησλ ειέγρσλ θαη ειέγρεη ηα ηηκνιφγηα/απνδείμεηο. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
ηηκνινγίσλ, ε ΟΣΓ ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ην Αίηεκα Πιεξσκήο 
ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζην νπνίν επηζπλάπηεη θαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Η 
ΟΣΓ ππνβάιιεη ηαπηφρξνλα ζπκπιεξσκέλν θαη ην Έληππν Αλάιπζεο Πνζψλ 
Γξάζεσλ (ΠαξΪξηεκα VΙ), ζην νπνίν δηαθαίλεηαη ε απφθαζε ηεο ΟΣΓ γηα ην 
πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην Γηθαηνχρν θαζψο θαη ηε Βεβαίσζε 
Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο (ΠαξΪξηεκα VΙΙ). 

17.3.3 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο θαη φπνπ θξίλεη απαξαίηεην 
δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο. πγθεθξηκέλα, ειέγρεη φια ηα επηζπλαπηφκελα 
παξαζηαηηθά θαη ην Αίηεκα Πιεξσκήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο ελέξγεηεο, πνξίζκαηα θαη απνθάζεηο γηα πιεξσκή κε 
ηηο ΟΣΓ, δηαβηβάδεη ζηνλ ΚΟΑΠ ην Αίηεκα Πιεξσκήο ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη 
ελεκεξψλεη ηελ ΟΣΓ. Ννείηαη φηη, φπνπ δηαπηζηψλεηαη πξφβιεκα νη Αηηήζεηο κε 
ηα αηηήκαηα πιεξσκήο ζα επηζηξέθνληαη ζηηο ΟΣΓ γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, 
έηζη ψζηε ηα Αηηήκαηα Πιεξσκήο λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ δηνξζσκέλα. 

17.3.4 Οη Γηθαηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηηο πιεξσκέο εληφο 
30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, πξνο ηελ ΟΣΓ. 

17.3.5 Όια ηα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή 
πηζηά αληίγξαθα απφ ηελ εηαηξεία πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν, εθηφο ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ν Αηηεηήο έρεη απνιέζεη ην πξσηφηππν.  

17.3.6 Σα πξσηφηππα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο ζθξαγίδνληαη κε επίζεκε ζθξαγίδα 
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη γηα πνην Καζεζηψο ελίζρπζεο έρνπλ ππνβιεζεί, 
δεκηνπξγνχληαη αληίγξαθα, πηζηνπνηνχληαη σο πηζηά αληίγξαθα θαη 
επηζηξέθνληαη ζην Γηθαηνχρν. 

17.3.7 Οη απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο απφ ηελ 
ΟΣΓ ζηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

17.3.8 Η Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη Σηκνινγίσλ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
ζπκπιεξσκέλε κε κειάλη ή δαθηπινγξαθεκέλε, ρσξίο θελά θαη παξαιείςεηο, λα 
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είλαη επαλάγλσζηε θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα πνπ 
παξαδίδνληαη θαζψο επίζεο θαη ην αηηνχκελν πνζφ.  

17.3.9 ην Αίηεκα Πιεξσκήο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη ηα πην θάησ 
πηζηνπνηεηηθά: 

17.3.9.1 Βεβαηψζεηο απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο ζηηο νπνίεο λα αλαθέξεηαη φηη ν 
Γηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ δειψζεηο θαη έρεη εμνθιήζεη 
φιεο ηηο νθεηιέο ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ, κε βάζε ηηο λνκνζεζίεο 
ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. Οη Βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ 
Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ. 

17.3.9.2 Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ λα αλαθέξεη ην 
ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο 
(1 – 2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο) θαη φηη ν Γηθαηνχρνο έρεη 
ηαθηνπνηεκέλεο ηηο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην Σακείν 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Οη Βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ 
Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ. 

17.4 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο θαη ν ΚΟΑΠ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Αηηήζεσλ δχλαηαη 
λα δεηήζνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή/ θαη έγγξαθα. 

17.5 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο, αθνχ εμεηάζεη θαη επηθπξψζεη ηα παξαζηαηηθά, ζα 
δηαβηβάδεη ην Αίηεκα Πιεξσκήο πξνο ηνλ ΚΟΑΠ θαη ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 
ΟΣΓ.  

17.6 Ο ΚΟΑΠ κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζα θαηαβάιιεη ηελ πιεξσκή 
πξνο ηνπο Γηθαηνχρνπο. 

18 ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

18.1 Η Γξάζε κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ. ε 
πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ε Γξάζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε 
πεξηνρέο εθηφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ, αθνχ εμαζθαιηζηεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο). 

19 ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

19.1 Η πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.4 ιήγεη ζηηο 30/6/2022. Η πεξίνδνο 
εθαξκνγήο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
(Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη 
ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

20 ΈΛΔΓΥΟΙ – ΚΤΡΧΔΙ 

Έιεγρνη ησλ Έξγσλ  

20.1 Αθνχ ππνβιεζνχλ απφ ην Γηθαηνχρν ην Αίηεκα Πιεξσκήο ε ΟΣΓ 
πξαγκαηνπνηεί, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, Δπηηφπην Έιεγρν γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ, έρνληαο ππφςε ηελ εγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ. 

20.2 Η νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαπίζησζε / 
πηζηνπνίεζε φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη νινθιεξσζεί φπσο πξνβιεπφηαλ ζην 
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χκθσλν πλεξγαζίαο. Η νινθιήξσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ 
επηηπγράλεηαη φηαλ ν Γηθαηνχρνο ππνβάιεη ζηελ ΟΣΓ ηηο Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 
πιεξσκή/ εμφθιεζε ησλ Γαπαλψλ. Η νινθιήξσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ 
πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ.  

20.3 Η ΟΣΓ δηελεξγεί ειέγρνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ Έξγσλ θαη πξνηνχ 
επηθπξψζεη ηηο Γαπάλεο. Οη έιεγρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ δηνηθεηηθνχο θαη εάλ 
απαηηείηαη θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο. Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

I. Έιεγρν ηεο Δπηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζχκθσλα ηελ Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο. 

II. Έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
Πξνθαηαξηηθή Έγθξηζε ηνπ Έξγνπ. 

III. Έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 808/2014 ηεο 
Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα ησλ Έξγσλ. 

IV. Έιεγρν φηη ηα απνδεηθηηθΪ ά/θαη Ϊιια ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 
Έξγν ηεξνχληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη δεφλησο θαηαρσξεκΫλα ζε 
μερσξηζηφ θΪθειν ηνπ Έξγνπ.  

V. Δπηηφπην ηερληθφ Ϋιεγρν ζην εξγνηΪμην (ζε πεξέπησζε νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ/ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θηι). 

20.4 Η ΟΣΓ, αθνχ βεβαησζεί φηη, 

I. ηα ηηκνιφγηα ζπλΪδνπλ κε ηηο ΓξΪζεηο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαη 
II. Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη φξνη πνπ ηΫζεθαλ ζηελ Πξνθαηαξηηθά Έγθξηζε Έξγνπ  
III. Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη φξνη πνπ ηΫζεθαλ ζην χκθσλν πλεξγαζέαο 
IV. εθδέδεη ηε Βεβαέσζε Τινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζέαο (ΠαξΪξηεκα 

VIΙ) θαη ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκψλ. 

Δθ ησλ ΤζηΫξσλ Έιεγρνη 

20.5 Δθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε επελδπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 
επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 71 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ή αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην ΠΑΑ. Οη φξνη 
ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ εθηείλνληαη θαη κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή απφ ηνλ 
ΚΟΑΠ, ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία.  

20.6 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο 19.2.4, νη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ ΟΣΓ ζε φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Έξγα, φπνπ ην 
θάζε Έξγν ζα ειέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο 
πιεξσκήο. Οη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν Γηελεξγνχκελσλ εθ 
ησλ Τζηέξσλ Έιεγρσλ (ΠαξΪξηεκα VIΙΙ). 

20.7 Ο ζθνπφο ησλ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ είλαη ε δηαπίζησζε ησλ πην θάησ: 

I. Η δξαζηεξηφηεηα ή ε ρξήζε γηα ηελ νπνία έρεη ιάβεη έγθξηζε ην Έξγν, δελ έρεη 
παχζεη ή κεηεγθαηαζηαζεί εθηφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

II. Γελ άιιαμε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία 
παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα. 

III. Γελ ππήξμε νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ 
εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο 
ζηφρνπο. 
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20.8 Γηα ην ζθνπφ απηφ νη Αξκφδηεο Αξρέο ηεξνχλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο φια 
ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (είηε ηα πξσηφηππα έγγξαθα είηε αληίγξαθα γηα ηα 
νπνία βεβαηψλεηαη φηη είλαη ζχκθσλα κε ηα πξσηφηππα ζε θνηλψο απνδεθηά 
ππνζέκαηα δεδνκέλσλ) ηα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ αθνξνχλ 
ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, γηα πέληε ρξφληα, κεηά ηε πιεξσκή απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ ηειηθνχ ππνινίπνπ γηα κηα παξέκβαζε. Η πξνζεζκία απηή 
δηαθφπηεηαη ζε πεξίπησζε δηθαζηηθψλ δηψμεσλ ή θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο 
ηεο Δπηηξνπήο. 

Δπηηφπηνη Έιεγρνη 

20.9 Με ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε δξάζε πινπνηήζεθε 
ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ 
θαηάινγν επηιέμηκσλ δξάζεσλ ηεο Γξάζεο θαζψο θαη ζην παξφλ Δγρεηξίδην θαη φηη 
πιεξνί φια ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ηηο δεζκεχζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζηήξημεο πνπ κπνξνχλ λα 
ειεγρζνχλ θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο επίζθεςεο. 

20.10 Δπαιεζεχεηαη επίζεο ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ 
δηθαηνχρν ζε ζρέζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

20.11 Σέινο, κε ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε ρξήζε ή ε 
πξνβιεπφκελε ρξήζε ηεο δξάζεο είλαη ζπλεπήο κε ηε ρξήζε πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ Αίηεζε θαη κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε. 

20.12 Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 809/2014 νη Δπηηφπηνη Έιεγρνη πξέπεη λα γίλνληαη ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ησλ δαπαλψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ 
θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Οη έιεγρνη απηνί 
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 49 – 53, ηνπ Καλνληζκνχ 809/2014. 

20.13 Αλεμαξηήησο ησλ πην πάλσ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Γξάζεο 19.2.4, νη επηηφπηνη 
έιεγρνη ζα θαιχπηνπλ ην 100% ησλ Αηηήζεσλ, θαηά ηνπο νπνίνπο ζα επαιεζεχεηαη 
ε πξαγκαηνπνίεζε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 
πνπ πξνλννχληαη απφ ηε Γξάζε θαη κε βάζε ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα / απνδείμεηο 
πνπ ππνβιήζεθαλ.  

20.14 Οη Γηθαηνχρνη ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηελέξγεηα Δπηηφπηνπ Έιεγρνπ ην κέγηζην 
14 κέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν 
ν ζηφρνο ηνπ ειέγρνπ. Αλ ν Γηθαηνχρνο αξλεζεί ή παξεκπνδίζεη ηε δηελέξγεηα 
ειέγρνπ απφ ηνλ ειεγθηή, ηφηε ην Έξγν απεληάζζεηαη.  

20.15 Με ηελ απνδνρή απφ ην Γηθαηνχρν ηεο Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο ηνπ Έξγνπ ν 
Γηθαηνχρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δερηεί νπνηνδήπνηε έιεγρν (επηηφπηνπ ή κε) 
ήζειε ε Αξκφδηα Διεγθηηθή Αξρή δηελεξγήζεη γηα επαιήζεπζε ησλ δεισζέλησλ 
πιεξνθνξηψλ. 

20.16 Σελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ηεο ΟΣΓ 
εληεηαικέλνη γηα ην ζθνπφ απηφ. ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο δχλαηαη λα παξίζηαληαη 
Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο ή/ θαη ηνπ ΚΟΑΠ. 

20.17 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 
θαηαγξάθνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ζηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο θαη ζηνλ ΚΟΑΠ. Σα 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηγξαθή θαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε κέηξα ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε 
παξαηππίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο.  
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20.18 Η ΟΣΓ ππφθεηηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκθσλίαο πνπ έρεη 
ππνγξάςεη κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ζε 
ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο Δζληθέο θαη Δλσζηαθέο δηαηάμεηο απφ 
εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο, ηνπ ΚΟΑΠ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ. ηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ δηεξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη νξζή 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ Δλσζηαθψλ θαη Δζληθψλ θνλδπιίσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 
ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο Δλσζηαθνχο θαη 
Δζληθνχο θαλφλεο θαη πνιηηηθέο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 
δηφξζσζε ησλ παξαηππηψλ. 

20.19 εκεηψλεηαη πσο ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα κείσζεο ηνπ 
πνζνζηνχ ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί φηη νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο 
έρνπλ απνδεηρζεί αλεπαξθείο.  

21 ΠΑΡΑΣΤΠΙΔ 

Κνηλνπνέεζε Παξαηππηψλ ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά 

21.1 O ΚΟΑΠ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηνηρεία γηα ηηο παξαηππίεο θαη ηηο 
πεξηπηψζεηο ππφλνηαο απάηεο πνπ δηαπηζηψλνληαη, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1975 
ηεο Δπηηξνπήο, δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΔΔ) 
2015/1971 ηεο Δπηηξνπήο.  

21.2 Η έλλνηα ηεο "παξαηππίαο" είλαη εθείλε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 
2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηππία 
ζπληζηά θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε 
ή παξάιεςε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν απνηέιεζκα λα 
δεκησζεί ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δ.Δ. 

21.3 «Τπφλνηα απάηεο» ζεσξείηαη θάζε παξαηππία πνπ νδεγεί ζηελ θίλεζε 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε λα θαζνξηζηεί ε 
χπαξμε δφινπ, θαη ηδίσο απάηεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 
ζηνηρείν α) ηεο ζχκβαζεο ε νπνία έρεη θαηαξηηζζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ Κ.3 ηεο 
πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  

22 ΜΔΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ 

22.1 Η επηβνιή πνηλήο/θπξψζεσλ ζρεηίδεηαη θαζαξά θαη κφλν κε ηηο πιεξνθνξίεο 
νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
αηηεηέο ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο είλαη επζχλε ηνπ αηηεηή/πληνληζηή. 

22.2 Δηδηθφηεξα, επηζχξεηαη ε πξνζνρή σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ, 
ησλ νπνησλδήπνηε δειψζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο 
ππνζηήξημε ηνπο φηη, ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 46(3) ηνπ Πεξί Οξγαληζκνχ 
Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ Νφκνπ ηνπ 2003 Ν. 64(Ι)/2003 αλαθέξεηαη φηη «Πρόζφπο 
ποσ παρεκποδίδεη ηοσς σπαιιήιοσς ηοσ ΚΟΑΠ ζηελ εθηέιεζε ηφλ 
θαζεθόληφλ ηοσς όπφς προλοείηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ή παρέτεη αλαθρηβή 
ή υεσδή ζηοητεία θαη πιεροθορίες ή παρεκποδίδεη, κε οποηοδήποηε άιιολ 
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ηρόπο ηο έργο ηοσς, δηαπράηηεη ποηληθό αδίθεκα, ηο οποίο ηηκφρείηαη κε ποηλή 
θσιάθηζες κέτρη 2 τρόληα ή κε τρεκαηηθή ποηλή κέτρη €8.543 ή θαη κε ηης δύο 
ασηές ποηλές». Όπνπ ν Οξγαληζκφο ή ν Αλάδνρνο ηνπ έρνπλ εχινγε ππνςία γηα 
δηάπξαμε ηνπ πην πάλσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ε ππφζεζε ζα 
παξαπέκπεηαη ζηηο αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο. 

22.3 ην ΠΑΑ 2014-2020 θαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνκηθή 
βάζε ηνπ Καζεζηψηνο, πξνλννχληαη  κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί γηα πεξηπηψζεηο 
πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ζηελ αηηνχκελε θαη κεηξεζείζα απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή 
πνζφηεηα, ηε κε εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αηηεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζην Καζεζηψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δφινπ εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή. 

Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ φηαλ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ αηηνχκελνπ 
θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο 

Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πιεξσκήο εμεηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά ηα νπνία 
είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Καζνξίδνληαη ηα εμήο: 

α) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν κε βάζε κφλνλ ηελ αίηεζε 
πιεξσκήο. (πνζφ αηηήκαηνο πιεξσκήο). 

β) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν αθνχ εμεηαζηεί ε 
επηιεμηκφηεηα ηεο αίηεζεο πιεξσκήο. (επηιέμηκν πνζφ πνπ ζα ιεθζεί ππφςε 
γηα ηελ ρνξεγία).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ α) ππεξβαίλεη ην 
πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β) θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 10 %, εθαξκφδεηαη 
κείσζε ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β). Σν πνζφ ηεο κείσζεο ηζνχηαη 
κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ αιιά δελ ππεξβαίλεη ηελ πιήξε 
αλάθηεζε ηεο ζηήξημεο. 

Σν πνζνζηφ ηεο απφθιηζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

22.4 Πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αίηεζε / 
ζπκκεηνρή ζην Μέηξν 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ππνρξέσζε 
πνπ απνξξέεη απφ ηελ αίηεζε / ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη ν 
δηθαηνχρνο λα επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ ηνπ 
θαηαβιήζεθε πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο. 

 Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε εθ πξνζέζεσο, 
ε ππφ εμέηαζε πξάμε απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηα ηπρφλ 
πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αλαθηψληαη πξνζαπμεκέλα, θαηά πεξίπησζε θαηά 
ηνπο ηφθνπο. Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην 
πιαίζην ηνπ ηδίνπ Καζεζηψηνο γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαη ην 
επφκελν.  

 ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ. δφινο, παξαπνίεζε θξαηηθψλ 
εγγξάθσλ, ν ΚΟΑΠ κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ, 
θαζψο θαη ζε απνθιεηζκφ απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ 
Καζεζηψηνο γηα κέρξη θαη ηξία έηε. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ηε 
καθξνρξφληα ηνπ ππνρξέσζε / δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ησλ επηδνηεκέλσλ 
δξάζεσλ κέζσ ηνπ Καζεζηψηνο, γηα 5 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηειηθήο 
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πιεξσκήο πνπ ζα ηνπ γίλεη απφ ηνλ ΚΟΑΠ, ηφηε ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα 
επηζηξέςεη ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ 
ηεξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ πνηλψλ πνπ 
αλαθέξνληαη πην πάλσ, πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο.   

 

22.5 Πεξηπηψζεηο κε επηβνιήο πνηλψλ 

Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο:(I) φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε 
αλσηέξα βία: 

 ζάλαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ 
 καθξνρξφληα αληθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο εξγαζία 
 ζνβαξή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή δεκηά ζηελ εθκεηάιιεπζε 
 επηδσνηία ή λφζνο ησλ θπηψλ πνπ πιήηηεη αληηζηνίρσο έλα κέξνο ή ην ζχλνιν 
ησλ δψσλ ή ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ δηθαηνχρνπ 
 θαηαζηξνθή, ιφγσ αηπρήκαηνο, θηηξίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηξνθή δψσλ 

 απαιινηξίσζε ηνπ ζπλφινπ ή ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ 
δελ ήηαλ πξνβιέςηκε θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο· 

(II) φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε πξνθαλή ζθάικαηα 

(III) φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε ζθάικα ηεο αξκφδηαο αξρήο ήάιιεο αξρήο 

θαη εθφζνλ ην ζθάικα δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εχινγα απφ ην πξφζσπν ην νπνίν 

αθνξά ε δηνηθεηηθή θχξσζε 

(IV) φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν κπνξεί λα πείζεη ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ 

επζχλεηαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ή εάλ ε αξκφδηα αξρή πεηζζεί 

άιισο φηη δελ επζχλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν   

Η γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πξέπεη 
λα ππνβάιινληαη γξαπηψο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε 
εληφο 15  εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ κπνξεί ν δηθαηνχρνο ή ν 
πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο ηνπ λα πξάμεη αλαιφγσο.  

 

23 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

23.1 Ο ΚΟΑΠ δεζκεχεηαη λα δηαηεξεί φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 
ππνβάιινπλ νη αηηεηέο, πιήξσο αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλα. Ο ΚΟΑΠ έρεη ζέζεη ζε 
εθαξκνγή φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα.  Η 
δηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ θαηέρνληαη θαη ε 
ελεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ ΚΟΑΠ. 

23.2 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία φισλ 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ αηηεηέο ζηνλ ΚΟΑΠ είλαη ν 
ίδηνο ν ΚΟΑΠ,  σο λνκηθφ πξφζσπν (Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, Μηραήι 
Κνπηζφθηα 20 (γσλία Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζφθηα) 2000 Λεπθσζία, ηει. 
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00357-22557777 Φαμ: 0035722557755). Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ 
ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζην Email: dpo@capo.gov.cy  

23.3 Ο ΚΟΑΠ δεηά πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ έθηαζε πνπ απηά είλαη απνιχησο 
απαξαίηεηα κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. 
Οπνηαδήπνηε πξνζσπηθά δεδνκέλα δίδνληαη ζε εζεινληηθή βάζε. Η κε παξνρή 
φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
επεμεξγαζίαο ηεο αίηεζεο ζαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ν ΚΟΑΠ λα κελ κπνξεί λα 
επεμεξγαζηεί ηελ αίηεζε ζαο ή λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε ζαο. 

23.4 Καηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ θαηά 
ηελ ππνβνιή αηηήζεσο ζηα πιαίζηα αίηεζεο ελίζρπζεο πεξηιακβάλνπλ ην 
νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηαπηφηεηαο (ζε πεξίπησζε 
θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή Δηαηξείαο (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ), Γηεζλήο 
Αξηζκφο Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ) ηνπ αηηεηή, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη 
ηειέθσλν ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή/θαη αηφκνπ επηθνηλσλίαο ηνπ αηηεηή. Σα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδεηαη ν ΚΟΑΠ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κε 
ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ηνπ αηηεηή, ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
Σακείνπ Πιεξσκψλ, ηελ πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε πηζηψζεηο 
πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Σακείν Πιεξσκψλ θαη ηελ αλάθηεζε πνζψλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, νη νπνίεο 
απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.  

23.5 Ο ΚΟΑΠ ελδέρεηαη λα δηαβηβάζεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε θξαηηθή αξρή, 
ππεξεζία ή άιιν θξαηηθφ θνξέα εθεί πνπ ην απαηηεί νπνηαδήπνηε Ννκνζεζία ή 
δηθαζηηθή απφθαζε (Διεγθηηθή Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζην φξγαλν πηζηνπνίεζεο ηνπ ΚΟΑΠ, ζε ηνπηθέο αξρέο, 
Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Τπεξεζία Φνηηεηηθήο 
Μέξηκλαο), φπσο επίζεο θαη ζε Τπεξεζίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή, Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο 
ηεο Απάηεο, ζε φξγαλα θαη επηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ζε ζπλεξγάηεο / 
αλαδφρνπο πνπ ν ΚΟΑΠ έρεη αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ θαη απαηηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
(Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γεσξγίαο, 
Σκήκα Γαζψλ, Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, Σακείν Θήξαο, Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ, παξφρνπο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ λνκηθψλ καο ζπκβνχισλ, αλαινγηζηέο, 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), αιιά κφλν φπνπ θαιφπηζηα πηζηεχνπκε φηη ηέηνηα 
δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα (i) ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε νπνηαδήπνηε 
λνκνζεζία, νδεγία ή θαλνληζκφ, λνκηθή ππνρξέσζε, λνκηθή δηαδηθαζία (ii) γηα 
ζθνπνχο έξεπλαο, παξεκπφδηζεο, αλίρλεπζεο απάηεο, αζθάιεηαο ή ηερληθψλ 
ζεκάησλ (iii) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, ηεο πεξηνχζηαο θαη ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ (iv) γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο, έξεπλαο, 
αλάιπζεο θαη ζηαηηζηηθήο (v) γηα ζθνπνχο ειέγρσλ πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο. 
Πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζηαηηζηηθέο, 
εξεπλεηηθέο θαη αλαιπηηθέο ρξήζεηο ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ζα 
ςεπδνλπκνπνηνχληαη ή ζα αλσλπκνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ 
πξνζηαζία απφ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Η ρξήζε 
ησλ δεδνκέλσλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ ΚΟΑΠ ζηελ 
ελεκέξσζε ησλ απνθάζεσλ πνιηηηθήο ζην κέιινλ, γεγνλφο πνπ ζα σθειήζεη ηνπο 

mailto:dpo@capo.gov.cy
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αηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο. Ο ΚΟΑΠ είλαη επί ηνπ παξφληνο 
ππνρξεσκέλνο απφ ην λφκν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αηηνχληεο, 
απαληψληαο ζε αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, 
θαη άιινπο θνξείο.    

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ππνζηήξημε κηαο αίηεζεο ζην πιαίζην 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΓΣΔ θαη ην ΔΓΣΑΑ, δελ δηαβηβάδνληαη απηή ηε ζηηγκή εθηφο ηεο ΔΔ.  

 

23.6 Σα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο ζα 
δηαηεξεζνχλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ κφλν εθφζνλ ππάξρεη επηρεηξεκαηηθή αλάγθε λα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ. Μεηά απφ απηφ ην 
δηάζηεκα, ζα επηζεκαλζνχλ γηα θαηαζηξνθή θαη ζα θαηαζηξαθνχλ ζχκθσλα κε 
εζσηεξηθέο νδεγίεο ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα θαηαζηξνθή πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

 

23.7 Με βάζε ηε λνκνζεζία ην θάζε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ν ΚΟΑΠ θαηέρεη 
δεδνκέλα έρεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη 
επηθνηλσλψληαο κε ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη 
ιεπηνκεξψο παξαπάλσ θαη αλαθέξνληαο ηα δηθαηψκαηα πνπ επηζπκεί λα αζθήζεη: 
πξφζβαζε θαη δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 
πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο πνπ αθνξά ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη 
δηθαηψκαηνο αληίηαμεο ζηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη δηθαηψκαηνο ζηε θνξεηφηεηα 
ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή αξρή. 

24 ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΧΝ ΑΙΣΗΣΧΝ 

ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΚΟΑΠ  

24.1 ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 111 θαη 112 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ VI 
ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 908/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ν ΚΟΑΠ 
ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ 
δηθαηνχρσλ θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 
Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΓΣΑΑ). Σα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Σν 
νλνκαηεπψλπκν (γηα θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία (γηα λνκηθά 
πξφζσπα), ηελ επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα), ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, 
ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην 
ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηε θχζε θαη πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
κέηξσλ. Η δεκνζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο 
πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ 
Δλσζηαθνί Καλνληζκνί. Σα δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ θαη 
δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο. 

 

24.2 Γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ε νπνία απαηηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 
1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Δθηειεζηηθφ 
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Καλνληζκφ 908/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ν ΚΟΑΠ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 679/2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 
γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ). H Πνιηηηθή 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνπ ΚΟΑΠ είλαη αλαξηεκέλε ζηελ 
ηζηνζειίδα www.capo.gov.cy. 

25 ΔΝΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 

25.1 Τπνβνιή ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο απφ ηνλ ΚΟΑΠ: 

25.1.1.1 Οη Γηθαηνχρνη δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε κέρξη θαη ηξηάληα 
εκεξνινγηαθέο κέξεο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ. Μεηά 
ηελ πάξνδν απηήο ηεο πξνζεζκίαο, ηπρφλ ελζηάζεηο ζα παξαιακβάλνληαη, ζα 
ζθξαγίδνληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. Οη ελζηάζεηο πξέπεη 
απαξαίηεηα λα ππνβάιινληαη κέζσ ηεο ΟΣΓ ζηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

25.1.1.2 Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα αλαθέξνληαη ζαθψο νη 
ιφγνη ηεο έλζηαζεο θαη ην ζεκείν ή ηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ε 
έλζηαζε.  

25.2 Απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο: 

25.2.1.1 Μεηά απφ ηελ εμέηαζε ηεο απφ εηδηθή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη κεηά ηε ιήςε 
ηεο απφθαζεο γηα ηελ έλζηαζε, ελεκεξψλεηαη ν αηηεηήο γηα ηελ απφθαζε ηεο.  

26 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ/ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

26.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ή ην Σκήκα Γεσξγίαο ή ηνλ ΚΟΑΠ ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ε 
ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ε παξνρή επηπξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο 
γηα ζθνπνχο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.  

26.2 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ δχλαηαη λα 
επηδνηεζνχλ γηα ηελ ίδηα δξάζε απφ δχν πεγέο.  

26.3 O ΚΟΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί δηαζηαπξνχκελνπο ειέγρνπο γηα 
εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ δφινπ κε ηελ αλάινγε επηβνιή θπξψζεσλ. Σα φζα 
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε, θαη ηα επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά (απνδείμεηο, 
ηηκνιφγηα θιπ) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ειέγρνπ κε άιιεο Τπεξεζίεο. 

26.4 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, 
εξκελεία ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο, ην Σκήκα Γεσξγίαο θαηφπηλ 
δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη εμαζθάιηζεο ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ γηα ηα 
ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, 
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 
νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.

http://www.capo.gov.cy/
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27 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Ι Τπφδεηγκα Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

Παξάξηεκα ΙΙ Α Καηάινγνο Πξνθαηαξθηηθνχ Δπηηφπηνπ Έιεγρνπ απφ ηελ Οκάδα 
Σνπηθήο Γξάζεο 

Παξάξηεκα ΙΙ Β Καηάινγνο Οπηηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ Έιεγρνπ απφ ηελ Οκάδα 
Σνπηθήο Γξάζεο 

Παξάξηεκα ΙΙ Γ  Τπφδεηγκα Δπηζηνιήο Οπηηθνχ / Γηνηθεηηθνχ Έιεγρνπ 

Παξάξηεκα ΙΙΙ Δπηζηνιή Απφξξηςεο Έξγνπ 

Παξάξηεκα ΙV Δπηζηνιή Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο Έξγνπ 

Παξάξηεκα V Καηάινγνο Γηελεξγνχκελσλ Διέγρσλ επί ησλ Αηηεκάησλ Πιεξσκήο 
απέ ηελ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο 

Παξάξηεκα VΙ Έληππν Αλάιπζεο Πνζψλ Γξάζεσλ 

Παξάξηεκα VΙI Βεβαίσζε Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο 

Παξάξηεκα VΙIΙ Καηάινγνο Γηελεξγνχκελσλ εθ ησλ Ύζηεξσλ Διέγρσλ απφ ηελ 
Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Δ ΞΔΥΧΡΙΣΟ ΑΡΥΔΙΟ 

 



ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΑΙΣΗΣΧΝ – ΓΡΑΗ 19.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ (Α) 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟΤ ΔΠΙΣΟΠΙΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ 

 



 

   

 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟΤ ΔΠΙΣΟΠΙΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  
ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ  

 

 
 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔΣΡΟ:  

ΚΑΘΔΣΩ  

ΓΡΑΗ:  

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:  

ΑΡ. ΠΡΟΚΛΗΗ:  

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ:  

ΑΡ. ΑΙΣΗΗ:  

 

ΚαηΪινγνο ΔιΫγρνπ  

ΒΔΒΑΙΧΝΔΣΑΙ ΟΣΙ ΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΥΟΤΝ ΓΙΔΝΔΡΓΗΘΔΙ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 
EΝΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ. ΓΗΛΧΝΧ ΟΣΙ ΓΔΝ ΔΥΧ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΤΜΦΔΡΟΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΟΦΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ EΡΓΟΤ. 

ΔιΫγρζεθε 
απφ:  

 Τπνγξαθά:  Ηκεξνκελέα:  

Δπαιεζεχηεθε 
απφ: 

 Τπνγξαθά:  Ηκεξνκελέα:  

  

 
ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ 

ρφιηα 

1. Δπηηφπηνο Ϋιεγρνο ζην ρψξν πινπνέεζεο ηνπ Έξγνπ 

(πξναηξεηηθφο, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαένο) 

 Η ρσξνζέηεζε / έθηαζε / ρξήζε ηνπ Έξγνπ ζπκθσλεί κε 

ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ην Έληππν αίηεζεο ηνπ 

Έξγνπ. 

    

Παξαηεξάζεηο: 

 ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ ρφιηα 
2. ΤθηζηΪκελε θαηΪζηαζε Έξγνπ 

 έρεη αξρίζεη ε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 
 
 

   

 

 πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

3.  

    

Παξαηεξάζεηο:  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ (Β) 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΠΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  
ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΟΤ ΟΠΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙ ΣΧΝ 
ΑΙΣΗΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Checklist) 

 
 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ: 

Γξάζε: ……………………..……………………………………………….…………………. 
 
Σίηινο Έξγνπ: ……………………………………………………………………………..….. 
 
Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ (ζπκπ. ΦΠΑ): …………………….…………………..…………. 
 
Γηθαηνχρνο (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο): 
……………………...……………………………………………….……………. 
 
Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο: …………………………………………………………………….. 

 
ΜΔΡΟ Α 
 

Παξαηεξήζεηο: 
………..…………………………………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………………………………… 
Εάλ ζε θάποηα από ηα πηο πάλφ ζεκεία ζεκεηφζεί ΟΧΙ, ηόηε ε αίηεζε απορρίπηεηαη. Σε 
περίπηφζε ποσ ζεκεηφζεί ζε όια ηα ζεκεία ΝΑΙ, ηόηε ζσκπιερώλεηαη ηο Μέρος Β. 

Α/Α 
ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. 
Η αίηεζε έρεη ππνβιεζεί εληφο ηεο ηεζείζαο απφ ηελ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ πξνζεζκίαο. 

    

2. 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ Γηθαηνχρν, ν νπνίνο εκπίπηεη ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ Γηθαηνχρσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ. 

    

3. 

Η πξνηεηλφκελε Γξάζε είλαη επηιέμηκε ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ Γξάζεσλ ηεο Πξφζθιεζεο  

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ. 

    

4. 

Η πεξηνρή ζηελ νπνία ζα πινπνηεζεί ην Έξγν είλαη ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο 

ΟΣΓ. 

    

5. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

επηηξεπφκελν φξην πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 

ΟΣΓ. 

    

6 

Σν πνζφ ρνξεγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε δελ 

ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν φξην φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ. 

    

 ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΗ............................ 
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ΜΔΡΟ Β 

Α/Α 
ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. 
Ο Γηθαηνχρνο νξίδεηαη σο ν Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ 

ζην χκθσλν πλεξγαζίαο;  

    

2. 

Η πξφηαζε έρεη ππνβιεζεί ζηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

ηεο ΟΣΓ . 

    

3. 
Σα ηππνπνηεκέλα έληππα ηεο Αίηεζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα είλαη ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα. 
    

4 

Η Αίηεζε πεξηέρεη φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ 

δεηεζεί απφ ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 

ΟΣΓ (όπου εφαρμόζονται) 

    

 
I. χκθσλν πλεξγαζίαο     

 
II. Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

πλεξγαζίαο 
    

 
III. Αληίγξαθν Πνιενδνκηθήο Άδεηαο κε ηνπο φξνπο (ή 

Πνιενδνκηθήο έγθξηζεο φπνπ απαηηείηαη/ εθαξκφδεηαη) 
    

 
IV. Αληίγξαθν Άδεηαο Οηθνδνκήο (φπνπ απαηηείηαη/ 

εθαξκφδεηαη) κε ηνπο φξνπο 
    

 
V. Έγγξαθα Κπξηφηεηαο ηνπ Αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα 

πινπνηεζεί ην Έξγν (ηίηινο ηδηνθηεζίαο, ελνηθηαζηήξην 
ζπκβφιαην ζε ηζρχ – ην ελνηθηαζηήξην έγγξαθν ζα 
πξέπεη λα έρεη ηέηνηα δηάξθεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
φηη ε πλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δηαίξσλ ζα κπνξεί λα 
ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζην ππφ αλαθνξά αθίλεην 
γηα ρξνληθή πεξίνδν πέληε (5) ρξφλσλ κεηά ηελ 
παξνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηεο εγθξηκέλεο 
ρνξεγίαο- ) 

    

 
VI. ε πεξίπησζε πνπ νη εκπιεθφκελνη Δηαίξνη ζην Έξγν 

πλεξγαζίαο έρνπλ πινπνηήζεη πξνεγνχκελεο 
ζπλεξγαζίεο (ζπκκεηνρή ζε θεζηηβάι, εθζέζεηο θνηλέο 
δεκνζηεχζεηο θηι) ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (φπσο δεκνζηεχζεηο ζηνλ 
ηχπν, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, video) (Σν θξηηήξην απηφ 
αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 
ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο). 

    

 
VII. Πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ ησλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ γηα 

ηελ εηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (φπνπ πθίζηαηαη). 
Σα ππφ αλαθνξά πξαθηηθά ζα πξέπεη λα 
ζπλππνγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο Δηαίξνπο ηνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο (ην θξηηήξην απηφ αθνξά ηε 
κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο 
επηιεμηκφηεηαο). 
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VIII. Πξφγξακκα Δθδειψζεσλ/Πιάλν αμηνπνίεζεο Έξγνπ 

κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 
    

 
IX. Έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ (ππφ κνξθή γξαθήκαηνο, 
ππνγξακκέλν απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηνπ Έξγνπ) 

    

 
X. Πηζηνπνηεηηθφ (ΙΒΑΝ) απφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα 

(Δκπνξηθή Σξάπεδα). 
    

 
XI. Αξρηηεθηνληθά/Καηαζθεπαζηηθά/Μεραλνινγηθά/Ηιεθηξν

ινγηθά θιπ. ρέδηα, Αλαιπηηθά Γειηία Πνζνηήησλ, 
Όξνη Πξνζθνξψλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ, Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, ρέδην 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (εάλ απαηηείηαη). 

    

 
XII. Σίηινη ζπνπδψλ (απνιπηήξην ιπθείνπ, πηπρίν θηι) ηνπ 

Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη νη 
ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ αηφκνπ ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο ν 
Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ. 

    

 
XIII. ηελ πεξίπησζε πνπ νη Δηαίξνη ζην Έξγν 

πλεξγαζίαο έρνπλ ζπζηήζεη κηα λφκηκε θνηλή δνκή 
(ζπλεηαηξηζκφο, εηαηξεία, ζχιινγνο, ζχλδεζκνο θηι) 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία φπσο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, θαηαζηαηηθφ. 
(ην θξηηήξην απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο) 

    

 
XIV. Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο ησλ 

Δηαίξσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ην Έξγν πλεξγαζίαο 
ζηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ. Οη ππφ αλαθνξά θαλνληζκνί (εάλ 
ππάξρνπλ) ζα πξέπεη λα ζπλππνγξάθνληαη απφ φινπο 
ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο.(ην θξηηήξην 
απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 
ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο) 

    

 
XV. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο ησλ 

Δηαίξσλ ε νπνία ζα πινπνηήζεη ην Έξγν πλεξγαζίαο 
εξγνδνηείηαη πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
ην ζπκβφιαην εξγνδφηεζεο θαη ζρεηηθέο απνδείμεηο 
πιεξσκήο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ην θξηηήξην απηφ 
αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 
ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο). 

    

 
XVI. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ ζε 

Έξγα πλεξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί 
κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη 
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά 
θαη ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ Έξγσλ (ην θξηηήξην απηφ 
αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 
ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο). 
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Παξαηεξήζεηο: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Βεβαηψλεηαη φηη νη Ϋιεγρνη Ϋρνπλ δηελεξγεζεέ ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηελ Κππξηαθά Ννκνζεζέα. Γειψλσ φηη δελ Ϋρσ 
νπνηνδάπνηε ζπκθΫξνλ ά νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ. 

 
ΔιΫγρζεθε απφ: 
 
Όλνκα Τπαιιήινπ: ............................................................. 
 
Τπνγξαθή: .......................................................................... 
 
Ηκεξνκελία: ........................................................................ 
 

 
Δπαιεζεχηεθε απφ: 
 
Όλνκα Τπαιιήινπ: ............................................................. 
 
Τπνγξαθή: .......................................................................... 

 
XVII. ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ 

νξγαλσκέλνη θνξείο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζχζηαζεο ηνπο (φπσο 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, θαηαζηαηηθφ) Σν θξηηήξην 
απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 
ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο. 

    

 
XVIII. ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ 

Δηαίξνη πνπ αζθνχλ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθέο Βεβαηψζεηο απφ 
ηελ Τπεξεζία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

    

 
XIX. Αληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Σαπηφηεηαο ησλ Δηαίξσλ ηνπ 

Έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πξέπεη 
λα επηζπλάπηεηαη ην Γειηίν Σαπηφηεηαο ηνπ θχξηνπ 
κεηφρνπ. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ρσξίο 
κεηνρηθφ θεθάιαην πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν 
ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
θνξέα φπσο Πξνέδξνπ. 

    

 
XX. ε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη/ πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ 

Έξγνπ πλεξγαζίαο πξντφληα/ ππεξεζίεο πνπ 
εληάζζνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο  
(φπσο ISO, HACCP, βηνινγηθή γεσξγία, παξαγσγήο 
πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ) πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ην θξηηήξην απηφ αθνξά 
ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο 
επηιεμηκφηεηαο).. 
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Ηκεξνκελία: ........................................................................ 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙ ΣΧΝ 
ΑΙΣΗΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Checklist) 

 
 
 
ηνηρεέα απφ ηελ Αέηεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ 

 
Γξάζε: ……………………..……………………………………………….…………………. 
 
Σίηινο Έξγνπ: ……………………………………………………………………………..….. 
 
Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ (ζπκπ. ΦΠΑ): …………………….…………………..…………. 
 
Γηθαηνχρνο (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο): ……...…………………………………….……………. 
  
Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο: …………………………………………………………………….. 

 
 

Α/Α 
ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. 
Η Αίηεζε είλαη επαξθψο θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε (θαη 

νξζά ππνγεγξακκέλε). 

    

2. Οη πξνηεηλφκελεο Γξάζεηο είλαη επηιέμηκεο. 
    

3 
Ο Γηθαηνχρνο εκπίπηεη ζηνπο Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

    

4. 
Πνηφηεηα θαη επάξθεηα ησλ επηζπλαπηφκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ (φπνπ εθαξκφδνληαη) 

    

 
I. χκθσλν πλεξγαζίαο 

    

 
II. Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

πλεξγαζίαο 

    

 
III. Αληίγξαθν Πνιενδνκηθήο Άδεηαο κε ηνπο φξνπο (ή 

Πνιενδνκηθήο έγθξηζεο φπνπ απαηηείηαη/ εθαξκφδεηαη) 

    

 
IV. Αληίγξαθν Άδεηαο Οηθνδνκήο (φπνπ απαηηείηαη/ 

εθαξκφδεηαη) κε ηνπο φξνπο 

    

 
V. Έγγξαθα Κπξηφηεηαο ηνπ Αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα 

πινπνηεζεί ην Έξγν (ηίηινο ηδηνθηεζίαο, ελνηθηαζηήξην 
ζπκβφιαην ζε ηζρχ – ην ελνηθηαζηήξην έγγξαθν ζα 
πξέπεη λα έρεη ηέηνηα δηάξθεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
φηη ε πλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δηαίξσλ ζα κπνξεί λα 
ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζην ππφ αλαθνξά αθίλεην 
γηα ρξνληθή πεξίνδν πέληε (5) ρξφλσλ κεηά ηελ 
παξνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηεο εγθξηκέλεο 
ρνξεγίαο-) 

    

ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΗ............................ 
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VI. ε πεξίπησζε πνπ νη εκπιεθφκελνη Δηαίξνη ζην Έξγν 

πλεξγαζίαο έρνπλ πινπνηήζεη πξνεγνχκελεο 
ζπλεξγαζίεο (ζπκκεηνρή ζε θεζηηβάι, εθζέζεηο, 
θνηλέο δεκνζηεχζεηο θηι) ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (φπσο. 
δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, video) 
(ην θξηηήξην απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο). 

    

 
VII. Πξαθηηθά  ζπλαληήζεσλ ησλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ γηα 

ηελ εηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (φπνπ πθίζηαηαη). 
Σα ππφ αλαθνξά πξαθηηθά ζα πξέπεη λα 
ζπλππνγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο Δηαίξνπο ηνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο (ην θξηηήξην απηφ αθνξά ηε 
κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο 
επηιεμηκφηεηαο). 

    

 
VIII. Πξφγξακκα Δθδειψζεσλ/Πιάλν αμηνπνίεζεο Έξγνπ 

κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 

    

 
IX. Έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ (ππφ κνξθή γξαθήκαηνο, 
ππνγξακκέλν απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηνπ 
Έξγνπ). 

    

 
X. Πηζηνπνηεηηθφ (ΙΒΑΝ) απφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα 

(Δκπνξηθή Σξάπεδα)  

    

 
XI. Αξρηηεθηνληθά/Καηαζθεπαζηηθά/Μεραλνινγηθά/Ηιεθηξ

νινγηθά θιπ. ρέδηα, Αλαιπηηθά Γειηία Πνζνηήησλ, 
Όξνη Πξνζθνξψλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ, Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, ρέδην 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (εάλ απαηηείηαη) 

    

 
XII. Σίηινη ζπνπδψλ (απνιπηήξην ιπθείνπ, πηπρίν θηι) ηνπ 

Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη νη 
ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ αηφκνπ ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο ν 
Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ. 

    

 
XIII. ηελ πεξίπησζε πνπ νη Δηαίξνη ζην Έξγν 

ζπλεξγαζίαο έρνπλ ζπζηήζεη κηα λφκηκε θνηλή δνκή 
(ζπλεηαηξηζκφο, εηαηξεία, ζχιινγνο, ζχλδεζκνο θηι) 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία π.ρ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, θαηαζηαηηθφ (ην 
θξηηήξην απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο).. 

    

 
XIV. Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο ησλ 

εηαίξσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ην Έξγν πλεξγαζίαο 
ζηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε 
ιήςε απνθάζεσλ. Οη ππφ αλαθνξά Καλνληζκνί (εάλ 
ππάξρνπλ ζα πξέπεη λα ζπλππνγξάθνληαη απφ φινπο 
ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο) (ην θξηηήξην 
απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ 
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γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο).. 

 
XV. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ησλ 

Δηαίξσλ ε νπνία ζα πινπνηήζεη ην Έξγν πλεξγαζίαο 
εξγνδνηείηαη πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηνληαη ην ζπκβφιαην εξγνδφηεζεο θαη 
ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ (ην θξηηήξην απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε 
δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο).. 

    

 
XVI. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ηνπ Έξγνπ ζε 

Έξγα πλεξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί 
κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη 
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά 
θαη ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ Έξγσλ (ην θξηηήξην απηφ 
αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 
ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο).. 

    

 
XVII. ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ 

νξγαλσκέλνη θνξείο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζχζηαζεο ηνπο (φπσο 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, θαηαζηαηηθφ) (ην θξηηήξην 
απηφ αθνξά ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ 
γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο). 

    

 
XVIII. ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ 

Δηαίξνη πνπ αζθνχλ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ 
ηελ Τπεξεζία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

    

 
XIX. Αληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Σαπηφηεηαο ησλ Δηαίξσλ ηνπ 

Έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πξέπεη 
λα επηζπλάπηεηαη ην Γειηίν Σαπηφηεηαο ηνπ θχξηνπ 
κεηφρνπ. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ρσξίο 
κεηνρηθφ θεθάιαην πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη 
αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα φπσο Πξνέδξνπ. 

    

 
XX. ε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη/ πξνσζνχληαη κέζσ 

ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξντφληα/ ππεξεζίεο πνπ 
εληάζζνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο  
(φπσο ISO, HACCP, βηνινγηθή γεσξγία, παξαγσγήο 
πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ) πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ην θξηηήξην απηφ αθνξά 
ηε κνξηνδφηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ζθνπνχο 
επηιεμηκφηεηαο).. 

    

Α/Α 
Έιεγρνο ηεο αέηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ 

ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

5 

Πηζηνπνηεηηθφ (ΙΒΑΝ) απφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα 

(Δκπνξηθή Σξάπεδα) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ 

είλαη Κπβεξλεηηθφ Σκήκα 

    

6 Αλάιπζε Κφζηνπο (αλά θαηεγνξία Γαπαλψλ)      
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7 

Αξρηηεθηνληθά / Καηαζθεπαζηηθά / Μεραλνινγηθά 
/Ηιεθηξνινγηθά θιπ. ρέδηα, Αλαιπηηθά Γειηία Πνζνηήησλ, 
Όξνη Πξνζθνξψλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, 
Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(εάλ απαηηνχληαη) 

    

8 

Διέγρεηαη αλ ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο Αίηεζεο κπνξεί λα 
θαιπθζεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο Γξάζεο φπσο 
θαζνξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
ηεο ΟΣΓ. 

    

Α/Α Έιεγρνο ηεο αέηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ 

ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

9 

Διέγρεηαη αλ ε Αίηεζε είλαη ζπκβαηή κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

Καηεγνξίεο Γξάζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

    

10 

Διέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο Υξνληθήο Πεξηφδνπ 

Τινπνίεζεο ηεο Αίηεζεο κε ηελ Πεξίνδν Δθαξκνγήο ηεο 

Γξάζεο 

    

 
Βεβαηψλεηαη φηη νη Ϋιεγρνη Ϋρνπλ δηελεξγεζεέ ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηελ Κππξηαθά Ννκνζεζέα. Γειψλσ φηη δελ Ϋρσ 
νπνηνδάπνηε ζπκθΫξνλ ά νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ. 

 
 
 
 
Παξαηεξήζεηο: 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
ΔιΫγρζεθε απφ: 
 
Όλνκα Τπαιιήινπ: ............................................................. 
 
Τπνγξαθή: .......................................................................... 
 
Ηκεξνκελία: ........................................................................ 
 
 
Δπαιεζεχηεθε απφ: 
 
Όλνκα Τπαιιήινπ: ............................................................. 
 
Τπνγξαθή: .......................................................................... 
 
Ηκεξνκελία: ........................................................................ 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ (Γ) 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΟΠΣΙΚΟΤ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 



ΠΑΑ 2014-2020, Μέηξν 19, Γξάζε 19.2.4 

   

ηνηρεέα ΟΣΓ 

                                                                                                                                   
Αξ. Φαθ: _________________ 
Σει:     _________________ 
Φαμ:  _________________ 
Ηιεθηξ. Γηεχζπλζε: _________________  
 

 
Ηκεξνκελία: ____________ 

 
 
Πξνο (ηνηρεία Γηθαηνχρνπ) 
Τπφςε (ηνηρεία Τπεχζπλνπ Έξγνπ/πληάθηε) 
 

-Γείγκα- 
 

ΘΫκα: (Οπηηθφο/Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο ηεο Αίηεζεο κε Αξ. ___________  
 γηα ην Έξγν  _______________________) 

ηνπ Καζεζηψηνο 19.2.4 «ΓξΪζεηο πλεξγαζέαο», ΠΑΑ 2014 - 2020 
 
 

1. Έρσ νδεγίεο λα αλαθεξζψ ζηελ αίηεζή ζαο κε Αξ. ___________ θαη εκεξνκελία παξαιαβήο 
___________ πνπ αθνξά ζην πην πάλσ Έξγν θαη λα ζαο αλαθέξσ φηη θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ 
Οπηηθνχ/Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ηεο πην πάλσ αίηεζεο δηαθάλεθε φηη απνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα 
έγγξαθα, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο Αίηεζήο ζαο: 

 

 _____ 

 _____ 

 _____ 

 _____ 
 

2. Δπηπξφζζεηα, παξαθαιψ φπσο δηεπθξηλίζεηε ηα αθφινπζα: 
 

 _____ 

 _____ 

 _____ 

 _____ 
 

3. εκεηψλεηαη πσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη αληαπφθξηζε κέζα ζε 30 εξγάζηκεο κέξεο, ε 
Αίηεζή ζαο δε ζα είλαη δπλαηφλ λα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 
απνξξηθζεί.  
 
4. Γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλήζεηο, παξαθαιψ κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ (Τπεχζπλνο 
Έξγνπ ζηε Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο) ζην ηειέθσλν _________________.  

 
( ______________ ) 
 
 

Κνηλνπνηάζεηο: 

 Γηεπζχληξηα Σκήκαηνο Γεσξγίαο 



ΠΑΑ 2014-2020, Μέηξν 19, Γξάζε 19.2.4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΔΠΙΣΟΛΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΔΡΓΟΤ 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                 
-ΓΔΙΓΜΑ- 

 

 

ηνηρεέα ΟΣΓ 
   

       

Αξ. Φαθ.: __________________________ 

Σει.: _________________ 

Φαμ.: _________________ 

Ηιεθηξ. Γηεχζπλζε:  _________________  

Ηκεξνκελέα: 

……………................. 

ΤΣΗΜΔΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΡΟ:  (ηνηρεέα Γηθαηνχρνπ) 
(Τπφςε (ηνηρεέα Τπεχζπλνπ Έξγνπ) 

 

Απφθαζε απφξξηςεο Έξγνπ 

 

Αέηεζε κε Αξ.  γηα ην ΄Δξγν: 

_________________________________________________________________ 

Πξφγξακκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 2014-2020 
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Δπηζπκψ λα αλαθεξζψ ζηελ Αίηεζή ζαο κε Αξηζκφ ……………… θαη εκεξνκελία 

παξαιαβήο ………………, κε ηελ νπνία ππνβιήζεθε πξφηαζε γηα έληαμε ηνπ πην πάλσ 

Έξγνπ ζην ΠΑΑ 2014-2020, θαη λα ζαο πιεξνθνξήζσ φηη ε Αίηεζε ζαο απνξξίπηεηαη, 

έρνληαο ππφςε: 

 

(α) ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2015 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, 

(β) ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξ. 80.595 θαη εκεξνκελία 27 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, 



 

 

 

 

(γ) ηε χκβαζε ηεο ΟΣΓ κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο, εκεξνκελίαο 4/5/2016, 

(δ) ηελ κε αξ. ………………... θαη εκεξνκελία ………………... Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ …………………………       γηα ην ΠΑΑ 2014-2020, 

(ε) ην απνηέιεζκα ηνπ Οπηηθνχ/Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε ΟΣΓ 

………………………………….  

πλνπηηθά ν/νη ιφγνο/ιφγνη γηα ηε κε έληαμε ηνπ Έξγνπ είλαη ν/νη αθφινπζνο/αθφινπζνη: 

 

(α) …………………… 

(β) …………………… 

 

                                                          Γηεπζπληήο ηεο ΟΣΓ  

                                           ..................................... 

                                            ..................................... 

 

Κνηλνπνηάζεηο: 

- Γηεπζχληξηα  Σκήκαηνο Γεσξγίαο  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
 

ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΗ ΔΓΚΡΙΗ ΔΡΓΟΤ 
 



 

 

-ΓΔΙΓΜΑ- 
 

ηνηρεία ΟΣΓ 

Αξ. Φαθ.: __________________________ 

Σει.: _________________ 

Φαμ.: _________________ 

Ηιεθηξ. Γηεχζπλζε:  _________________  
Ηκεξνκελία: 

 

ΤΣΗΜΔΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΡΟ:  (ηνηρεέα Γηθαηνχρνπ) 
(Τπφςε (ηνηρεέα Τπεχζπλνπ Έξγνπ) 

 

Αέηεζε κε Αξ.                            γηα ην Έξγν: 

_________________________________________________________________ 
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Αγαπεηέ θχξηε/θπξία, 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ε αίηεζή ζαο 

εμεηάζηεθε θαη εγθξέλεηαη πξνθαηαξθηηθΪ. Σν κέγηζην πνζφ ηεο ελίζρπζεο 

αλέξρεηαη ζε €……….. 

2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε δίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

θαίλνληαη ζηελ αίηεζή ζαο, φπσο εζείο ηα ππνβάιαηε. Δάλ θαηά ηελ νινθιήξσζε 

φισλ ησλ ειέγρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νπνηνλδήπνηε επηηφπησλ, 

δηαπηζησζεί φηη, ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζή ζαο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή/θαη φηη δελ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Καζεζηψηνο γηα ηελ πινπνίεζε  ησλ δξάζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη 

ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε Αηηεηψλ, ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο θαζψο θαη ζηελ παξνχζα επηζηνιή, ηφηε ζα εθαξκνζηνχλ νη 

πξφλνηεο θαη νη πνηλέο/θπξψζεηο πνπ πξνλννχληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Κνηλνηηθή 

θαη Δζληθή Ννκνζεζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κε πινπνίεζε Γξάζεσλ, πνπ ζπλδένληαη 

άξξεθηα κε ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο, είλαη ιφγνο αλαζεψξεζεο ηεο 

βαζκνινγίαο/κνξηνδφηεζεο ηεο αίηεζεο θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απφξξηςε ηεο 

αίηεζεο. Δάλ έρεη ήδε θαηαβιεζεί ελίζρπζε, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ν ΚΟΑΠ λα 

πξνρσξήζεη ζε αλάθηεζε ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ. Σνλίδεηαη επίζεο φηη, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 

/ απνδεηθλχνληαη θαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο ηειηθήο πιεξσκήο. Καηά θαλφλα νη 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ έρεη 

ππνρξεψζεηο ν αηηεηήο, δειαδή γηα πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ζα ιάβεηε. 



 

 

3. Παξαθαιψ φπσο πξνρσξήζεηε ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζαο νη νπνίεο 

ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο ………………….3. Σν Αίηεκα 

Πιεξσκήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηα Γξαθεία ηεο ΟΣΓ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηφο ν έιεγρνο θαη ε πιεξσκή κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνλννχληαη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο. Άκεζα ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Αηηήκαηνο 

Πιεξσκήο θαη ηελ νξζφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ είζαζηε εζείο νη ίδηνη.  

4. Η πιεξσκή ηεο ελίζρπζεο ζα γίλεη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ Αηηήκαηνο 

Πιεξσκήο καδί κε φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηα ζπλεκκέλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηήλ (πξσηφηππα ή πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα). Οη εγθεθξηκέλνη 

αηηεηέο – δηθαηνχρνη ζα ιάβνπλ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαηά ην κέγηζην ζε ηξεηο  

δφζεηο. 

5. Σνλέδεηαη φηη, ε δηεθδέθεζε ελέζρπζεο αθνξΪ πΪληνηε νινθιεξσκΫλεο 

δξΪζεηο. Γελ κπνξεέ δειαδά, λα δηεθδηθεζεέ ελέζρπζε γηα ηε κεξηθά πινπνέεζε 

κηαο δξΪζεο. Δπηζεκαέλεηαη φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηνηρεέα, γηα λα γέλνπλ 

απνδεθηΪ, ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ εθδνζεέ κεηΪ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο 

αέηεζεο ζαο δειαδά απφ ηηο …….. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη δαπάλεο εκςχρσζεο 

θαη νη δαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ πλεξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2014.  

6. Σν δηεθδηθνχκελν πνζφ ην νπνίν ζα ζπκπιεξψζεηε ζην Αίηεκα Πιεξσκήο, 

είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ αλά Γξάζε κε βάζε ην νπνίν δεηάηε λα ζαο θαηαβιεζεί 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Σα πνζά ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνηνχ ππνβιεζνχλ θαζψο 

ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία επηβνιήο θπξψζεσλ κε 

βάζε ηελ ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Δγρεηξηδίνπ Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε Αηηεηψλ ηνπ 

Καζεζηψηνο θαη ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΓ.    

7. Σηκνιφγηα κε αμία πάλσ απφ €3.000 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.) 

δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά εάλ ε εμφθιεζε ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά. Οη πιεξσκέο ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη κε επηηαγέο ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή κε πηζησηηθή θάξηα ή 

κέζσ ηξαπέδεο θαη πάιηλ κφλν ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή. Με ηελ ππνβνιή ησλ 

ηηκνινγίσλ / απνδείμεσλ πιεξσκήο (αίηεκα πιεξσκήο) πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

αληίγξαθα ησλ επηηαγψλ πνπ εθδφζεθαλ ή / θαη ηξαπεδηθψλ εληνιψλ ή  / θαη 

απνδείμεσλ ρξέσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη νη αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

ινγαξηαζκνχ ηνπ αηηεηή (bank statements) ζηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη νη ρξεψζεηο πνπ 

έγηλαλ, κε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη κε ην 

αίηεκα πιεξσκήο.  

8. εκεηψλεηαη φηη, ε ελέξγεηα ηεο θνζηνιφγεζεο κηαο Γξάζεο απφ ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή κε δηάθνξα ηηκνιφγηα κε πνζφ πιεξσκήο θάησ ησλ €3.000 αλά 

ηηκνιφγην, γηα απνθπγή ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θαη ηζρχεη 

                                                 
3
 Θα πξέπεη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ ΟΣΓ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζην 

χκθσλν πλεξγαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο 
Γξάζεο 19.2.4 φπσο αλαθέξεηαη ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο.  



 

 

ε ππνρξέσζε γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ αλαθέξεηαη γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ 

αθνξνχλ πνζά πέξαλ ησλ €3.000. Η ελέξγεηα θνζηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ 

δξάζεσλ κε πνζφ κηθξφηεξν ησλ €3.000, πνπ αγνξάδνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, 

ζε δηαθνξεηηθά ηηκνιφγηα, γηα ηελ απνθπγή ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο, δελ ζα 

γίλεηαη επίζεο απνδεθηή θαη πξέπεη ε εμφθιεζή ηνπο λα γίλεηαη φπσο πξνλνείηαη γηα 

απηά κε αμία πάλσ απφ €3.000.  

9. Σηκνιφγηα πνπ ε εμφθιεζή ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά ζα γίλνληαη απνδεθηά κφλν 

γηα πνζά κέρξη €3.000 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) εθφζνλ αλαγξάθεηαη ζ’ απηά ε 

έλδεημε «paid cash» ή «εμνθιήζε» κε ππνγξαθή ή/θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή. 

10. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ηα εξγαηηθά ησλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ε 

νηθνγελεηαθή εξγαζία απφ ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο 

δαπάλεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επηδνηνχληαη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ιακβάλεηαη 

ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο κφλν ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηα ηηκνιφγηα/ παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε Δπηρείξεζε ζαο ή νη κέηνρνη ηεο Δπηρείξεζεο ζαο ή εζείο 

σο θπζηθφ πξφζσπν ή νη άιινη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ ή νη κέηνρνη ησλ άιισλ Δηαίξσλ 

ηνπ Έξγνπ, δελ ζα είλαη θαη ν εξγνιάβνο ή ππεξγνιάβνο ηνπ Έξγνπ ή κέηνρνο ζηελ 

εξγνιεπηηθή εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ή ζηελ εηαηξεία πνπ 

πξνκεζεχεη ηα πιηθά.  

11. Δπηπξφζζεηα νη κέηνρνη ηεο Δπηρείξεζήο ζαο ή εζείο σο θπζηθφ πξφζσπν ή 

νη κέηνρνη ησλ άιισλ Έηαίξσλ ή σο θπζηθά πξφζσπα, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ/έρεηε 

νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε νχηε νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο, εμ αγρηζηείαο, εμ 

πηνζεζίαο ή εθ βαπηίζκαηνο ζπγγέλεηα κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ, νχηε ζα πξέπεη λα 

ζπλδένληαη/ ζπλδέεζηε νηθνλνκηθά κε ηνλ εξγνιάβν ή ππεξγνιάβν ηνπ Έξγνπ ή κε 

κέηνρν ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ή κε 

κέηνρν ζηελ εηαηξεία πνπ πξνκεζεχεη ηα πιηθά. 

12. Όια ηα κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο/έπηπια ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη λα 

έρνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ (serial number) o νπνίνο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη 

ζην ηηκνιφγην. Μεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο/ έπηπια πνπ δελ ζα θέξνπλ αξηζκφ 

πιαηζίνπ θαη ν νπνίνο δελ ζα αλαγξάθεηαη θαη ζην ζρεηηθφ ηηκνιφγην, δελ είλαη 

επηιέμηκα.  

13. Σν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζην νπνίν ζα 

ππνινγίδεηαη ε ρνξεγία, ζεκαίλεη ηελ ηηκή CIF (Cost, Insurance, Freight  -  Κφζηνο, 

Αζθάιηζηξν, Ναχινο), φηαλ απηά εηζάγνληαη απφ άιιε ρψξα απφ ηνλ ίδην ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε ή ηελ ηηκή αγνξάο (ηηκνινγίνπ) φηαλ απηά αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα 

αγνξά. 

14. Οη Γξάζεηο / Γαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεηε εγθξηζεί ή απνξξηθζεί θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ επηδφηεζεο  πνπ δηθαηνχζηε λα ιάβεηε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Αίηεζε ζαο, θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην πλεκκέλν 1. Πξφζζεηα, 



 

 

ππάξρεη θσδηθνπνίεζε πνπ πξνζδηνξίδεη ην ιφγν απφξξηςεο θάπνηαο Γξάζεο ή κε 

έγθξηζεο φινπ ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ. 

15. Δάλ δηαθσλείηε κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο επηζηνιήο κπνξεέηε λα 

ππνβΪιεηε Ϋλζηαζε ζε δηΪζηεκα κΫρξη θαη ηξηΪληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο παξνχζαο επηζηνιάο. ΜεηΪ ηελ πΪξνδν ηεο 

πξνζεζκέαο, ηπρφλ ελζηΪζεηο πνπ ζα παξαιακβΪλνληαη, ζα ζθξαγέδνληαη σο 

εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα εμεηΪδνληαη. Οη ελζηάζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ππνβάιινληαη ζηα Γξαθεία ηεο ΟΣΓ ζηα νπνία είραηε ππνβάιεη θαη ηελ αίηεζε ζαο, 

ζην εηδηθφ έληππν. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εληχπνπ ππνβιεζεί/απνζηαιεί πέξαλ 

ηνπ εληχπνπ έλζηαζεο, δελ ζεσξείηαη έλζηαζε θαη δελ ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. 

16. ηνλ πην θάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κνξηνδφηεζε ηεο αίηεζεο ζαο: 

 

17. Σνλέδεηαη φηη, ην χκθσλν πλεξγαζέαο ζα πξΫπεη λα ραξηνζεκαλζεέ θαη 

λα επαλαυπνβιεζεέ ζηελ ΟΣΓ, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο 

παξνχζαο επηζηνιάο δειαδά κερξη ηηο ………... ε αληέζεηε πεξέπησζε ε ΟΣΓ 

ζα απνξξέςεη ηελ Αέηεζε ζαο. 

18. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε / πιεξνθνξία, πηζαλφ λα ρξεηαζηείηε γηα ηελ ελ 

ιφγσ αίηεζή ζαο παξαθαινχκε φπσο απνηείλεζηε ζηα Γξαθεία ηεο ΟΣΓ ζηελ νπνία 

ηελ έρεηε ππνβάιεη. 

Με εθηίκεζε, 

 

Γηεπζπληήο ΟΣΓ …… 

 

 

Κξηηάξηα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 χλνιν 

Βαζκνινγέα:           



 

 

ηνηρεία Αηηεηή: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 

Σίηινο Έξγνπ 

ΔπηιΫμηκεο ΓαπΪλεο πνπ Δγθξέλνληαη ΠξνθαηαξθηηθΪ 

Α/Α Πεξηγξαθή Δπηιέμηκεο Γξάζεο Πξνθαηαξθηηθφ Δπηιέμηκν 
Πνζφ(€) 

Πξνθαηαξηηθά Δγθξηκέλε 
Υνξεγία  

1 Γαπάλεο γηα ηελ εηνηκαζία κειεηψλ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, κειεηψλ 
ζθνπηκφηεηαο θαη δαπάλεο γηα ηελ 
εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ή 
δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ δαζψλ ή 
ηζνδχλακνπ κέζνπ 

  

2 Γαπάλεο Δκςχρσζεο (δηνξγάλσζε 
θαηάξηηζεο, ηε δηθηχσζε κεηαμχ κειψλ θαη 
ηε πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ, δαπάλεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκαζία ηνπ πκθψλνπ 
πλεξγαζίαο. 

  

3 Άκεζεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο 

  

4 Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο   

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ζαο: 

Ηκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ επηηφπηνπ έιεγρνπ: …………… 

πλνιηθφ Πνζφ Έξγνπ (€):xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΔΠΙ ΣΧΝ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΧΜΗ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Checklist) 

 



 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΔΠΙ ΣΧΝ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ 
ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Checklist) 

 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔΣΡΟ  

ΚΑΘΔΣΧ  

ΑΡ. ΠΡΟΚΛΗΗ & ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ  

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ  

ΑΡ. ΑΙΣΗΗ  

 

Α/Α 
ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΑΙ ΣΧΝ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
ΝΑΙ ΟΥΙ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. 

Η Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ είλαη επαξθψο θαη 

πιήξσο ζπκπιεξσκέλε (θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηνπ Έξγνπ). 

    

2 

Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο/Γαπάλεο είλαη επηιέμηκεο ζχκθσλα 

ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ην Δγρεηξίδην 

Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.4. 

    

3 

Σα ηηκνιφγηα/ απνδείμεηο πνπ έρνπλ πιεξσζεί γηα ην Έξγν 

ζπλάδνπλ κε ηηο Γξάζεηο, ηελ πεξηγξαθή πνπ βξίζθεηαη ζηελ  

Πξνθαηαξηηθή Έγθξηζε ηνπ Έξγνπ θαη ζην χκθσλν 

πλεξγαζίαο. 

    

4 

Έγηλε έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

808/2014 ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ πιεξνθφξεζε θαη 

δεκνζηφηεηα ησλ Έξγσλ 

    

5 

Έγηλε έιεγρνο φηη ηα απνδεηθηηθά ή/θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν ηεξνχληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη 

δεφλησο θαηαρσξεκέλα ζε μερσξηζηφ θάθειν ηνπ Έξγνπ 

    

6 

Έγηλε επηηφπηνο ηερληθφο έιεγρνο ζην εξγνηάμην (ζε 

πεξίπησζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ/ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θηι) 

    

ΒΔΒΑΙΧΝΔΣΑΙ ΟΣΙ ΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΥΟΤΝ ΓΙΔΝΔΡΓΗΘΔΙ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΗ 
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ. ΓΗΛΧΝΧ ΟΣΙ ΓΔΝ ΔΥΧ 
ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΤΜΦΔΡΟΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
ΑΠΌ: 

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  

 
ΔΠΑΛΗΘΔΤΣΗΚΔ 
ΑΠΌ: 

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ:  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

 



 

 

 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 - 2020 

  
ΚΑΘΔΣΩ:................................              

  

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΧΝ ΓΡΑΔΧΝ   

  

ΓΡΑΗ: 
ΑΡ. ΑΙΣΗΗ ............................................................... 

  

 ΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ ΑΠΟ ΑΙΣΗΗ (€):  
 

.................................................. 
  

ΠΟΟ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΙΑ (€):....................................... 

                  

Α/Α 
ΑΡ. 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΠΟΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€) 

ΠΟΟ 
Φ.Π.Α  (€) 

ΑΡ. 
ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

ΠΟΟ 
ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

(€) 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΟ 
ΠΟΟ (€) 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ 
ΠΟΟ (€) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

      
 

    
 

            

      
 

    
 

            

    
 

     
 

      

    
 

     
 

      

    
 

     
 

      

        
 

          
 

            

        
 

          
 

            

        
 

          
 

            

        
 

          
 

            

ΤΝΟΛΑ 
  

 
    

 
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ 

 

ΒΔΒΑΙΧΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ



 

 

 

 

 

 

 

 
ΒΔΒΑΙΧΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«             » 
 
 
 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη γηα ηελ αίηεζε κε αξ. ……, ε νπνία αθνξά ην θάησ Έξγν 

……………………………………………………………………………………………… 

ην νπνίν εληάρζεθε ζηε Γξάζε 19.2.4:« Γξάζεηο πλεξγαζίαο», ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ζην πιαίζην 

ηεο Πξφζθιεζεο κε Αξ. …………………………,  

έρνπλ πινπνηεζεί νη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην χκθσλν πλεξγαζίαο. ην Έξγν κεηείραλ 

νη αθφινπζνη Δηαίξνη: 

I.   

II.   

III.  

Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ήηαλ …………………….. 

 

 

Ηκεξ. …………………………… 

 

 

 

 

……………………………………. 

Γηεπζπληήο ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΆΡΣΗΜΑ VΙIΙ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΚ ΣΧΝ ΤΣΔΡΧΝ  
ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΣΓ 

 



 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚ ΣΧΝ ΤΣΔΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΣΓ 

  

Σέηινο Έξγνπ 

ΓΡΑΗ 19.2. 4- «ΓξΪζεηο πλεξγαζέαο» 

Αξ. Πξφζθιεζεο  

Αξ. Αέηεζεο  

Γηθαηνχρνο  

ΔγθεθξηκΫλνο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ (ζε €)  

Ηκεξ. Οινθιάξσζεο Έξγνπ ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκΫλν Έληππν Αέηεζεο 

 

 

Α/Α ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 
Έιεγρνο φηη ε δξαζηεξηφηεηα ή ε ρξήζε γηα ηελ 
νπνία έρεη ιάβεη έγθξηζε ην Έξγν, δελ έρεη παχζεη ή 
κεηεγθαηαζηαζεί εθηφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

  

2 
Έιεγρνο φηη δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο 
θχζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Έξγνπ.  

  

3 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έηπραλ 
ρνξεγίαο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ πνπ αλαθεξφηαλ 
ζηελ αίηεζε θαη γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε ελίζρπζε. 

  

4 
Ο εμνπιηζκφο / κεραλήκαηα ζπλερίδνπλ λα 
ππάξρνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ 
πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ αίηεζε. 

  

5 

Έιεγρνο φηη ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηνπιάρηζηνλ γηα 
πέληε ρξφληα κεηά ηελ ηειεπηαία πιεξσκή γηα ην 
Έξγν πξνο ηνλ Γηθαηνχρν απφ ηνλ ΚΟΑΠ.  

  

 

ΒΔΒΑΙΧΝΔΣΑΙ ΟΣΙ ΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΥΟΤΝ ΓΙΔΝΔΡΓΗΘΔΙ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ. ΓΗΛΧΝΧ 
ΟΣΙ ΓΔΝ ΔΥΧ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΤΜΦΔΡΟΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 
ΑΠΌ: 

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ:  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  

 
ΔΠΑΛΗΘΔΤΣΗΚΔ 
ΑΠΟ: 

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ:  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  

 


