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1 ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ LEADER 

1.1 ην πιαίζην ηνπ «Μέηξνπ 19-LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΠΑΑ) 2014-2020 ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ ελέθξηλε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) κε ηελ 

επσλπκία: «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ …………………………………………………………… 

……………….……………………………………………….………………………….», 

(εθεμήο απνθαινχκελε ΟΣΓ).  

1.2 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ππεγξάθε ε απφ 04/05/2016 

πκθσλία-Δηδηθνί Όξνη ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ΟΣΓ. 

1.3 Βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο ΟΣΓ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

Σν ζέκα ζπζπείξσζεο  ηεο ζηξαηεγηθήο αθνξά…….… 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

 ….. 

1.4 Η ηξαηεγηθή Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΟΣΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Καζεζηψηα 

ηνπ Μέηξνπ 19 LEADER: 

Πέλαθαο 1: Καηαλνκά πηζηψζεσλ ζηελ ΟΣΓ 

ΚΧΓΙΚΟ / ΠΔΡΓΡΑΦΗ       

ΚΑΘΔΣΧΣΟ LEADER

ΔΓΚΡΙΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

(ΔΓΣΑΑ)

ΔΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΙΓΙΧΣΙΚΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ

19.1                           

«Πξνπαξαζθεπαζηηθά 

Τπνζηάξημε»

0,00

19.2                                               

«ηάξημε γηα ηελ πινπνέεζε 

ησλ ΓξΪζεσλ ζην πιαέζην 

ηεο ζηξαηεγηθάο ηνπηθάο 

αλΪπηπμεο κε πξσηνβνπιέα 

ηνπηθψλ θνηλνηάησλ»

0,00

19.3                                          

«Πξνεηνηκαζέα θαη πινπνέεζε 

Έξγσλ πλεξγαζέαο ησλ 

ΟΣΓ»

0,00

19.4                                                              

«Έμνδα Λεηηνπξγέαο - 

πληνληζκφο ηεο ηξαηεγηθάο 

Σνπηθάο ΑλΪπηπμεο»

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

1.5 Σα αλσηέξσ πνζά δχλαηαη λα αλακνξθψλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) 

θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΑΠΑΑ) ησλ 
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ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ 

κεηαμχ ησλ Καζεζηψησλ θαη β) θαηφπηλ απμνκείσζεο ησλ πηζηψζεσλ ζηελ ηνπηθή 

ζηξαηεγηθή απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΠΑΑ). 

1.6 ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο, έρνπλ εγθξηζεί ζπλνιηθά γηα φιεο 

ηηο Γξάζεηο πηζηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο χςνπο ……………………………Δπξψ 

απφ ηα νπνία ηα ……………………….Δπξψ απνηεινχλ ηελ Κνηλνηηθή πκκεηνρή 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) 

θαη ηα …………………….. Δπξψ ηελ Δζληθή πκκεηνρή. 

1.7 Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ νη αθφινπζεο 

Κνηλφηεηεο:  

Πέλαθαο 2: ΑξρΫο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο ηεο ΟΣΓ …. 
Α/Α ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΡΥΗ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ  

ΑΡΥΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ  ΠΛΗΘΤΜΟ (ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΠΛΗΘΤΜΟΤ 2011) 

1.     

2.     

3.     

 

2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

2.1 Με ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαινχληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάιινπλ ηηο Αηηήζεηο ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο Γξάζεο 19.2.4 «Γξάζεηο πλεξγαζίαο».  

2.2 Ο δηαζΫζηκνο πξνυπνινγηζκφο (Γεκφζηα ΓαπΪλε) ηεο ΓξΪζεο αλΫξρεηαη ζε 

……….………. Δπξψ. 

2.3 Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζην Γηθαηνχρν (Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο) 

κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ην χςνο ηεο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ Έξγνπ. 

2.4 Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο απνηεινχλ ηα αθφινπζα έληππα, 

ηα νπνία ππάξρνπλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ή / θαη ζε αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ: 

i. Η Αίηεζε πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (Γπλεηηθνχο 

Γηθαηνχρνπο) (ΠαξΪξηεκα Ι) 

ii. Τπφδεηγκα χκθσλνπ πλεξγαζίαο (ΠαξΪξηεκα ΙΙ) 

iii. Τπφδεηγκα Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ (ΠαξΪξηεκα ΙIΙ) 
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iv. Έληππν Αμηνιφγεζεο ηεο Αίηεζεο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα) (ΠαξΪξηεκα IV). 

v. Δπηπιένλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ θξίλεη ε ΟΣΓ φηη βνεζά ηνπο ππνςήθηνπο 

επελδπηέο ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΟΣΓ). 

3 ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΟΡΧΝ  

3.1 «Γηθαηνχρνη»: Θεσξνχληαη νη ζπλεξγαζίεο, νη νπνίεο εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ 

Δπηθεθαιήο Δηαίξν (Δηαίξνο 1) θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο, φπσο απηνί 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.  

3.2 «ΓξΪζε»: Δίλαη ε Γξάζε 19.2.4 «Γξάζεηο πλεξγαζίαο». 

3.3 «Γπλεηηθνέ Γηθαηνχρνη/ ΑηηεηΫο»: Θεσξνχληαη νη ζπλεξγαζίεο, νη νπνίεο 

εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν, πνπ ππνβάιινπλ Αίηεζε γηα ρνξεγία 

Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

3.4 «Έλαξμε Δξγαζηψλ»: Θεσξείηαη ε έλαξμε πινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

3.5 «ΔπηιΫμηκεο ΓαπΪλεο»: Θεσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Παξάγξαθν 18. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο γηα Υξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο 

κε ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 1303/2013 θαη 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

3.6 «NενζπζηαζΫληα ζπκπιΫγκαηα θνξΫσλ (clusters)/ δέθηπα»: ζπκπιέγκαηα 

θνξέσλ (clusters)/ δίθηπα ηα νπνία έρνπλ ζπζηαζεί κεηά ηελ 1/1/2019. 

3.7 «Πξφζθιεζε»: Θεσξείηαη ην παξφλ έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ ππνβνιή Αηηήζεσλ 

γηα πινπνίεζε Γξάζεσλ πλεξγαζίαο απφ Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ.  

3.8 «πκπιεγκΪησλ θνξΫσλ (clusters)»: 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 (Άξζξν 2, 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013). 
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3.9 «πλνιηθά ΔπηιΫμηκε ΓαπΪλε»: Θεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

κηαο αίηεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

3.10 «πλνιηθά ΓαπΪλε»: Θεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ θαη κε επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ κηαο Αίηεζεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο (ζπλνιηθφ θφζηνο). 

3.11 «Υνξεγέα /Υξεκαηνδφηεζε/ Δλέζρπζε»: Θεσξείηαη ην πνζφ πνπ παξέρεηαη σο 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

4 ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

4.1 Γηαρεηξηζηηθά Αξρά 

Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο είλαη ε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020.  

4.2 Σκάκα Γεσξγέαο (ΚιΪδνο Αγξνηηθάο Οηθνλνκηθάο θαη ΑλΪπηπμεο) 

Ο Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εμέηαζε θαη έγθξηζε/ απφξξηςε ησλ εληχπσλ ησλ Πξνζθιήζεσλ 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ΟΣΓ ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ησλ ηξαηεγηθψλ ηνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην Μέηξν 19 ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020.. 

4.3 ΟκΪδα Σνπηθάο ΓξΪζεο 

Η ΟΣΓ έρεη επζχλε ηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Καζεζηψηνο 19.2. Οη βαζηθέο ηεο επζχλεο έλαληη ησλ Γηθαηνχρσλ είλαη: 

 Η δεκνζίεπζε ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ε δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ή απφξξηςεο ησλ Αηηήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο αηηεηέο. Η ηειηθή επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο πξηλ 

απφ ηελ έγθξηζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ, αθνχ επηιεγνχλ απφ ηηο 

ΟΣΓ, ζα γίλεηαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο. 

  Η ελεκέξσζε θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

 Η παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ Έξγσλ. 

 Ο έιεγρνο θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ Γηθαηνχρσλ κε ηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο 

Πνιηηηθέο. 
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 Η παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Έξγσλ θαηά ηα επφκελα πέληε ρξφληα κεηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο. εκεηψλεηαη φηη ε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ζηνπο Γηθαηνχρνπο ζα γίλεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ.  

4.4 ΜνλΪδα Δθαξκνγάο 

Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 19 – LEADER είλαη ην Σκήκα Γεσξγίαο (Μνλάδα 

Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ). Οη βαζηθέο επζχλεο ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο είλαη νη 

αθφινπζεο:  

 Η δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο, 

θαη ηελ επηθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ησλ ΟΣΓ, φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ 

Αηηήζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ αθνινπζήζεθε.  

 Η ηειηθή επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε Έξγσλ, αθνχ 

επηιεγνχλ απφ ηηο ΟΣΓ θαη ε έθδνζε θαηαιφγσλ κε ηηο εγθξηκέλεο Γξάζεηο.  

 Η εμέηαζε θαη έγθξηζε ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο Έξγσλ. Η Μνλάδα 

Δθαξκνγήο δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηπρφλ απφςεηο απφ ηνλ ΚΟΑΠ, εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην.  

 Ο έιεγρνο ηνπ πνζνζηνχ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηε δηεμαγσγή επηηφπηνπ 

ειέγρνπ φπνπ απαηηείηαη.  

 Η επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ παξαζηαηηθψλ, ε ππνβνιή ζηνλ Κππξηαθφ 

Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ε ελεκέξσζε 

ηεο ΟΣΓ. 

4.5 Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 

(ΚΟΑΠ) 

Οη βαζηθέο επζχλεο ηνπ ΚΟΑΠ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Η επνπηεία ηεο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 19.   

 Η επαιήζεπζε θαη επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ Γαπαλψλ ησλ Γηθαηνχρσλ. 

 Η θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο. 

5 ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  

Η παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο δηαηίζεληαη, ζηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ 

……………………Γ/λζε:…………………………………………………………… θαηά ηηο 
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εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Δπίζεο, είλαη 

δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ. 

Πεξίιεςε ηεο Πξφζθιεζεο έρεη ζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

  

6 ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

6.1 Οη Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη κπνξνχλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ ΟΣΓ 

………………., απνθιεηζηηθά εγγξάθσο ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ………….. ή 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ………. 

6.2 πκπιεξσκαηηθέο έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ΟΣΓ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη 

εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή 

(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο). 

6.3 Οη σο άλσ έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  

ΟΣΓ ζηελ σο άλσ πξνζεζκία. 

7 ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

7.1 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ είλαη ε ………………………………………… 

7.2 Οη Αηηήζεηο ππνβάιινληαη κε ην ρέξη ή ζπζηεκέλεο κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ 

ηαρπκεηαθνξάο ζηελ έδξα ηεο ΟΣΓ ζηε Γηεχζπλζε 

………………………………………………………………  

7.3 Ιζρχνπζεο είλαη κφλν νη Αηηήζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ ΟΣΓ κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο Αίηεζεο λα 

πεξηέιζεη νκνίσο κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή 

επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηα 

Αίηεζε ππνβιεζεί ή πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΟΣΓ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
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εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο δελ γίλεηαη δεθηή σο νπδέπνηε ππνβιεζείζα θαη 

επηζηξέθεηαη ζε απηνχο πνπ ηελ ππέβαιαλ. 

7.4 Η θάζε ππνβαιιφκελε Αίηεζε αξηζκείηαη (δίδεηαη Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ). 

7.5 Η ΟΣΓ κπνξεί λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ, 

κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Αλάπηπμεο). 

7.6 Η ΟΣΓ απεπζχλεη εθ λένπ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ζε 

πεξίπησζε πνπ έρεη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη εθφζνλ: 

α) δελ έρεη ζπγθεληξψζεη αμηφινγεο Πξνηάζεηο απφ Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ή 

β) εθηηκά φηη έρεη κεηαβιεζεί ην ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή. 

8 ΚΟΠΟ ΣΗ ΓΡΑΗ 

8.1 Η Γξάζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κέζσ ησλ Γξάζεσλ 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.  

8.2 Σα Έξγα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε άιια δηαζέζηκα ρξεκαηηθά θίλεηξα ή εληζρχζεηο, 

αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηηο πεξηνρέο ηεο 

ππαίζξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζηήξημε θαη ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επθαηξηψλ. 

9 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

9.1 Οη Γηθαηνχρνη ζηε Γξάζε ζα είλαη ζπλεξγαζίεο, νη νπνίεο εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ 

Δπθεθαιήο Δηαίξν (Δηαίξνο 1) θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο, φπσο απηνί 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

9.2 Μέζσ ηεο ππφ αλαθνξά Γξάζεο ε ζηήξημε παξέρεηαη ψζηε λα πξνσζεζνχλ κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξείο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηεξίδνληαη: 

(α) νη κέζνδνη ζπλεξγαζίαο 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 
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αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελψζεσλ παξαγσγψλ, 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ·  

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

 

10 ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Οη Γξάζεηο κπνξεί λα πινπνηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ. ε πιήξσο 

αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο νη Γξάζεηο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 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). 

11 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ 

11.1 Μέζα απφ ην Καζεζηψο 19.2: Γξάζε 19.2.4 δίλεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα Γξάζεηο 

ζπλεξγαζίαο 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. ζπλεξγαζία 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. θνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο ή ηελ πξνζαξκνγή ζε απηή,  

III. θνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά Έξγα θαη ηηο ηξέρνπζεο 

πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο,  

IV. ζπλεξγαζία 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 ζπλεξγαζίαο. 
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12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014, φπσο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Η χκβαζε ηεο ΟΣΓ κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο, εκεξνκελίαο 4/5/2016.  

13 ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΡΑΗ 

Σα βαζηθά ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο είλαη: 

 Η δεκφζηα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ ΟΣΓ ε νπνία 

γλσζηνπνηείηαη ζην θνηλφ κε δεκνζίεπζε ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 Η παξαιαβή, εμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ 

Αηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γξάζεο.  

 Η έγθξηζε / απφξξηςε ησλ Αηηήζεσλ. 

 Η εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ελζηάζεσλ. 

 Η απνζηνιή ηεο Πξνθαηαξηηθήο Έγθξηζεο ησλ Έξγσλ. 

 Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ Έξγσλ.  
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 Ο έιεγρνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζε Αηηήκαηα 

Πιεξσκήο πξνο ηνλ ΚΟΑΠ. 

 Η δηαρείξηζε ησλ Αηηεκάησλ Πιεξσκήο απφ ηνλ ΚΟΑΠ. 

14 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

14.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο έρνπλ απηνί πνπ νξίδνληαη ζηελ Παξάγξαθν 9 

(Γηθαηνχρνη) ηεο Παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

επηιέμηκεο Γξάζεηο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηελ Παξάγξαθν 11. 

14.2 Η δξάζε 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). 

14.3 Η Γξάζε ζα πξέπεη λα εκπίπηεη ζε έλα ή/ θαη πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο Σνκείο 

Δπηθέληξσζεο  φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 

(ΔΔ) Αξ. 1305/20131.  

14.4 ηελ πξνηεηλφκελε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

Δηαίξνη/ζπλεξγαδφκελνη θνξείο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα απνηειεί ηνλ 

Δπηθεθαιήο Δηαίξν (Δηαίξνο 1) θαη ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ. 

14.5 Δηαίξνη ζε πξνηεηλφκελε ζπλεξγαζία 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.  

                                                 

 

 
1 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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14.6 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. 

14.7 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. 

14.8 Καηά θαλφλα φιεο νη Γξάζεηο πλεξγαζίαο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ηελ 

31/03/2022. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Αηηεκάησλ Πιεξσκήο είλαη ε 

30/06/2022. 

14.9 Θα πξέπεη λα ππάξμεη δέζκεπζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

ππνβάιιεηαη γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα κεηά ηελ 

πιεξσκή ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο γηα ην Έξγν απφ ηνλ ΚΟΑΠ. 

14.10 Θα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά / 

έγγξαθα θιπ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην έληππν αίηεζεο.  

15 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ 

15.1 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

15.1.1 Θα έρεη ηελ επζχλε γηα ην γεληθφ ζπληνληζκφ, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

έλαληη ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο. 

15.1.2 Θα ππνγξάςεη ηελ αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ Δηαίξσλ σο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο πλεξγαζίαο. 

15.1.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Δπηθεθαιήο Δηαίξνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ζα πξέπεη λα 

νξίδεηαη έλα θπζηθφ πξφζσπν σο Τπεχζπλνο Έξγνπ. 

15.1.4 Θα ζπληνλίδεη θαη επηβιέπεη ηελ νξζή πξφνδν ηνπ Έξγνπ. 

                                                                                                                                                                

 

 

2 Άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013. 
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15.1.5 Θα εμαζθαιίδεη 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. 

15.1.6 Θα δηαζθαιίδεη 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. 

15.1.7 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ Γξάζεσλ/ 

εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην χκθσλν πλεξγαζίαο. 

15.1.8 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο δηαζθαιίδεη φηη φια ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο/ έπηπια 

πνπ ζα απνθηεζνχλ/εληζρπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ είλαη 

θαηλνχξγηα (brand new) θαη θέξνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ (serial number), o νπνίνο 

πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην. Δπίζεο δηαζθαιίδεη φηη ηα 

κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο 

15.1.9 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ζα πξνεηνηκάζεη θαη ζα ππνβάιιεη Έθζεζε Οινθιήξσζεο 

ηνπ Έξγνπ (ΠαξΪξηεκα VII).  

15.1.10 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ζα αηηείηαη ηελ θαηαβνιή ησλ επηιέμηκσλ θαη 

εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ κέζσ ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο. 

15.1.11 Θα ιακβάλεη ην πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 

19.2.4 γηα φιεο ηηο επηιέμηκεο Γξάζεηο ηνπ Έξγνπ θαη ζα ην δηαβηβάδεη ζηνπο 

ινηπνχο εηαίξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν. 

15.1.12 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.  

15.1.13 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. 
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15.1.14 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ζα παξέρεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο θάζε 

ζρεηηθφ κε ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο ζηνηρείν. 

15.1.15 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ζα απνηειεί γεληθά θαη ζα 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.  

15.1.16 Μεηά απφ ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο ινηπνχο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ ν 

Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ππνβάιιεη αηηήζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πκθψλνπ 

πλεξγαζίαο πξνο ηελ ΟΣΓ. 

15.1.17 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο εθηειεί ηπρφλ άιια θαζήθνληα θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο κε ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ.  

15.2 Λνηπνέ Δηαέξνη ηνπ Έξγνπ πλεξγαζέαο 

15.2.1 Όινη νη Δηαίξνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

εθηειψληαο ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ βάζεη ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο. Οη 

δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Γξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη έλαο 

Δηαίξνο, είλαη επηιέμηκεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θη απηέο πνπ πινπνηνχληαη απφ 

ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα ίδηα θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν. 

15.2.2 Τπνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ ινηπψλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ: 

15.2.2.1 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην χκθσλν 

πλεξγαζίαο. 

15.2.2.2 πκθσλνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν θαηά ηελ 

εηνηκαζία ηεο Αίηεζεο παξέρνληάο ηνπ έγθαηξα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, 

δεδνκέλα θαη έγγξαθα (π.ρ. πξνζθνξέο, ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο) πνπ αθνξνχλ 

ζηηο Γξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ.  

15.2.2.3 Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έγθαηξε παξνρή πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ θαη 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν, ηα νπνία είλαη αλαγθαία 

ζην δεχηεξν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή ηνπ 

Αηηήκαηνο Πιεξσκήο πξνο ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 
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15.2.2.4 Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

πινπνίεζεο Γαπαλψλ (π.ρ. ηηκνιφγηα, απνδείμεηο θ.ά.) πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο 

Δηαίξν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο 

πξνο ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο.  

15.2.2.5 Μεξηκλνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

15.2.2.6 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. 

15.2.2.7 Γηαζθαιίδνπλ φηη φια ηα κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο/έπηπια γηα ηα νπνία 

ζα ιάβνπλ ελίζρπζε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ  είλαη θαηλνχξγηα 

(brand new) θαη θέξνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ (serial number), o νπνίνο πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην. Δπίζεο δηαζθαιίδνπλ φηη ηα 

κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο. 

15.2.2.8 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. 

15.2.2.9 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 ζηελ Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο Γξάζεο 19.2.4. 

15.2.2.10 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ ζπκθσλνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Δπηθεθαιήο 

Δηαίξν θαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επί κέξνπο Γξάζεσλ θαη εξγαζηψλ 

ηνπ Έξγνπ. 

15.2.2.11 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ εθηεινχλ ηπρφλ άιια θαζήθνληα θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο κε ηνπο ινηπνχο Δηαίξνπο. 

χκθσλν πλεξγαζέαο  

15.3 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο πλεξγαζίαο ζα πξέπεη πξηλ απφ ηελ 

πινπνίεζή ηεο λα ηεζνχλ νη ζηφρνη, λα θαηαλεκεζνχλ νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ 
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εηαίξσλ (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.  

15.4 Σν χκθσλν πλεξγαζίαο είλαη έλα λνκηθφ έγγξαθν, ππνγεγξακκέλν απφ φινπο 

ηνπο Δηαίξνπο. Σν έληππν απηφ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίδεη επαθξηβψο ηνπο ζηφρνπο 

ηεο πλεξγαζίαο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ, ην ξφιν ηνπ θάζε 

Δηαίξνπ (αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε, ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε) καδί κε ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή θαζελφο ζην Έξγν.  

15.5 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. 

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

15.7 Σν χκθσλν πλεξγαζίαο ζπζηήλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

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

 Γξαπηή αλαθνξά ζηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν. 

 Πεξηγξαθή ηεο πλεξγαζίαο παξνπζηάδνληαο: 

 Σνπο ζηφρνπο ηεο πλεξγαζίαο 

 Σηο Γξάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί ε πλεξγαζία 

 Σνπο δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο 

 Σν ξφιν ηνπ θάζε Δηαίξνπ 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. 

Αλ επηζπκνχλ νη Δηαίξνη λα εληάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη άιινπο 

Δηαίξνπο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφλνηα ζην χκθσλν πλεξγαζίαο. 
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ην ΠαξΪξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ηνπ πκθψλνπ 

πλεξγαζίαο.  

ΥαξαθηεξηζηηθΪ Ϋξγσλ ζπλεξγαζέαο 

15.8 Σν πξνηεηλφκελα Έξγα πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

Γξάζεηο κε ζαθψο θαζνξηζκέλα παξαδνηέα/απνηειέζκαηα θαη λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ:  

Κνηλά ΑλΪπηπμε  

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

 Οη Δηαίξνη ζπζηήλεηαη λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

 Οη ζηφρνη θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο θνηλέο αλάγθεο/πξνβιήκαηα ησλ Δηαίξσλ.  

Κνηλά Τινπνέεζε  

 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. 

 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 πξνθιήζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε. 

 Η επαλάιεςε ηδίσλ Γξάζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο Δηαίξνπο ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη. 

Κνηλά Υξεκαηνδφηεζε  

 Σν Έξγν ζα πξέπεη λα έρεη θνηλφ πξνυπνινγηζκφ κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

απνδίδεηαη ζηνπο Δηαίξνπο αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

πινπνηήζνπλ.  

 Ο πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο αλά 

Γξάζε. 

 Οη εηαίξνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ θαη ζπληζηάηαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε. 
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16 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ε πεξίπησζε πνπ απμεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Γξάζεο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.2, ηφηε ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ επηπξφζζεηα Έξγα απφ ηνλ 

θαηάινγν κε ηελ θαηάηαμε ησλ αηηήζεσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο. 

17 ΤΦΟ ΥΟΡΗΓΙΑ 

17.1 Σν χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 60% γηα ηηο επελδχζεηο θαη ζην 100% γηα ηηο 

ινηπέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ .  

17.2 . Σν κέγηζην χςνο ηεο ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζηηο €50.000. 

17.3 εκεηψλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ηα πνζνζηά βνήζεηαο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα επηκέξνπο κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε 

Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο (κείσζεο) ησλ πνζνζηψλ ηνπ 

χςνπο ηεο ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί φηη νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο είλαη 

αλεπαξθείο. 

18 ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 

18.1 ΔπηιΫμηκεο ΓαπΪλεο 

18.2 Δπηιεμηκφηεηα ελφο Έξγνπ είλαη ην δηθαίσκα πνπ απνθηά γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε 

ζην πιαίζην ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.  

18.3 Οη δαπάλεο ζα είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε κφλν αλ θαηαβιήζεθαλ γηα 

έξγα πνπ εγθξίζεθαλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΟΣΓ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα Κξηηήξηα κνξηνδφηεζεο.  

18.4 Οη δαπΪλεο γηα λα εέλαη επηιΫμηκεο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ κεηΪ 

ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο. Δμαέξεζε απνηεινχλ νη δαπΪλεο 

εκςχρσζεο θαη νη δαπΪλεο γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδέσλ γηα 

ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζέαο νη νπνέεο κπνξνχλ λα Ϋρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεέ θαη πξηλ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο. 

18.5 χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1303/2013 κηα δαπάλε είλαη επηιέμηκε γηα ζπλεηζθνξά 

ηνπ ΔΓΣΑΑ, εάλ ε ζρεηηθή ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη πξάγκαηη απφ ηνλ ΚΟΑΠ κεηαμχ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2023. 
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18.6 Οη δαπάλεο γηα λα είλαη επηιέμηκεο πξέπεη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη θαη λα είλαη ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ 

πλεξγαζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη πην θάησ:   

18.7 Οη αθφινπζεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε:  

I. 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. 

II. 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 κειψλ θαη ηε πξνζέιθπζε λέσλ 

Δηαίξσλ. Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκαζία  ηνπ «πκθψλνπ 

πλεξγαζίαο» εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ δαπαλψλ. 

III. 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. 

IV. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο. Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε 

νπνηεζδήπνηε Γξάζεηο ή επηθνηλσληαθφ πιηθφ, ην νπνίν πξνβάιεη ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα (ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο επσλπκίεο). . 

18.8 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. 

18.9 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, 
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κε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη κε ην αίηεκα 

πιεξσκήο. 

18.10 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. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

απφδεημε εθφζνλ αλαγξάθνληαη ζηα ηηκνιφγηα ηα πξναλαθεξζέληα θαη αλαιπηηθά ζε 

ηη πξντφληα  / ππεξεζίεο αλαθέξνληαη. 

18.11 Με ΔπηιΫμηκεο ΓαπΪλεο 

18.11.1 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 δξάζεηο ε πινπνίεζε/ αγνξά ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ ΟΣΓ, κε εμαίξεζε ηηο 

Γαπάλεο 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 Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ 

IX. Οη έκκεζεο δαπάλεο, δειαδή δαπάλεο πνπ δελ ζπλδένληαη ή πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα κε ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν (π.ρ. δηνηθεηηθέο 
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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).. 

18.11.2 Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ Γαπαλψλ 

κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Αλάπηπμεο). 

19 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΧΝ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

19.1 Οη Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα αθνξνχλ Έξγα κε ζπγθεθξηκέλν Φπζηθφ 

θαη Οηθνλνκηθφ αληηθείκελν φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε θαη λα πεξηέρνπλ ην 

ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ ΟΣΓ.  

19.2 Η Αίηεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 Πιήξσο πκπιεξσκέλν Έληππν Αίηεζεο (ΠαξΪηεκα Ι) 

 Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν χκθσλν πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ (ΠαξΪηεκα ΙΙ)  

 Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο (ΠαξΪηεκα ΙΙΙ) 

 Άιια έγγξαθα πνπ θξίλνληαη απφ ην Γηθαηνχρν σο αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

πξφηαζεο ηνπ 

20 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Τπνβνιή Αηηήζεσλ 

20.1 Σα Έληππα Αηηήζεσλ θαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο έγγξαθα 

ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ.  

20.2 Σα Έληππα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα θαη λα επηζπλάπηνληαη φια 

ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ δεηνχληαη ζ’ απηά. 

20.3 Καλέλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία αηηήζεηο σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ. 
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20.4 Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ 

παξαιακβάλεηαη ην εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν Έληππν ηεο Αίηεζεο απφ ηελ 

ΟΣΓ. 

20.5 Μία Αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα κφλν Έξγν, φρη πεξηζζφηεξα. Έξγν 

ζεσξείηαη θάζε Γξάζε θαη ελέξγεηα πνπ εληάζζεηαη ζηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν Φπζηθφ θαη 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ελφο Έξγνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 18. 

20.6 εκεηψλεηαη φηη φζα Έξγα εγθξηζνχλ, γηα ηα νπνία νη Αηηεηέο δελ είλαη 

θαηαρσξεκέλνη ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ, ζα ηνπο δεηεζεί απφ ηελ ΟΣΓ λα 

ζπκπιεξψζνπλ / ππνβάινπλ ην ζρεηηθφ έληππν (ΠαξΪξηεκα V), ην νπνίν πξέπεη 

λα ζηαιεί ζηνλ ΚΟΑΠ. 

20.7 Με ηελ έληππε παξαιαβή ηεο Αίηεζεο, Λεηηνπξγφο ηεο ΟΣΓ εθδίδεη Απφδεημε 

Παξαιαβήο ζην Γηθαηνχρν. Αθνινχζσο, ε ΟΣΓ πξνβαίλεη ζε Οπηηθφ Έιεγρν ηεο 

Αίηεζεο θαη ζα ζπκπιεξψλεη ηνλ Καηάινγν Γηελεξγνπκέλνπ Οπηηθνχ Διέγρνπ επί 

ησλ Αηηήζεσλ. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν απηφ δηαπηζησζεί φηη κία αίηεζε δελ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ηφηε ε Αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη. Η ΟΣΓ πξνηνχ απνζηείιεη 

επηζηνιή απφξξηςεο ζηνλ Αηηεηή, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο γηα 

εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο. 

20.8 Αθνινχζσο, εάλ κία Αίηεζε πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο αιιά δηαπηζησζεί φηη 

ππάξρνπλ ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά/πιεξνθνξίεο ή φηη ε Αίηεζε δελ είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλε, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα απνζηαιεί ζην Γηθαηνχρν Γηεπθξηληζηηθή 

επηζηνιή γηα ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ/ πιεξνθνξηψλ ή γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ζηελ Αίηεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

Οπηηθφο Έιεγρνο αλαζηέιιεηαη. 

20.9 Δάλ ν Γηθαηνχρνο δελ απνζηείιεη απάληεζε κέζα ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο, ηφηε ε Αίηεζε απνξξίπηεηαη. Η ΟΣΓ πξνηνχ 

απνζηείιεη επηζηνιή απφξξηςεο ζηνλ Αηηεηή, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Μνλάδα 

Δθαξκνγήο γηα εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο. 

20.10 Δάλ ν Γηθαηνχρνο απαληήζεη εληφο ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αιιά ε 

απάληεζε δελ είλαη νινθιεξσκέλε ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ ή 

δελ πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, ηφηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο 

ΟΣΓ ζα εηζεγεζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ θαηά πφζν ε 
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αίηεζε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

ή εάλ ζα απνξξηθζεί θαη ζα επηθπξψζεη θαη ηνλ ηειηθφ Καηάινγν ηνπ 

Γηελεξγνχκελνπ Οπηηθνχ Διέγρνπ. 

20.11 Δάλ ε Αίηεζε δελ απνξξηθζεί, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα δηελεξγήζεη ηνλ 

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. 

20.12 Δάλ ε αίηεζε δελ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα/ ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ, ζα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην ην νπνίν είλαη ε Αμηνιφγεζε 

ησλ Αηηήζεσλ. Όκσο, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ δηαθαλεί φηη 

ππάξρνπλ ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά/ πιεξνθνξίεο ή ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο, ν 

πληνληζηήο ηεο ΟΣΓ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ζα ζηείιεη 

ζην Γηθαηνχρν επηζηνιή γηα ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ν 

Γηθαηνχρνο δελ απαληήζεη ζηελ επηζηνιή κέζα ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο, ηφηε ε αίηεζε ζα απνξξηθζεί. Η ΟΣΓ πξνηνχ 

απνζηείιεη επηζηνιή απφξξηςεο ζηνλ Αηηεηή, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Μνλάδα 

Δθαξκνγήο γηα εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο. Δάλ ν Γηθαηνχρνο 

απαληήζεη εληφο ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αιιά ε απάληεζε δελ είλαη 

νινθιεξσκέλε ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ, ή δελ 

πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, ηφηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα 

εηζεγεζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ θαηά πφζν ε Αίηεζε 

ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ή εάλ 

ζα απνξξηθζεί. Αθνινχζσο επηθπξψλεηαη ν ηειηθφο Καηάινγνο ηνπ Γηελεξγνχκελνπ 

Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ θαη ε Αίηεζε ζα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο Αμηνιφγεζεο/ 

Βαζκνιφγεζεο. 

20.13 Αμηνιφγεζε Σσλ ΠξνηΪζεσλ 

Όιεο νη ππνβιεζείζεο Πξνηάζεηο πνπ πεξλνχλ επηηπρψο απφ ην Γηνηθεηηθφ Έιεγρν, 

αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε ηε Μέζνδν ηεο πγθξηηηθήο 

Αμηνιφγεζεο. Η αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο ΟΣΓ.  
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ΑπνηΫιεζκα Αμηνιφγεζεο 

20.14 Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαηαγξάθεηαη ζην Έληππν Αμηνιφγεζεο. 

Τπνγξάθεηαη απφ φια ηα θπζηθά πξφζσπα (αμηνινγεηέο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

20.15 Δάλ ε Αίηεζε ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ην 35% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ 

θξηηεξίσλ, ηφηε ζα ζπκπεξηιεθζεί ζε θαηάινγν κε ηηο ζεηηθά αμηνινγεκέλεο 

Αηηήζεηο νη νπνίεο ζα θαηαηάζζνληαη ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία.  

20.16 Απηφ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη θαηά αλάγθε θαη ηελ Έληαμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

Έξγνπ ζην ΠΑΑ 2014-2020. Οη Αηηήζεηο πνπ ζα πξν-εγθξηζνχλ ζα εμαξηψληαη 

απφ ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο. Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο πξνθχςνπλ εμνηθνλνκήζεηο (π.ρ. ιφγσ κείσζεο 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ εληαγκέλσλ Έξγσλ), ηφηε, θαη εάλ ην πνζφ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ην επηηξέπεη, δχλαηαη λα εληαρζεί επηπξφζζεην Έξγν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ακέζσο επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο.  

20.17 Η ΟΣΓ ζε φια ηα ζηάδηα γηα ηελ επηινγή ησλ Έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

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.  

20.18 Μεηά ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ θαη ηε ιήςε ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

απφθαζεο απφ ηελ ΟΣΓ, ε ΟΣΓ ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ηηο αηηήζεηο. 

ε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζα αλαθέξεηαη ε θαηάηαμε ησλ αηηήζεσλ, βάζεη ηεο 

βαζκνινγίαο πνπ έιαβαλ, θαζψο θαη πνηεο απφ ηηο αηηήζεηο πξνηείλνληαη γηα 

έγθξηζε βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. 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).  

20.19 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο ζα αζθεί ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο ζε ζπλεξγαζία, φπνπ 

απηφ απαηηείηαη θαη 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 ΔΓ LEADER, ζχλζεζε 
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Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ηήξεζε δηαδηθαζίαο θαη ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε). ηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα Δθαξκνγήο κεηαβηβάδεη 

ζηελ ΟΣΓ ηνλ θαηάινγν κε ηα Έξγα πνπ εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη.  

20.20 Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ θαηαιφγνπ απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο, κε ηελ νπνία 

ελεκεξψλεηαη ε ΟΣΓ θαηά πφζν νη απνθάζεηο ηεο επηθπξψλνληαη, ε ΟΣΓ 

ελεκεξψλεη γξαπηψο 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. ην ΠαξΪξηεκα VI ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο ππάξρεη ππφδεηγκα Δληχπνπ Έλζηαζεο. 

20.21 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 κεηαβηβάδεη ηνλ Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηε Μνλάδα 

Δθαξκνγήο. 

20.22 Αθνχ παξέιζεη ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ θαη ε ΟΣΓ έρεη ιάβεη έγθξηζε 

γηα ηνλ Σειηθφ Καηάινγν απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο, ε ΟΣΓ εθδίδεη ηελ 

Πξνθαηαξθηηθή Έγθξηζε ησλ Έξγσλ, κε θνηλνπνίεζε ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη αηηεηέο δηαθσλνχλ κε ηνπο φξνπο έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπο 

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο ζηελ ΟΣΓ εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

20.23 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.  

20.24 Οη ελζηάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο φξνπο έγθξηζεο ησλ Αηηήζεσλ, ζα 

εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο ΟΣΓ κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. Η Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ, 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. ηε ζπλέρεηα ε 

Μνλάδα Δθαξκνγήο αθνχ ιάβεη εθ λένπ ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ησλ πξνο 
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έγθξηζε Αηηήζεσλ, κεηαβηβάδεη ηνλ Σειηθφ Καηάινγν πξνο ηελ ΟΣΓ κε ηηο ηειηθέο 

ζέζεηο ηεο γηα έγθξηζε ή απφξξηςε Αηηήζεσλ. 

20.25 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο έληαμε Γξάζεσλ ε ΟΣΓ εληφο 15 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ππνβάιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο (Δπαξρηαθά Γεσξγηθά 

Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο) ηηο πξσηφηππεο Αηηήζεηο γηα Έξγα ηα νπνία 

έρνπλ εγθξηζεί. ηηο αηηήζεηο ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα αληίγξαθα ησλ 

Πξνθαηαξηηθψλ Δγθξίζεσλ. 

20.26 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξνβαίλνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ 

ζχκθσλα κε ην χκθσλν πλεξγαζίαο θαη απνζηέιινπλ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ή 

απνδείμεηο θαη ηπρφλ άιια έγγξαθα πνπ ζα δεηεζνχλ πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν 

ηνπ Έξγνπ. Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο αθνχ ζπγθεληξψζεη φια ηα ηηκνιφγηα/ 

απνδείμεηο απφ ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ, ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο 

ηνπ Έξγνπ θαη ππνβάιεη Αίηεκα Πιεξσκήο πξνο ηελ ΟΣΓ.  

20.27 Η ΟΣΓ δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο (εάλ απαηηείηαη), ζπκπιεξψλεη ηα 

απαξαίηεηα έληππα επηηφπησλ ειέγρσλ θαη ειέγρεη ηα ηηκνιφγηα/απνδείμεηο θαη ηα 

άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία. Μεηά ηνπο ειέγρνπο, ε ΟΣΓ ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα 

Δθαξκνγήο ην αίηεκα ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζηελ νπνία επηζπλάπηεη θαη φια ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. Η ΟΣΓ ππνβάιιεη ηαπηφρξνλα ζπκπιεξσκέλν θαη ην έληππν ζην 

νπνίν δηαθαίλεηαη ε απφθαζε ηεο ΟΣΓ γηα ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην 

δηθαηνχρν. 

20.28 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ Έξγνπ θαη φπνπ θξίλεη απαξαίηεην 

δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο, ειέγρεη φια ηα επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά θαη ην 

Αίηεκα Πιεξσκήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο 

ελέξγεηεο, ηα πνξίζκαηα θαη ηηο απνθάζεηο γηα πιεξσκή κε ηεο ΟΣΓ, δηαβηβάδεη 

ζηνλ ΚΟΑΠ ηελ αίηεζε γηα πιεξσκή ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ελεκεξψλεη ηελ ΟΣΓ. 

Ννείηαη φηη, φπνπ δηαπηζηψλνληαη θελά/ ειιείςεηο/ αζάθεηεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

αηηήζεσλ/ Αηηεκάησλ Πιεξσκήο ζα επηζηξέθνληαη ζηηο ΟΣΓ γηα δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο, έηζη ψζηε ηα αηηήκαηα πιεξσκήο λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλα. 

20.29 Οη δηθαηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηηο πιεξσκέο εληφο 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο. 

20.30 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ε ΟΣΓ ζα εμεηάδεη ην αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ην πφξηζκά 
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ηεο γηα ην ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. Η Μνλάδα Δθαξκνγήο, ζα 

εμεηάδεη ην πφξηζκα ηεο ΟΣΓ θαη φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν ζα εμεηάδεη ην αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο, ζε ζπλεξγαζία, φπνπ απηφ απαηηείηαη, κε άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο 

θαη ζα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ ΟΣΓ γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζέζε ηεο Μνλάδαο. 

ηε ζπλέρεηα ε ΟΣΓ ζα ελεκεξψλεη γξαπηψο ην δηθαηνχρν ζρεηηθά κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί/εγθξηζεί.  

20.31 Ο ΚΟΑΠ θαη ε ΟΣΓ δελ δεζκεχνληαη λα εγθξίλνπλ θαη λα θαηαβάινπλ εληζρχζεηο 

ζε Έξγα, εάλ απφ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ, 

δηαπηζησζεί αζπκβαηφηεηα κε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηνπο φξνπο ηνπ 

Καζεζηψηνο.  

20.32 Ννείηαη φηη γηα νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ΟΣΓ ζε ζρέζε 

κε ηηο αηηήζεηο ηνπ Καζεζηψηνο 19.2 ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία 

ζα δηαβηβάδνληαη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα νη ΟΣΓ νθείινπλ λα 

αθνινπζνχλ πηζηά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε πνπ 

ππέγξαςαλ κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 

20.33 ΑλΪθιεζε Έγθξηζεο Έξγνπ 

20.34 Η κε ηήξεζε απφ ην Γηθαηνχρν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ φξσλ ηεο Έγθξηζεο 

Έξγνπ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζηελ πξνζσξηλή ή/θαη νξηζηηθή αλάθιεζε θαη 

δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ή/θαη ζηελ απέληαμε ηνπ Έξγνπ απφ ην ΠΑΑ 2014-

2020 θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηελ επηβνιή λνκηθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο. 

21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΡΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

21.1 Οη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ Έξγσλ απφ ηελ ΟΣΓ έρνπλ ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν 

Γηθαηνχρνο γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο. 

21.2 Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα ππάξρεη: 

 Άκεζε θαη ζπλεράο παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ Έξγσλ 

κε απ’ επζείαο θαη ηαθηέο επαθέο κε ηνπο Γηθαηνχρνπο.  

 Έκκεζε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ Έξγσλ κέζσ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ θαη παξέρνληαη απφ ηνπο 

Γηθαηνχρνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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 Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζέαο πιεξσκάο ησλ Έξγσλ κέρξη ηελ ηειηθή 

απνπιεξσκή ηνπο.  

 Έγθαηξε αληηκεηψπηζε ζε πεξέπησζε εληνπηζκνχ πξνβιάκαηνο θαη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

 Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζέαο νινθιάξσζεο ησλ Έξγσλ θαη ηεο 

δηεμαγσγήο ειέγρσλ νινθιήξσζεο θαη ηήξεζεο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ. 

21.3 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαδηθαζηψλ, ε Μνλάδα Δθαξκνγήο / Αλάδνρνο, 

ε ΟΣΓ θαη νη Γηθαηνχρνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα έληππα ηνπ ΠΑΑ (Αηηήζεηο θ.η.ι.), 

θαζψο θαη άιια εγρεηξίδηα / έληππα, ηα νπνία πηζαλφ λα απαηηεζνχλ θαη είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Έξγσλ. 

22 ΔΛΔΓΥΟΙ 

22.1 Έιεγρνη θαηΪ ηελ Τινπνέεζε ησλ Έξγσλ  

22.2 Η ΟΣΓ δηελεξγεί ειέγρνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ Έξγσλ θαη πξνηνχ επηθπξψζεη 

ηηο δαπάλεο. Οη έιεγρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ θαη επηηφπηνπο θαη δηνηθεηηθνχο 

ειέγρνπο. Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα 

αθφινπζα: 

 Έιεγρν ηεο Δπηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.4. 

 Έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνθαηαξηηθή 

Έγθξηζε ηνπ Έξγνπ 

 Έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο 

πνπ αθνξά ηελ πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα ησλ Έξγσλ 

 Έιεγρν φηη ηα απνδεηθηηθΪ ά/θαη Ϊιια ζηνηρεέα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην Έξγν 

ηεξνχληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη δεφλησο θαηαρσξεκΫλα ζε μερσξηζηφ θΪθειν 

ηνπ Έξγνπ  

 Δπηηφπην ηερληθφ Ϋιεγρν ζην εξγνηΪμην (ζε πεξέπησζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ/ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θηι) 

22.3 Έιεγρνη θαηΪ ηελ Οινθιάξσζε ησλ Έξγσλ 

22.4 Αθνχ ππνβιεζνχλ απφ ην Γηθαηνχρν ην Αίηεκα Πιεξσκήο ε ΟΣΓ πξαγκαηνπνηεί, 

αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, Δπηηφπην Έιεγρν γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ νινθιήξσζε 
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φισλ ησλ Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ, έρνληαο ππφςε ηελ εγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ηνπ 

Έξγνπ. 

22.5 Η νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηαπίζησζε / 

πηζηνπνίεζε φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη νινθιεξσζεί φπσο πξνβιεπφηαλ ζην 

χκθσλν πλεξγαζίαο. Η νινθιήξσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

επηηπγράλεηαη φηαλ ν Γηθαηνχρνο ππνβάιεη ζηελ ΟΣΓ ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πιεξσκή/ 

εμφθιεζε ησλ Γαπαλψλ. Η νινθιήξσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ.  

22.6 Η ΟΣΓ, αθνχ βεβαησζεί φηη, 

 ηα παξαδνηΫα ζπλΪδνπλ κε ηα ηηκνιφγηα θαη 

 Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη φξνη πνπ ηΫζεθαλ ζηελ Πξνθαηαξηηθά Έγθξηζε Έξγνπ 

εθδέδεη ηε Γάισζε Οινθιάξσζεο Έξγνπ. 

22.7 Δθ ησλ ΤζηΫξσλ Έιεγρνη 

22.7.1 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 Πξφγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Οη φξνη ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ εθηείλνληαη θαη κεηά ηελ 

ηειηθή πιεξσκή απφ ηνλ ΚΟΑΠ, ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία.  

22.7.2 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 ζε δηάζηεκα πέληε εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο. 

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

 Η δξαζηεξηφηεηα ή ε ρξήζε γηα ηελ νπνία έρεη ιάβεη έγθξηζε ην έξγν, δελ έρεη 

παχζεη ή κεηεγθαηαζηαζεί εθηφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

 Γελ άιιαμε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία 

παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα. 

 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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22.7.4 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 

22.8 Με ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε Γξάζε πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε 

ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ θαηάινγν 

επηιέμηκσλ δξάζεσλ ηεο Γξάζεο θαζψο θαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε 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. 

22.9 Δπαιεζεχεηαη επίζεο ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ 

Γηθαηνχρν ζε ζρέζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

22.10 Σέινο κε ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε ρξήζε ή ε πξνβιεπφκελε 

ρξήζε ηεο Γξάζεο είλαη ζπλεπήο κε ηε ρξήζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Αίηεζε θαη 

κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε. 

22.11 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. 

22.12 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.  

22.13 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.  



ΓξΪζε 19.2.4: ΓξΪζεηο πλεξγαζέαο 

ΠΑΑ 2014-2020, Γξάζε 19.2.4, Έθδνζε 1                                                                                               ειίδα 32 απφ 61 

 

22.14 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. 

22.15 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. 

22.16 Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαηαγξάθνληαη θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηε 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.  

23 ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΠΙΘΑΝΧΝ ΦΑΛΜΑΣΧΝ 

23.1 χκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

17εο Ινπιίνπ 2014, νη αηηήζεηο ελίζρπζεο, νη αηηήζεηο ζηήξημεο ή αηηήζεηο πιεξσκήο 

θαη ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ παξέρεη ν Γηθαηνχρνο κπνξνχλ λα 

δηνξζψλνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη αλά πάζα ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζε 

πεξηπηψζεηο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ηα νπνία αλαγλσξίδεη ε αξκφδηα αξρή βάζεη 

ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ν Γηθαηνχρνο ελήξγεζε θαιή ηε πίζηεη. 

23.2 Η αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα αλαγλσξίδεη πξνθαλή ζθάικαηα κφλνλ εθφζνλ 

κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ απεπζείαο ζην πιαίζην ηππηθνχ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην. 

24 ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΙΑ 

24.1 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 

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 
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ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Σνλίδεηαη φηη, φπσο ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα έλα Έξγν 

πλεξγαζίαο δε ζα μεπεξλά ηηο ηξείο (3) δφζεηο. 

24.2 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. 

24.3 πγθεθξηκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ ζα αθνινπζείηαη ε αθφινπζε 

δηαδηθαζία: 

24.3.1 Οη Δηαίξνη ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξνβαίλνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ 

ζχκθσλα κε ην χκθσλν πλεξγαζίαο θαη απνζηέιινπλ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ή 

απνδείμεηο θαη ηπρφλ άιια έγγξαθα πνπ ζα δεηεζνχλ πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν 

ηνπ Έξγνπ.  

24.3.2 Ο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο αθνχ ζπγθεληξψζεη φια ηα ηηκνιφγηα/ απνδείμεηο απφ ηνπο 

Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ, ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ 

(ΠαξΪξηεκα VΙI) 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.  

24.3.3 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, ζηελ νπνία επηζπλάπηεη θαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Η ΟΣΓ 

ππνβάιιεη ηαπηφρξνλα ζπκπιεξσκέλν θαη ην έληππν πιεξσκήο, ζην νπνίν 

δηαθαίλεηαη ε απφθαζε ηεο ΟΣΓ γηα ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην 

Γηθαηνχρν θαζψο θαη ηε Γήισζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ. 

24.3.4 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. 
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24.3.5 Οη Γηθαηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηηο πιεξσκέο εληφο 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, πξνο ηελ ΟΣΓ. 

24.4 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. 

24.5 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. 

24.6 Οη απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο απφ ηελ ΟΣΓ 

ζηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

24.7 Η Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη Σηκνινγίσλ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλε κε κειάλη ή δαθηπινγξαθεκέλε, ρσξίο θελά θαη παξαιείςεηο, λα 

είλαη επαλάγλσζηε θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα πνπ 

παξαδίδνληαη θαζψο επίζεο θαη ην αηηνχκελν πνζφ.  

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

 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. 

 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 δηθαηνχρνο έρεη ηαθηνπνηεκέλεο 

ηηο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. Η Βεβαίσζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ 

Έξγνπ. 

24.8 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο θαη ν ΚΟΑΠ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Αηηήζεσλ δχλαηαη λα 

δεηήζνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή/ θαη έγγξαθα. 

24.9 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο, αθνχ εμεηάζεη θαη επηθπξψζεη ηα παξαζηαηηθά, ζα 

δηαβηβάδεη ην Αίηεκα Πιεξσκήο πξνο ηνλ ΚΟΑΠ θαη ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 

ΟΣΓ.  
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24.10 Ο ΚΟΑΠ κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζα θαηαβάιιεη ηελ πιεξσκή πξνο 

ηνπο δηθαηνχρνπο. 

25 ΜΔΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ 

25.1 ην ΠΑΑ θαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνκηθή βάζε ηεο Γξάζεο, 

πξνλννχληαη κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί γηα πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο 

ζηελ αηηνχκελε θαη κεηξνχκελε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνζφηεηα, ηε κε εθηέιεζε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αηηεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γξάζε 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δφινπ εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή. 

Πεξηπηψζεηο Δπηβνιάο Πνηλψλ (ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθ ησλ πζηΫξσλ ειΫγρνπο) 

25.2 Η επηβνιή πνηλήο ζρεηίδεηαη θαζαξά θαη κφλν κε ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο είλαη επζχλε ηνπ αηηεηή/ζπληνληζηή. ε 

πεξίπησζε επηβνιήο πνηλψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν 

αηηεηήο/ζπληνληζηήο. 

25.3 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 «Πξφζσπν πνπ 

παξεκπνδίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΟΑΠ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

φπσο πξνλνείηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ή παξέρεη αλαθξηβή ή ςεπδή ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ή παξεκπνδίδεη, κε νπνηνδήπνηε άιινλ ηξφπν ην έξγν ηνπο, 

δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα, ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη 2 

ρξφληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €8.543 ή θαη κε ηηο δχν απηέο πνηλέο». 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. 

25.4 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.. 
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Πεξηπηψζεηο Δπηβνιάο Πνηλψλ φηαλ παξαηεξεζνχλ δηαθνξΫο κεηαμχ ηνπ 

αηηνχκελνπ θαη ηνπ ΔπηιΫμηκνπ Πνζνχ Υνξεγέαο 

25.5 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).  

25.6 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:   

25.7 Ωζηφζν, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο εάλ ν δηθαηνχρνο είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμεη 

ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ φηη δελ επζχλεηαη γηα ηελ έληαμε ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ 

ή εάλ ε ΟΣΓ, ε Μνλάδα Δθαξκνγήο θαη ν ΚΟΑΠ θξίλεη κε άιιν ηξφπν πνπ ηνλ 

ηθαλνπνηεί φηη ν ελ ιφγσ δηθαηνχρνο δελ ππέρεη επζχλε. 

25.8 Σέηνηεο δηαθνξέο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξέο ζηα πνζά πνπ ππάξρνπλ 

ζηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη θαη ζηηο εγθξηζείζεο δαπάλεο. Γηαθνξέο κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ επίζεο απφ ηε κέηξεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, εηδηθά γηα 

ρσξνηαμηθέο δξάζεηο. Η έγθξηζε γηα ηέηνηεο δξάζεηο γίλεηαη κε βάζε ησλ 

ηεηξαγσληθψλ, ηξερφλησλ ή θπβηθψλ κέηξσλ (αλαιφγσο ηεο δξάζεσο) θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ δηαθέξεη απφ ηελ 

πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε θαη ην Αίηεκα Πιεξσκήο, ηφηε γίλνληαη αλαινγηθέο 

κεηψζεηο ζην πνζφ ρνξεγίαο, πνπ έρεη θαη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεγαιχηεξε ηνπ 10%, φπσο 

αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ. 
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Πεξηπηψζεηο αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ αέηεζε / 

ζπκκεηνρά ζηε ΓξΪζε 

25.9 ε πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ππνρξέσζε 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ αίηεζε / ζπκκεηνρή ζηε Γξάζε ζα πξέπεη ν Γδηθαηνχρνο λα 

επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε 

πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο. 

25.10 Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν Γηθαηνχρνο 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 Γηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην πιαίζην 

ηεο ίδηαο Γξάζεο γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαη ην επφκελν.  

25.11 ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ. δφινο, παξαπνίεζε θξαηηθψλ εγγξάθσλ, 

ν ΚΟΑΠ ζα πξνρσξά θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ κε θαηαγγειία ζηελ 

Αζηπλνκία, θαζψο θαη ζε απνθιεηζκφ απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηεο 

ίδηαο Γξάζεο γηα κέρξη θαη ηξία έηε.  

25.12 ε πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ηε 

καθξνρξφληα ηνπ ππνρξέσζε / δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ησλ επηδνηεκέλσλ έξγσλ 

κέζσ ηεο Γξάζεο, γηα 5 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηειηθήο 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. 

Πεξηπηψζεηο Με Δπηβνιάο Πνηλψλ 

25.13 Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

(I) φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία: 

 ζάλαηνο ηνπ Γηθαηνχρνπ (ε παξνχζα πξφλνηα αθνξά θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ 

–ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο). 

 καθξνρξφληα αληθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο εξγαζία (ε παξνχζα πξφλνηα 

αθνξά θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ –ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δχλαληαη λα 

πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο). 

 ζνβαξή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή δεκηά ζηελ εθκεηάιιεπζε 
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 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 ή άιιεο 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. 

25.14 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.  

26 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

26.1 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. 

26.2 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. 

00357-22557777 Φαμ: 0035722557755). Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ 

ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζην Email: dpo@capo.gov.cy  

26.3 Ο ΚΟΑΠ δεηά πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ έθηαζε πνπ απηά είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηα κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. 

mailto:dpo@capo.gov.cy
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Οπνηαδήπνηε πξνζσπηθά δεδνκέλα δίδνληαη ζε εζεινληηθή βάζε. Η κε παξνρή 

φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επεμεξγαζέαο ηεο αέηεζεο ζαο ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ν ΚΟΑΠ λα κελ κπνξεέ λα 

επεμεξγαζηεέ ηελ αέηεζε ζαο ά λα απνξξέςεη ηελ αέηεζε ζαο. 

26.4 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.  

26.5 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 
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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 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.    

26.6 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.  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. 

26.7 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. 

27 ΠΑΡΑΣΤΠΙΔ 

27.1 Όιεο νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ πνπ ζα εληνπίδνληαη, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη πξνο ην 
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Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξάο (Σκήκα ΑΑ & ΚΟΑ) 

ηνπ ΚΟΑΠ κε βάζε ηε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο παξαηππηψλ πνπ ζεζπίζηεθε απφ 

ηελ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ 

ΚΟΑΠ. Σν Σκήκα ΑΑ & ΚΟΑ κε ηε ζεηξά ηνπ θνηλνπνηεί ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξαηππίεο ζηελ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο. 

Κνηλνπνέεζε Παξαηππηψλ ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά 

27.2 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.  

27.3 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.«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.  

 

28 ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΑΙΣΗΣΧΝ 

28.1 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 
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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. 

28.2 Γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ε νπνία απαηηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Δθηειεζηηθφ 

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. 

 

29 ΔΝΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 

Τπνβνιά ελζηΪζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο πιεξσκΫο απφ ηνλ ΚΟΑΠ: 

29.1 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 ζηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο κέζσ ηεο ΟΣΓ. 

29.2 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.  

Απνδνρά ά απφξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο: 

29.3 Μεηά απφ ηελ εμέηαζε ηεο απφ εηδηθή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη κεηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο γηα ηελ έλζηαζε, ελεκεξψλεηαη ν Αηηεηήο θαη ε ΟΣΓ γηα ηελ απφθαζε 

ηεο. 

http://www.capo.gov.cy/
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30 ΔΡΜΗΝΔΙΔ – ΘΔΜΟΙ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

31 Σξνπνπνηάζεηο ησλ Έξγσλ 

31.1 Όιεο νη κηθξέο αιιαγέο (π.ρ. ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Δηαίξσλ, 

επαλαπξνγξακκαηηζκφο ησλ Γξάζεσλ), κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ σο «ξπζκίζεηο» 

ζα ππνβάιινληαη ζηε ΟΣΓ απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηνπ Έξγνπ. Η ΟΣΓ ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

31.2 Οπνηεζδήπνηε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζρεηηθέο κε ην Έξγν πλεξγαζίαο (π.ρ. 

απφζπξζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ εηαίξσλ) θαη κε ηηο Γξάζεηο (π.ρ. επέθηαζε ηεο 

δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ), πξέπεη λα απνθεχγνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν. Δληνχηνηο, εάλ δηθαηνινγεζνχλ θαηάιιεια απφ ηνπο Δηαίξνπο, ηφηε 

απηέο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ ζε πξψην ζηάδην απφ ηελ ΟΣΓ θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο γηα λα κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ην 

Έξγν. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε απηή ν Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη «Αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο» ζηελ 

ΟΣΓ. ην αίηεκα νη Δηαίξνη ζα πεξηγξάθνπλ ζε ζπληνκία ηε δεηνχκελε αιιαγή 

παξέρνληαο επαξθή αηηηνιφγεζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη 

αλαζεσξεκέλν ην θείκελν ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο ηνπ Έξγνπ (κε ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα). ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο λένο 

Δηαίξνο αληηθαζηζηά έλαλ Δηαίξν ν νπνίνο έρεη απνζπξζεί, ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηεηαη κηα δήισζε ζπκκεηνρήο απφ ηνλ ππφ αλαθνξά Δηαίξν, κηα 

βεβαίσζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην λέν Δηαίξν θαη ην ηξνπνπνηεκέλν χκθσλν 

πλεξγαζίαο. Ννείηαη πσο ηπρφλ κε έγθξηζε ησλ ππφ αλαθνξά ηξνπνπνηήζεσλ 

απφ ηελ ΟΣΓ ή/θαη ηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο, δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε 

θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Έξγνπ.  

31.3 Η ΟΣΓ ζα πξνσζεί φιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ε 

νπνία, δελ δεζκεχεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε νπνησλδήπνηε δαπαλψλ, εθφζνλ 

δελ έρνπλ ηεξεζεί νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο. 

31.4 Αίηεκα γηα επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ζα πξέπεη 

λα ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ Πξνθαηαξηηθή Έγθξηζε ηνπ Έξγνπ. 
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Σξνπνπνηάζεηο ηεο Παξνχζαο Πξφζθιεζεο 

31.5 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, εξκελεία ή 

ηξνπνπνίεζε ηεο Παξνχζαο Πξφζθιεζεο 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. 

32 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ / ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξάζε ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ΟΣΓ, ηε  

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή ηνλ ΚΟΑΠ ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ε ζπκπιήξσζε 

εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ε παξνρή επηπξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο γηα ζθνπνχο 

ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξάζε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ δχλαηαη λα 

επηδνηεζνχλ γηα ηελ ίδηα δξάζε απφ δχν πεγέο.  

 Η ΟΣΓ θαη ε Μνλάδα Δθαξκνγήο 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.  

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηαζνχλ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ 

ΟΣΓ. 
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33  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  
 

Παξάξηεκα I: Έληππν Αίηεζεο 

Παξάξηεκα II : Τπφδεηγκα χκθσλνπ πλεξγαζίαο 

Παξάξηεκα III: Τπφδεηγκα Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ 

Παξάξηεκα IV: Έληππν Αμηνιφγεζεο ηεο Αίηεζεο  

Παξάξηεκα V: Αίηεζε γηα Δγγξαθή ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ΚΟΑΠ 

Παξάξηεκα VI: Έληππν Τπνβνιήο Έλζηαζεο 

Παξάξηεκα VIΙ: Έληππν Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ 
 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Δ ΞΔΥΧΡΙΣΟ ΑΡΥΔΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΦΧΝΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΦΧΝΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

Σέηινο Έξγνπ πλεξγαζέαο:                                                              

 

 

Γάισζε: 

 

Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηνπο Δηαίξνπο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηίηιν «», 

αλαιακβάλνπλ δηά ηνπ παξφληνο ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πνπ νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα θαη πηζηνπνηνχλ επίζεο ην αιεζέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ.  

 

 

ΔθαξκνζηΫν δέθαην θαη αξκφδηα δηθαζηάξηα 

 

Η παξνχζα ζπκθσλία δηέπεηαη απφ ην ….. δίθαην. 

 

Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ησλ Δηαίξσλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο ζπκθσλίαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, εθδηθάδεηαη ζηα 

δηθαζηήξηα η.. …………. 

 

 

Ρήηξα πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκέηνρε λέσλ εηαίξσλ («Νένη Δηαίξνη είλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

κέζσ ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζεο πκθσλίαο, εθφζνλ εθθξάζνπλ ζρεηηθή επηζπκία.») 

Ράηξα πνπ επηηξΫπεη Ϊιιεο ηξνπνπνηάζεηο 

ΤπoγξαθΫο 
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Ολνκαζέα ηνπ Δπηθεθαιάο Δηαέξνπ (Δηαέξνο 1) (Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/Αξηζκφο 

Δγγξαθήο Δηαηξείαο): 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ:  

 

 

Θέζε: 

 

Ηκεξνκελία:                                                               Σφπνο (δηεχζπλζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

ρψξαο): 

 

 

Τπνγξαθά:                                                       

 

Ολνκαζέα Δηαέξνπ 2 (Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/ Αξηζκφο Δγγξαθήο Δηαηξείαο): 

 

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ:  

 

Θέζε: 

 

 

Ηκεξνκελία:                                                               Σφπνο (δηεχζπλζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

ρψξαο): 

 

Τπνγξαθά:                                                       

 

Ολνκαζέα Δηαέξνπ n (Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/ Αξηζκφο Δγγξαθήο Δηαηξείαο): 

Ολνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ:  

 

Θέζε: 

Ηκεξνκελία:                                                               Σφπνο (δηεχζπλζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

ρψξαο): 

Τπνγξαθά:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΤΜΦΧΝΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ   

 

Σέηινο Έξγνπ πλεξγαζέαο:    

 

ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

 

Ολνκαζέα ηνπ Δπηθεθαιάο Δηαέξνπ (Δηαέξνο 1): 

 

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ: 

 

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ην παξφλ έληππν: 

 

Γηεχζπλζε ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

 

Σειέθσλν: 

Σειενκνηνηππία: 

Ηιεθ. ηαρπδξνκείν: 

 

 

Ολνκαζέα Δηαέξνπ 2: 

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ: 

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ην παξφλ έληππν: 

Γηεχζπλζε ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

 

Σειέθσλν: 

Σειενκνηνηππία: 

Ηιεθ. ηαρπδξνκείν: 

 

Δπηθνηλσλέα: 

Ολνκαζέα Δηαέξνπ n: 

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ: 

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ην παξφλ έληππν: 

Γηεχζπλζε ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

Σειέθσλν: 

Σειενκνηνηππία: 

Ηιεθ. ηαρπδξνκείν: 
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Πεξηγξαθά ηνπ Έξγνπ πλεξγαζέαο 

 

 

 

Περιγραθή ηφν ζηότφν ηοσ Έργοσ ηφν κύριφν δραζηηριοηήηφν ηοσ Έργοσ: 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραθή ηφν αναμενόμενφν αποηελεζμάηφν για ηοσς δικαιούτοσς ηης ζσνεργαζίας και για ηις 

ζτεηικές περιοτές: 

 

 

 

 

 

 

 

Προζέγγιζη, μέθοδοι και διαδικαζία σλοποίηζης ηοσ Έργοσ για ηο οποίο ζηηείηαι τρημαηοδόηηζη: 

 

 

Περίοδος σλοποίηζης ηοσ Έργοσ: 

 

 

Ρόλος κάθε εηαίροσ ζε ζτέζη με ηις Δράζεις και ηις επί μέροσς δραζηηριόηηηες: 
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Πξνβιεπφκελνο πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλΪ Δηαέξν 

 

 

Δηαέξνη 

 

ΓξΪζεηο  

 

Πξνβιεπφκελεο επη κΫξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

Κφζηνο (EUR)/ αλΪ 

Γξαζηεξηφηεηα 

Υξεκαηνδφηεζε (EUR) 

Κνηλνηηθά 

(ΔΓΣΑΑ) 
Γεκφζηα Ιδησηηθά 

 Γαπάλεο γηα ηελ εηνηκαζία 

κειεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο, ή κειεηψλ 

ζθνπηκφηεηαο θαη δαπάλεο γηα 

ηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ ή δηαρεηξηζηηθνχ 

ζρεδίνπ δαζψλ ή ηζνδχλακνπ 

κέζνπ. 

     

 Γαπάλεο εκςχρσζεο       

 

 

 

Γαπάλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

πξνψζεζεο  

     

 

 

 

Άκεζεο δαπάλεο έξγνπ  

     

 ΤΝΟΛΟ      
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 
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Δπηρεηξεκαηηθφ ρΫδην γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζέαο 
κε ηέηιν: «» 

 

Δηαέξνη ζην Έξγν πλεξγαζέαο: 

 
 
 

ΤθηζηΪκελε θαηΪζηαζε (ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δηαίξσλ ηνπ 
Έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δηαίξσλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ 
ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο πλεξγαζίαο) 

 
 

 

ηφρνη ηνπ Έξγνπ πλεξγαζέαο (νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη πγθεθξηκέλνη, Μεηξήζηκνη, 
Δθηθηνί, Ρεαιηζηηθνί θαη Υξνληθά εθηθηνί): 

 
 

Αλακελφκελα απνηειΫζκαηα: 

 
 
 

Πεξηγξαθά ησλ πξνηεηλφκελσλ ΓξΪζεσλ θαη ζρεηηθά ηεθκεξέσζε πσο απηΫο 
αλακΫλεηαη λα ζπκβΪινπλ ζηελ πινπνέεζε ησλ ηφρσλ ηνπ Έξγνπ: 

 
 
 

ΑλαθνξΪ ζηνλ Τπεχζπλν θνξΫα πινπνέεζεο ηεο θΪζε ΓξΪζεο – ππεχζπλνο 
Δηαέξνο-  

 
 

ΑλαθνξΪ ζηελ πεξένδν δηεμαγσγάο ησλ ΓξΪζεσλ  

 
 

ΑλαθνξΪ ζηηο δηαδηθαζέεο πινπνέεζεο ησλ ΓξΪζεσλ (π.ρ Γηεμαγσγά 
Γηαγσληζκψλ, ζπλεξγαζέα κε εκπιεθφκελνπο θνξεέο)  

 
 

ΑλαθνξΪ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο θΪζε ΓξΪζεο θαη ζηελ πεγά ρξεκαηνδφηεζεο: 

 
 

Σεθκεξέσζε ζρεηηθΪ κε ηελ θνηλά αλΪπηπμε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζέαο, ηελ θνηλά 
πινπνέεζε θαη ηελ θνηλά ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΓξΪζεσλ ηνπ Έξγνπ: 

 
 

Πξφγξακκα Δθδειψζεσλ/ ΠιΪλν Αμηνπνέεζεο Έξγνπ κεηΪ ηελ νινθιάξσζά ηνπ. 
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πλνπηηθφο πέλαθαο Έξγνπ πλεξγαζέαο: ΑλαθνξΪ ζηηο ΓξΪζεηο, ζηνλ Τπεχζπλν Δηαέξν, ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ 
ρξνληθά πεξένδν πινπνέεζεο ησλ ΓξΪζεσλ 

ΣΙΣΛΟ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΣΑΙΡΟ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 
ΓΡΑΗ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 
(ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ) 
ΑΝΑ ΔΣΑΙΡΟ 

ΠΟΟ ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ 
ΥΟΡΗΓΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΓΑΠΑΝΧΝ* 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 
ΓΡΑΗ 

     
 

     

 

     

 

     
 

     

 

           

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΡΓΟΤ 

         

* Να ζπκπιεξσζεί 1, 2, 3, 4 αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ δαπαλψλ ζηελ νπνία εκπίπηεη ε δξάζε: 
1: Γαπάλεο γηα ηελ εηνηκαζία κειεηψλ, 2:Γαπάλεο Δκςχρσζεο, 3: Άκεζεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη 4: Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 
πξνψζεζεο ηνπ Έξγνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Δ ΞΔΥΧΡΙΣΟ ΑΡΥΔΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓξΪζε 19.2.4: ΓξΪζεηο πλεξγαζέαο 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΑΙΣΗΣΧΝ ΚΟΑΠ 
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ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΑΙΣΗΣΧΝ ΚΟΑΠ 
 

 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΑΙΣΗΣΩΝ ΚΟΑΠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

Δπίθεηο:                                                                                 Ημ. Γέννηζης: 

Όνομα: 

Αρ. Σασηόηηηας:                                                   Αρ. Προζθ. Σασηόηηηας: 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Δηαιρείες, Κσβερνηηικά Σμήμαηα, Οργανώζεις Παραγφγών, κ.λ.π) 

Όνομα εηαιρείας: 

Αριθμός εγγραθής εηαιρείας:                                     

Όνομα και επίθεηο νόμιμοσ εκπροζώποσ: 

Αριθμός Γεληίοσ Σασηόηηηας νόμιμοσ εκπροζώποσ: 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ (σμπληρώνονται από Φσσικά και Νομικά Πρόσωπα) 

Γιεύθσνζη:                                                            Αριθμός:                     Αρ. Γιαμ.: 

Πόλη/Υφριό:                                                        Σατ. Κώδικας: 

Δπαρτία: 

Σατ. Θσρ.:                                           Σ.Κ. Θσρ.:                               Σατ. Γραθ. Θσρ.: 

Γήμος/Κοιν. Σατ. Θσρ.:                   Σηλέθφνο:                             Κινηηό Σηλέθφνο: 

Γιεύθσνζη Ηλεκηρονικού Σατσδρομείοσ: 

Γιεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): (Απαραίηηηη η επιζύναυη πρφηόησποσ 

εγγράθοσ από ηο Υρημαηοπιζηφηικό Ίδρσμα) 

                                  
 

Γηλώνφ σπεύθσνα και εν γνώζει ηφν ζσνεπειών ηοσ Νόμοσ αναθορικά  με υεσδείς δηλώζεις όηι 

όλες οι πληροθορίες ποσ  δίνονηαι ζηην αίηηζη ασηή είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις. 

 

Ημερομηνία: ……………………………….     Τπογραυή Αιτητή: ........................................…… 

 

Γ  Ι  Α      Δ  Π  Ι    Η  Μ  Η       Υ  Ρ  Η    Η                                                                        

 

ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:………………….………..               

 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:..………………………. 

ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΓΙΑ ΔΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ 

Αρ. Δκμετάλλεσσης (Αίτησης): ………………………….. 

Δνιαίος Αρ. Αιτητή: ……..................................................... 

Δπαρτιακό Γραυείο: ......………………………….............. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΗ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 - 2020 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΗ 
 
 
Δπίηξνπν Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (εάν η ένζηαζη αθορά Αίηημα 
Πληρφμής) 
 
Γηεπζπληή Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο «……………………………………….» (εάν η ένζηαζη 
αθορά απόρριυης ηης Αίηηζής ή έγκριζης μικρόηεροσ αιηούμενοσ ποζού) 
 
 

 
 

Έλζηαζε πνπ αθνξΪ ηελ αέηεζε κε αξ. .................. 
γηα ηε ΓξΪζε 19.2.4:« ΓξΪζεηο πλεξγαζέαο» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

 
Με βάζε ηελ επηζηνιή (α) απφξξηςεο ηεο αίηεζήο κνπ απφ ηελ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο, (β) 

έγθξηζεο κηθξφηεξνπ αηηνχκελνπ πνζνχ, (γ) απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο 

(δηαγξάςηε αλάινγα) πνπ έιαβα, επηζπκψ λα ππνβάισ έλζηαζε γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

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

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

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

 
Γλσξίδσ φηη ζε πεξίπησζε ςεπδνχο δάισζεο ζα ππνζηψ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νφκνπ. 
 
Ολνκαζία Γηθαηνχρνπ: .................................................. 

Όλνκα λφκηκνπ εθπξνζψπνπ: .................................................. 

Αξ. Σαπηφηεηαο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ: .................................................. 

Αξ. Σειεθψλνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ: .................................................. 

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο: .................................... 

Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο: .................................................. 

 

Ηκεξνκελία: .................................................. 

Τπνγξαθή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ: .................................................. 

 
Ηκεξνκελία ππνβνιήο έλζηαζεο3: .................................................. 

 
Κνηλ. Γηεπζχληξηα Σκήκαηνο Γεσξγίαο 

                                                 

 

 
3
 πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Δ ΞΔΥΧΡΙΣΟ ΑΡΥΔΙΟ 


