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ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΜΗΜΔΡΩΗ ΑΙΣΗΣΩΝ 

ΚΑΘΔΣΩΣΟ 19.3 

«ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 

ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ» 

 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Καηά ηελ πεξίνδν 2014-2020, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) ζηεξίδεη Έξγα Γηαθξαηηθήο θαη Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ 
Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  

1.2 Κχξηνο ζηφρνο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα ελεκεξψζεη ηηο ΟΣΓ θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα ν νπνίνο κπνξεί λα εκπιαθεί ζην Καζεζηψο απηφ, γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο 
19.3 «Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε Έξγσλ πλεξγαζίαο ησλ ΟΣΓ» ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 – 2020 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

1.3 Σνλίδεηαη φηη ην παξφλ Δγρεηξίδην ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ελεκεξσηηθφ θαη 
θαζνδεγεηηθφ θείκελν αλαθνξάο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνθαζηζηά 
ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 – 2020 θαη ην Δπξσπατθφ θεθηεκέλν. 

1.1. Ννκηθή Βάζε 

 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. 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. 

 Ο πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2016 (Ν.73 (I)/2016) ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 
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1.2. ηόρνη ηνπ Καζεζηώηνο  

ηφρνο ηνπ Καζεζηψηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 
κεηαμχ ησλ ΟΣΓ. Οη ΟΣΓ θαινχληαη λα παίμνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν, ζπλδένληαο ηνπο 
αλζξψπνπο κε λέεο ηδέεο θαη πξνζεγγίζεηο θαη ελζαξξχλνληαο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνσζψληαο ηελ έληαμε θαη ηελ παξνρή ηνπηθψλ ππεξεζηψλ. Οη 
ΟΣΓ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε γλψζεσλ θαη ζηελ αληαιιαγή νξζψλ 
πξαθηηθψλ θαη θαηλνηνκίαο φζνλ αθνξά ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

1.3. Μνλάδα Δθαξκνγήο  

Η Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο είλαη ν Σνκέαο Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ 
ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 

1.4. Γηθαηνύρνη 

Γηθαηνχρνη ζην Καζεζηψο απηφ είλαη νη ΟΣΓ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014 - 2020 αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Μέηξν 19 ηνπ ΠΑΑ 2014 - 2020. 

1.5. Πξνϋπνινγηζκόο 

1.5.1. Σν πνζφ ην νπνίν έρεη θαηαλεκεζεί ζην Καζεζηψο 19.3 παξνπζηάδεηαη 
ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

Καζεζηψο Κνηλνηηθή 
πκκεηνρή (1) 

Δζληθή πκκεηνρή 
(2) 

πλνιηθφ 
Κφζηνο (1+2) 

Καζεζηψο 19.3 265.000 €    235.000  500.000 

 

1.5.2. εκεηψλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ βνήζεηαο θαη άιιεο 
νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο 
19.3 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνζηψλ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο. 

1.5.3. Κάζε ΟΣΓ έρεη ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, γηα ην Καζεζηψο 19.3, 
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, φπσο εθάζηνηαη ηξνπνπνηεζεί ή 
αληηθαηαζηαζεί, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΟΣΓ θαη ηεο Γεληθήο 
Γηεπζχληξηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο. 

 

 

2. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ 

2.1. Δπηινγή ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο  

2.1.1. ηα Έξγα πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ΟΣΓ 
ε νπνία λα έρεη εγθξηζεί κέζα απφ ην Μέηξν 19 – ηήξημε γηα ηελ Σνπηθή 
Αλάπηπμε LEADER (Σνπηθή αλάπηπμε κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπηθψλ 
θνηλνηήησλ - ΣΑΠΣΚ) πνπ εληάζζεηαη ζην ΠΑΑ 2014-2020.  

2.1.2. `Δθηφο ησλ άιισλ ΟΣΓ, νη εηαίξνη κπνξνχλ λα είλαη:  

α) νκάδα ηνπηθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε κηα αγξνηηθή 
πεξηνρή πνπ πινπνηεί ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο εληόο ή εθηόο ηεο 
Έλσζεο 
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β) νκάδα ηνπηθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε κε αγξνηηθή 
πεξηνρή πνπ πινπνηεί ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο εληόο ηεο Έλσζεο 

(Άξζξν 44(2) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)1305/2013). 

2.1.3. Η πινπνίεζε ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ 
επζχλε κηαο επηθεθαιήο ΟΣΓ. ε πεξίπησζε πνπ δελ νξηζηεί επί 
θεθαιήο ΟΣΓ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ 
θάζε εηαίξνπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ίζν επίπεδν δέζκεπζεο απφ θάζε 
εηαίξν. 

Σημείωση: 

Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο είλαη ε εύξεζε 
θαηάιιεισλ εηαίξσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, θαηά ηελ επηινγή ησλ εηαίξσλ νη ΟΣΓ είλαη 
ζεκαληηθό λα ιάβνπλ ππόςε ηα αθόινπζα: 

 Να ππάξρεη νκνηόηεηα ζηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ εηαίξσλ, 
όπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε, θνηλσληθν-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, θπζηθνί πόξνη. 

 Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ην νπνίν έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν θάζε εηαίξνο. 

 Σηο νκνηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ηνκείο θαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο ηξαηεγηθήο 
Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ θάζε εηαίξνπ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη, ν αξηζκόο ησλ εηαίξσλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. Μπνξεί λα θαίλεηαη όηη έλα Έξγν 
πλεξγαζίαο κε δύν εηαίξνπο ζα ήηαλ πην απιό ζηελ πινπνίεζή ηνπ, εληνύηνηο νη δύν 
απηνί εηαίξνη κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ θαηάιιειεο ιύζεηο γηα 
πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ πινπνίεζε. Γη’ απηό ην ιόγν ζπζηήλεηαη 
όπσο ζε έλα Έξγν πλεξγαζίαο λα ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζόηεξνη από δύν εηαίξνη έηζη 
ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε θαηάιιειε δπλακηθή θαη ε άκεζε ιύζε ζε ελδερόκελα 
πξνβιήκαηα. 

Από ηελ άιιε κεξηά, ε εκπινθή όιν θαη πεξηζζόηεξσλ εηαίξσλ ζην Έξγν επεξεάδεη 
αξλεηηθά ηελ επειημία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη 
πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα ζην ζπληνληζκό ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
ηειηθή ζπκθσλία θαη λα πινπνηεζεί ην Έξγν πλεξγαζίαο.  

 

2.1.4. Η ζπληνληζηηθή Οκάδα, ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ζηε πκθσλία 
πλεξγαζίαο (βιέπε παξάγξαθνο 2.4). 

2.1.5. Η ζπληνληζηηθή Οκάδα ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 
ηειηθή επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη λα είλαη ην κέζν 
επηθνηλσλίαο κε ηηο εζληθέο/ ή θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ Κξαηψλ 
Μειψλ, παξέρνληαο νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν 
ηνπ Έξγνπ.  

2.1.6. πγθεθξηκέλα ε πληνληζηηθή Οκάδα ζα πξέπεη λα έρεη θαη΄ ειάρηζην 
ηηο αθφινπζεο επζχλεο: 

- παξαθνινύζεζεο θαη ζπληνληζκνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πκθσλίαο 
πλεξγαζίαο, παξνπζίαζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο (πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 
θαη θαζνξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εηαίξσλ). 

- ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπληνληζκνύ ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο απφ ηνλ θάζε εηαίξν 
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(απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε εηαίξν θαη ζηηο 
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (εζληθέο ή/ θαη πεξηθεξεηαθέο) ηνπ θάζε Κξάηνπο Μέινπο. 

- παξαθνινύζεζεο θαη ζπληνληζκνύ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θάζε εηαίξν, κε 
ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζσζηήο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

- πξνβνιήο θαη ειέγρνπ ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο (νηθνλνκηθή πξφνδνο, 
πξνεηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ). 

- ειέγρνπ ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ θάζε 
εηαίξν γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ Έξγνπ. 

 

2.2. Ο ξόινο ηνπ θάζε εηαίξνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο 

2.2.1. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη αλάκεζα 
ζηνπο εηαίξνπο έηζη ψζηε φινη νη εηαίξνη λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο δξάζεηο 
ηνπ Έξγνπ. Κάζε εηαίξνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο δηθέο ηνπ δεζκεχζεηο 
έλαληη ησλ άιισλ εηαίξσλ θαη ηεο πληνληζηηθήο Οκάδαο. 

2.2.2. Κάζε Οκάδα έρεη δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επζχλεο γηα ηηο δξάζεηο ηηο 
νπνίεο αλαιακβάλεη. Καηά ζπλέπεηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ εηνηκαζία 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ ησλ νπνίσλ 
αλαιακβάλεη. Δπίζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ 
ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ ηηο νπνίεο έρεη 
αλαιάβεη. 

 

2.3. Γηαθξαηηθή πλεξγαζία κε πεξηνρέο ζε Σξίηεο Υώξεο 

Σνλίδεηαη φηη νη εηαίξνη ζε Έξγα πλεξγαζίαο εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα 
πξέπεη λα εδξεχνπλ ζε αγξνηηθή πεξηνρή. 

 

2.4. πκθσλία πλεξγαζίαο  

2.4.1. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο ζα 
πξέπεη πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ λα ηεζνχλ νη ζηφρνη, λα 
θαηαλεκεζνχλ νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ (αξκνδηφηεηεο γηα ηε 
δηαρείξηζε, ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Έξγνπ) θαη 
λα θαηαλεκεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλάκεζα ζηνπο εηαίξνπο. 
Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 
πκθσλία πλεξγαζίαο ε νπνία ζα θαιχπηεη φιεο ηηο ππφ αλαθνξά 
πηπρέο ηνπ Έξγνπ.  

2.4.2. Η πκθσλία πλεξγαζίαο είλαη έλα λνκηθφ έγγξαθν, αλαγλσξηζκέλε 
ζε κία απφ ηηο ζπκκεηέρνληεο ρψξεο θαη ππνγεγξακκέλε απφ φινπο ηνπο 
εηαίξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πληνληζηηθήο Οκάδαο). Σν 
έληππν απηφ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίδεη επαθξηβψο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
Έξγνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ, ην ξφιν ηνπ θάζε 
εηαίξνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ (αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε, ην 
ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Έξγνπ) καδί κε ηελ 
νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή θαζελφο ζην Έξγν.  
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2.4.3. Η πκθσλία πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζε κηα απφ ηηο 
γιψζζεο ησλ εκπιεθφκελσλ Κξαηψλ Μειψλ. Η πκθσλία πλεξγαζίαο 
ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Γεσξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη 
γξακκέλε ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα (επίζεκε κεηάθξαζε).  

2.4.4. Η πκθσλία πλεξγαζίαο ζπζηήλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Γξαπηή αλαθνξά φισλ ησλ εηαίξσλ κε ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο. Θα 
πξέπεη λα αλαθέξεηαη πνηα Οκάδα ζα είλαη ε πληνληζηηθή Οκάδα. 

 Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο παξνπζηάδνληαο: 

 Σνπο ζηφρνπο ηνπ Έξγνπ 

 Σηο δξάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί ην Έξγν 

 Σνπο δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο 

 Σν ξφιν ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ  

 Σηο πξφλνηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

 Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

 πλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηαλνκή ηνπ ζε θάζε εηαίξν. 

 Σε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη θαη ην αξκφδην δηθαζηήξην ζηελ πεξίπησζε 
δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο πκθσλίαο. 

 ρεηηθή πξφλνηα γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο πκθσλίαο πλεξγαζίαο. 

2.4.5. Αλ επηζπκνχλ νη εηαίξνη λα εληάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 
Έξγνπ θαη άιιεο Οκάδεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή πξφλνηα ζηε 
πκθσλία πλεξγαζίαο. 

2.4.6. ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα 
ηεο πκθσλίαο πλεξγαζίαο.  

 

3. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ 

ην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.3, ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο δηαθξαηηθήο θαη 
δηαηνπηθήο πλεξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηνχληαη: 

 Η Πξνπαξαζθεπαζηηθή Σερληθή ηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
θνηλήο δξάζεο  

 Η Τινπνίεζε Γξάζεσλ ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο 

3.1. Πξνπαξαζθεπαζηηθή Σερληθή ηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θνηλήο 
δξάζεο: 

3.1.1. ην πιαίζην ηεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ηα 
αθφινπζα έμνδα: 

 Έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ελ δπλάκεη 
εηαίξνπο (έμνδα ηαμηδηνχ, δηακνλήο, ακνηβή κεηαθξαζηή, θ.η.ι.) 
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 Έμνδα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο (ζπκκεηνρή ζε 
εθδειψζεηο, κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηεο δξάζεο, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, έμνδα κεηάθξαζεο, θ.η.ι.) 

3.1.2. Σν αλώηαην ζπλνιηθό πνζό ην νπνίν ζα δνζεί αλά ΟΣΓ σο 
Γαπάλεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο αλέξρεηαη ζηηο 
15.000 επξώ. Σν πνζφ απηφ δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή θαη ηνλ ΚΟΑΠ.  

3.1.3. Οη ππφ αλαθνξά δαπάλεο ζεσξνχληαη επηιέμηκεο εάλ έρνπλ δηεμαρζεί 
θαη πιεξσζεί απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο 
ΟΣΓ θαη ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο 
Σνπηθήο Αλάπηπμεο, θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
πκθσλίαο πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΟΣΓ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν 
πλεξγαζίαο. Σπρφλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ελεκεξσηηθέο 
ζπγθεληξψζεηο/ ζπλαληήζεηο θηι, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο, νη νπνίεο έγηλαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο 
πλεξγαζίαο ζα ζεσξνχληαη σο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 
ηνπ Έξγνπ. 

3.1.4. Η θαηαβνιή Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο δε ζπλεπάγεηαη 
ππνρξέσζε πινπνίεζεο Έξγνπ πλεξγαζίαο, αλ, γηα παξάδεηγκα, απηφ 
απνδεηρζεί κε βηψζηκν. Η ζηήξημε ζα ζεσξείηαη επηιέμηκε, έζησ θη αλ ην 
Έξγν δελ πινπνηεζεί θαη ε ΟΣΓ δελ ζα ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε. 

3.2. ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο: 

3.2.1. ην πιαίζην ηεο ζηήξημεο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο κπνξνχλ λα 
θαιπθζνχλ νη δξάζεηο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο.  

3.2.2. Σν Έξγν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε/εο δξάζε/εηο κε 
ζαθψο θαζνξηζκέλα παξαδνηέα ή απνηειέζκαηα πξνο φθεινο ησλ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

3.2.3. Μέζα απφ ηα Έξγα πλεξγαζίαο, νη ΟΣΓ κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ηελ 
πξνζνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ζηε κεηαθνξά εκπεηξηψλ ζηελ 
ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ π.ρ. θνηλψλ δεκνζηεχζεσλ, ζεκηλαξίσλ 
εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΓ θαη ζηελ πηνζέηεζε 
θνηλψλ ή παξφκνησλ κεζνδνινγηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο ή/ θαη ζηελ 
επεμεξγαζία ελφο θνηλνχ ή ζπληνληζκέλνπ αλαπηπμηαθνχ Έξγνπ.  

3.2.4. Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη επίζεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπληνληζκφ 
ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπλαληήζεηο ησλ 
εηαίξσλ ή ν λνκνηερληθφο έιεγρνο ηεο πκθσλίαο πλεξγαζίαο. Οη 
δαπάλεο ζπληνληζκνχ ζα ήηαλ θαιφ λα κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 
βάζεη ηεο πκθσλίαο πλεξγαζίαο. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν φηη ε 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα αξρίζεη κφλν κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 
επηρνξήγεζεο γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο 
εζληθέο/πεξηθεξεηαθέο Αξρέο. 

3.2.5. Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη επίζεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία κηαο θνηλήο δηάξζξσζεο, ε νπνία είλαη ε πην νινθιεξσκέλε 
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κνξθή ζπλεξγαζίαο. Μηα θνηλή λέα δνκή ζα κπνξνχζε λα είλαη 
νπνηαδήπνηε νληφηεηα αλαγλσξηζκέλε λνκηθά απφ έλα απφ ηα Κξάηε 
Μέιε. Πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο θνηλήο δνκήο είλαη φηη 
νη ίδηνη νη εηαίξνη απφ κφλνη ηνπο είλαη λνκηθά πξφζσπα. 

3.2.6. Οη δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο θαιχπηνληαη κέζσ 
ηνπ Καζεζηψηνο 19.4 ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020. 

 

3.3. Ύςνο Δλίζρπζεο – Δπηιεμηκόηεηα δαπαλώλ 

3.3.1. Σν χςνο ελίζρπζεο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηηο ΟΣΓ, ζα θαιχπηεη ην 
100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.   

3.3.2. Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο, ζα θαηαβάιιεηαη ζηαδηαθά αλά 
ηξηκελία ή κε ηε ζπζζψξεπζε δαπαλψλ αμίαο 5.000 επξψ, κεηά ηελ 
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ 
ζηνηρείσλ. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θαη ην πνζφ απηφ δχλαληαη λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ηνλ ΚΟΑΠ.  

3.3.3. Οη δαπάλεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο/ησλ δξάζεο/ εσλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρεη εμαζθαιηζηεί βεβαίσζε έγθξηζεο απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ην αλψηαην ζπλνιηθφ πνζφ 
ην νπνίν ζα δνζεί αλά ΟΣΓ σο Γαπάλεο Πξνπαξαζθεπαζηηθήο 
Σερληθήο ηήξημεο αλέξρεηαη θαηά ην κέγηζην ηηο 15.000 επξώ. 

3.3.4. εκεηώλεηαη όηη ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα έλα Έξγν 
πλεξγαζίαο δε ζα μεπεξλά ηηο 10 δόζεηο. 

3.3.5. Γηα λα είλαη επηιέμηκε κηα δαπάλε ζα πξέπεη ε αμία ηεο λα κελ είλαη 
κηθξφηεξε ησλ 50 επξψ (ηηκνιφγηα αμίαο θάησ ησλ 50 επξψ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο 
ρνξεγίαο). Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη ην επίδνκα 
ζπληήξεζεο εμσηεξηθνχ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
δξάζεσλ ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο. 

3.3.6. Σηκνιφγηα ηνηο κεηξεηνίο γίλνληαη δεθηά κφλν γηα πνζά κέρξη €200 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Όια ηα ηηκνιφγηα πέξαλ ησλ €200 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη κε επηηαγή ηεο 
Δηαηξείαο ή ησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο ή κε πηζησηηθή θάξηα ησλ 
ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο ή κέζσ ηξάπεδαο, λννπκέλνπ φηη απηφ 
ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθά παξαζηαηηθά (Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ, 
αληίγξαθα επηηαγψλ θ.α.).  

3.3.7. εκεηψλεηαη φηη γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία 
αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε/ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ/ κειψλ ηεο ΟΣΓ 
ζα αθνινπζνχληαη νη εγθχθιηνη ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ. 

3.3.8. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ, νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ αηφκσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 
ή/θαη ζηειερψλ ησλ ΟΣΓ, νη δαπάλεο ζα θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
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εγθπθιίνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ γηα ην Δπίδνκα 
πληήξεζεο Δμσηεξηθνχ. 

3.3.9. Οη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο, ζηελ νπνία ζα 
θαηαρσξνχληαη φιεο νη πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο 
ηξαηεγηθήο. 

 

3.4. Με επηιέμηκεο δαπάλεο 

3.4.1. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αθφινπζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο ζην 
πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.3 LEADER: 

I. Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ ηεο ΟΣΓ 

II. ε αγνξά γεο 

III. ε αγνξά ησλ θηηξίσλ 

IV. ην θφζηνο ζπληήξεζεο θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θηι.  

V. δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ,  

VI. δαπάλεο ησλ νπνίσλ ην θφζηνο θξίλεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην 
θφζηνο παξφκνησλ δαπαλψλ 

VII. ε αγνξά κεηνρψλ, ρξενγξάθσλ θηι.  

VIII. δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο 

IX. πιεξσκέο γηα δψξα θαη δσξεέο 

X. πξνζσπηθή ςπραγσγία 

XI. πξφζηηκα, ηφθνη θαη πνηλέο 

XII. λνκηθέο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε πξνζθπγψλ 

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

XIV. Γαπάλεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.3 

3.5. Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ Γαπαλψλ 
κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο. 

 

4.  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ ΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ – ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

4.1. Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ δξάζεσλ ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο 

4.1.1. Η ΟΣΓ πξηλ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Έξγσλ 
πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεκα γηα ηελ έγθξηζή ηνπο πξνο ην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. ε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 
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πεξηπηψζεηο ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κπνξεί λα κεησζεί θαη λα θηάζεη 
ζηηο 5 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. ην αίηεκά ηνπο νη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα 
δίλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 
παξφλ Δγρεηξίδην. 

4.1.2. Δλδεηθηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη 
λα επηζπλάπηνπλ νη ΟΣΓ πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο πξηλ ηελ πινπνίεζε 
ησλ Γξάζεσλ ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο. 

4.1.3. Η ΟΣΓ αθνχ εμαζθαιίζεη ηελ Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηνπ Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ζα ππνβάιιεη 
ηε ζρεηηθή αίηεζε/ αίηεκα πιεξσκήο ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο 
(Σνκέαο Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ -Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία) γηα 
δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη  ζηελ παξάγξαθν 7.2 
πην θάησ. ηελ αίηεζε ηεο ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη, καδί κε ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ αίηεζε) ηε ζρεηηθή 
Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 

4.1.4. Γηα δξάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δφζεθε ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) αιιά νη ΟΣΓ 
επηζπκνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ αίηεκα 
ηξνπνπνίεζεο πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο) γηα έγθξηζε, ην αξγφηεξν 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο. 

4.1.5. ε πεξίπησζε απφξξηςεο δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Σερληθήο ηήξημεο, νη ΟΣΓ κπνξνχλ εληφο 
δέθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο 
ηεο απφξξηςεο, λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζην Σκήκα Γεσξγίαο ζχκθσλα 
κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3 πην θάησ. 

 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

5.1. Πεξηερόκελν ηεο Πξόηαζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο 

5.1.1. Οη ΟΣΓ θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζα πξέπεη λα δψζνπλ 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αθφινπζα: 

 ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε Οκάδαο (εγθξηκέλεο ΟΣΓ ζχκθσλα κε 
ην Μέηξν LEADER ή Οκάδα εηαηξηθνχ ζρήκαηνο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 44 (2) ηνπ Καλνληζκνχ (EΔ) 1305/2013) 

 ζηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο,  

 ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
δξάζεσλ  

 ζηε ζρεηηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 
έρνπλ ηεζεί ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΟΣΓ,  

 θαζψο θαη ζηελ νξζφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο  

5.1.2. πγθεθξηκέλα ζηελ Πξφηαζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη΄ ειάρηζην ηα εμήο:  
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 Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα (Έληππν Πιεξνθνξηψλ) γηα ην Έξγν ην νπνίν ζα είλαη 
ζχκθσλν κε ην Παξάξηεκα ΙI. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ: 

 Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. αλαδήηεζε θξίζηκεο κάδαο, 
αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, θιπ.). 

 Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ (θξηηήξηα επηινγήο, ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
εηαίξσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ: α) 
Οκάδα ηνπηθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή 
πνπ πινπνηεί ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο εληφο ή εθηφο ηεο Έλσζεο ή/ 
θαη β) Οκάδα ηνπηθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε κε αγξνηηθή 
πεξηνρή πνπ πινπνηεί ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλεηαη πσο νη πξνηεηλφκελνη εηαίξνη εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ 
θαηεγνξίεο.  

 Σεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πεξηνρήο, ην ζέκα (ή ηα ζέκαηα) ζπζπείξσζεο πνπ έρεη (-νπλ) επηιεγεί θαη 
ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο. 

 Πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (αλζξψπηλν 
δπλακηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη). Σν θφζηνο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ 
ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη ηφζν αλά δξάζε φζν θαη αλά εηαίξν. 

 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή 
(βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα). 

 Δλέξγεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο. 

 Πξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

 Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

 

5.2. Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ Έξγσλ 

5.2.1. Οη Πξνηάζεηο ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 
ζηε ηξαηεγηθή Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ θαη ε επηινγή ηνπο γίλεηαη 
απφ ηελ ίδηα ηελ ΟΣΓ. 

5.2.2. Γηα ηα Έξγα πλεξγαζίαο, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
ηξαηεγηθή ηεο ΟΣΓ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ Πξνηάζεηο ζην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). Οη Πξνηάζεηο 
ησλ Έξγσλ απηψλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο κέρξη 
ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2020.  Η πξνζεζκία απηή δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί 
κεηά απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Σν Σκήκα Γεσξγίαο, αθνχ 
εμεηάζεη ηελ Πξφηαζε θαη δηαπηζηψζεη φηη πιεξνχληαη φιεο νη πξφλνηεο 
ηνπ Μέηξνπ, ζα ππνβάιεη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ε 
νπνία ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Έγθξηζεο πξνο ηελ ΟΣΓ. Η 
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Βεβαίσζε Έγθξηζεο πξνο ηελ ΟΣΓ ζα δίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 
ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 

5.2.3. Αλ ε Πξφηαζε αθνξά Έξγν Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο, ε έγθξηζε απηή 
ζα είλαη πξνζσξηλή έρνληαο ηζρχ γηα πεξίνδν 9 κελψλ, κέρξηο φηνπ λα 
δνζνχλ νη αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ησλ άιισλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην Έξγν, απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή/ θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. ηε 
ζπλέρεηα ε ΟΣΓ ζα ππνβάιιεη αίηεκα γηα ηειηθή έγθξηζε ηνπ Έξγνπ ζην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 

5.2.4. Δάλ ζην δηάζηεκα απηφ δελ δνζνχλ νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθέο ή/θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ άιισλ εηαίξσλ ηφηε ην 
Έξγν απνξξίπηεηαη. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Σκήκα Γεσξγίαο 
κπνξεί λα δψζεη παξάηαζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΟΣΓ. ε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνη απφ ηνπο εηαίξνπο απνζπξζνχλ/ δελ εγθξηζνχλ 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ηφηε ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί λέα Πξφηαζε ζην Σκήκα Γεσξγίαο (ηξνπνπνίεζε 
ηεο Πξφηαζεο). Δάλ ε Πξφηαζε εγθξηζεί ππφ ηξνπνπνηήζεηο απφ θάπνηα 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηφηε ε ηξνπνπνηεκέλε Πξφηαζε ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί ζην Σκήκα Γεσξγίαο γηα λα δνζεί εθ λένπ έγθξηζε.  

5.2.5. Αθνχ ζπιιερζνχλ ηα ζηνηρεία έγθξηζεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ γηα ηνπο 
δηαθφξνπο εηαίξνπο πνπ κεηέρνπλ ζην Έξγν ηφηε ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ φια ηα ππφ αλαθνξά έγγξαθα (πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα) 
ζην Σκήκα Γεσξγίαο έηζη ψζηε λα επηβεβαησζεί ε έγθξηζε ηνπ Έξγνπ 
απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο. Σν Σκήκα Γεσξγίαο, αθνχ εμεηάζεη ην αίηεκα 
ηεο ΟΣΓ, ζα ππνβάιεη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα 
ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο έγθξηζεο. 

5.2.6. Όζνλ αθνξά ηα Έξγα πλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.3, 
ηα νπνία έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ηξαηεγηθέο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ 
ΟΣΓ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 5.1.2, ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηνπ Έξγνπ  απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο. Η έγθξηζε 
απηή ζα είλαη πξνζσξηλή έρνληαο ηζρχ γηα πεξίνδν 9 κελψλ, κέρξηο φηνπ 
λα δνζνχλ νη αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ησλ άιισλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην Έξγν, απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή/ θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Δάλ ζην 
δηάζηεκα απηφ δελ δνζνχλ νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηηο αξκφδηεο 
εζληθέο ή/θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ άιισλ εηαίξσλ ηφηε ην Έξγν 
απνξξίπηεηαη. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Σκήκα Γεσξγίαο κπνξεί λα 
δψζεη παξάηαζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΟΣΓ. ε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνη απφ ηνπο εηαίξνπο απνζπξζνχλ/ δελ εγθξηζνχλ απφ ηε δηθή ηνπο 
αξκφδηα αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ηφηε ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί λέα Πξφηαζε ζην Σκήκα Γεσξγίαο (ηξνπνπνίεζε ηεο 
Πξφηαζεο). Δάλ ε Πξφηαζε εγθξηζεί ππφ ηξνπνπνηήζεηο απφ θάπνηα 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηφηε ε ηξνπνπνηεκέλε Πξφηαζε ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί ζην Σκήκα Γεσξγίαο γηα λα δνζεί εθ λένπ έγθξηζε. ηε 
ζπλέρεηα ε ΟΣΓ ζα ππνβάιιεη αίηεκα γηα Σειηθή Έγθξηζε ηνπ Έξγνπ ζην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). Σν 
Σκήκα Γεσξγίαο, αθνχ εμεηάζεη ην αίηεκα ηεο ΟΣΓ ζα δψζεη ηελ Σειηθή 
Έγθξηζε πξνο ηελ ΟΣΓ. 
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5.2.7. Σν Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) 
ζα ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηαθξαηηθά Έξγα 
πλεξγαζίαο πνπ εγθξίζεθαλ. 

5.2.8. Η δηαδηθαζία απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε Έξγα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 
ζηα νπνία εκπιέθνληαη θππξηαθέο ΟΣΓ LEADER θαη Οκάδα/εο ε/νη 
νπνία/εο δελ είλαη εγθξηκέλε/εο σο ΟΣΓ LEADER, ηα νπνία αθνχ 
εγθξηζνχλ απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο θαη ελ ζπλερεία απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ζα δίλεηαη ε Σειηθή Έγθξηζε ηνπ Γηαθξαηηθνχ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

5.2.9. ηελ Σειηθή Έγθξηζε ηνπ Έξγνπ, ην Σκήκα Γεσξγίαο κπνξεί λα 
θαζνξίδεη επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζηηο ΟΣΓ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ (π.ρ. αλ ζε έλα Έξγν πλεξγαζίαο ζα εηνηκαζζνχλ νδεγνί γηα 
πξνβνιή ησλ πεξηνρψλ Leader, ηελ πξνζθφκηζε ζην Σκήκα Γεσξγίαο 
ησλ ζρεηηθψλ νδεγψλ). Δπίζεο, ζην Σκήκα Γεσξγίαο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεηαη ππνγξακκέλε ε πκθσλία πλεξγαζίαο. 

5.2.10. Οη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνλ «Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα 
Νφκν ηνπ 2016 (Ν.73(Ι)/2016)», φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 
αληηθαηαζηαζεί. 

5.2.11. ε πεξίπησζε απφξξηςεο Δξγσλ πλεξγαζίαο, νη ΟΣΓ 
κπνξνχλ εληφο δέθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 
γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο, λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζην Σκήκα 
Γεσξγίαο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3 πην θάησ. 

 

6. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

6.1. Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

6.1.1. Η ΟΣΓ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πξνζεζκία κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηεο γλσζηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ Πξνζσξηλή/ 
Σειηθή Έγθξηζε ηνπ Έξγνπ. 

6.1.2. Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο Πξνζσξηλήο/ Σειηθήο Έγθξηζεο ηνπ Έξγνπ 
θαη πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο δξάζεο ηνπ έξγνπ -γηα ηελ νπνία ζα 
αηηεζεί πιεξσκή- ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηε 
Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ηεο Πξνζσξηλήο/ Σειηθήο Έγθξηζεο ηνπ Έξγνπ. 
Ννείηαη φηη, κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο Σειηθήο Έγθξηζεο ηνπ Έξγνπ, 
αληίγξαθφ ηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηελ ΟΣΓ ζηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο. Δπίζεο, φηαλ εμαζθαιηζηεί ε πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμχ 
ησλ εηαίξσλ ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθφ ηεο. Η Μνλάδα Δθαξκνγήο 
ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηελ ΟΣΓ φηη νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηε 
δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ θαζψο θαη γηα ην δηθαίσκα 
ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κεηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ πιεξσκψλ (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13). 



 

15 

6.1.3. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ε ΟΣΓ νθείιεη 
λα πξνζθνκίζεη εηήζηα Έθζεζε Πξνφδνπ γηα έγθξηζε ζην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). ηελ Έθζεζε 
ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε ζρέζε κε 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ Έξγνπ, ε απνδνηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
Έξγνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή 
εμέιημε ηνπ Έξγνπ.  

6.1.4. Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ θαη φρη 
αξγφηεξα απφ ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ θαη ζα αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/1 
έσο 31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

6.1.5. Πξηλ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο, ε ΟΣΓ ζα 
πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεκα γηα ηελ έγθξηζή ηνπο πξνο ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ηνπιάρηζηνλ 
15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δξάζεο. ε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην 
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κπνξεί λα κεησζεί θαη λα θηάζεη ζηηο 5 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο. ην αίηεκά ηνπο νη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα δίλνπλ φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ 
Δγρεηξίδην. 

6.1.6. Δλδεηθηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη 
λα επηζπλάπηνπλ νη ΟΣΓ πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο πξηλ ηελ πινπνίεζε 
ησλ Γξάζεσλ ησλ Έξγσλ πλεξγαζίαο.  

6.1.7. Η ΟΣΓ αθνχ εμαζθαιίζεη ηε Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηεο Γξάζεο απφ ην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ζα 
ππνβάιιεη ην ζρεηηθό αίηεκα πιεξσκήο ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο 
(Σνκέαο Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ -Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία) γηα 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκψλ. Με ην αίηεκα 
πιεξσκήο, ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη καδί κε ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά (φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ αίηεζε) θαη ηε ζρεηηθή 
Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηεο Γξάζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 

6.1.8. Γηα δξάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δφζεθε ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) αιιά νη ΟΣΓ 
επηζπκνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθφ αίηεκα 
ηξνπνπνίεζεο πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο) γηα έγθξηζε, ην αξγφηεξν 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο. 

6.1.9. ε πεξίπησζε απφξξηςεο δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.3, 
νη ΟΣΓ κπνξνχλ εληφο δέθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο, λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζην 
Σκήκα Γεσξγίαο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3 πην 
θάησ. 

6.1.10. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα Έξγν ηεξκαηηζηεί/ απνξξηθζεί, ηφηε ε 
ΟΣΓ είλαη ππφρξεε λα επηζηξέςεη ην πνζφ, πνπ ρνξεγήζεθε ζε απηή γηα 
ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ ηεξκαηηζκνχ/ 
απφξξηςεο, δεδνκέλνπ φηη ν ηεξκαηηζκφο/ απφξξηςε ηνπ Έξγνπ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα/ ζπλππαηηηφηεηα ηεο ΟΣΓ. Σα αλσηέξσ 
δηαπηζηψλνληαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ην νπνίν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
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θαιεί ηελ ΟΣΓ λα δηαηππψζεη εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ δελ ππνβάιεη έσο 
ηελ σο άλσ πξνζεζκία ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ηεο ή νη αηηηάζεηο ηεο δελ 
θξηζνχλ βάζηκεο, ην Σκήκα Γεσξγίαο εηζεγείηαη πξνο ηνλ ΚΟΑΠ ηελ 
επηζηξνθή ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 
ρξεκαηνδνηεζεί, πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο. 

 

6.2. Αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

6.2.1. Όιεο νη κηθξέο αιιαγέο (π.ρ. ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ εηαίξσλ, 
επαλαπξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ), κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ σο 
«ξπζκίζεηο» κέζσ ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ πνπ ζα ππνβάιινληαη ζην 
Σκήκα Γεσξγίαο.  

6.2.2. Οπνηεζδήπνηε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζρεηηθέο κε ην Έξγν πλεξγαζίαο 
(π.ρ. απφζπξζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ εηαίξσλ) θαη κε ηηο δξάζεηο (π.ρ. 
επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ), πξέπεη λα 
απνθεύγνληαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Δληνχηνηο, εάλ 
δηθαηνινγεζνχλ θαηάιιεια απφ ηνπο εηαίξνπο, ηφηε απηέο νη αιιαγέο ζα 
πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) γηα λα κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ην 
Έξγν. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε απηή ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα 
ππνβάιεη «Αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο» ζην νπνίν 
νη εηαίξνη ζα πεξηγξάθνπλ ζε ζπληνκία ηε δεηνχκελε αιιαγή παξέρνληαο 
επαξθή αηηηνιφγεζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη 
αλαζεσξεκέλν ην θείκελν ηεο πκθσλίαο ηνπ Έξγνπ (κε ηηο 
αλαπξνζαξκνγέο ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα). ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο 
λένο εηαίξνο αληηθαζηζηά έλαλ εηαίξν ν νπνίνο έρεη απνζπξζεί, ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη κηα δήισζε ζπκκεηνρήο απφ ηνλ ππφ αλαθνξά 
εηαίξν, κηα βεβαίσζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην λέν εηαίξν θαη ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε πκθσλία πλεξγαζίαο. Ννείηαη πσο ηπρφλ κε έγθξηζε 
ησλ ππφ αλαθνξά ηξνπνπνηήζεσλ απφ ηηο άιιεο εζληθέο/ πεξηθεξεηαθέο 
αξκφδηεο αξρέο ζηηο νπνίεο εκπίπηνπλ νη ΟΣΓ πνπ κεηέρνπλ ζην Έξγν, 
δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Έξγνπ.  

6.2.3. 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. 

6.2.4. Αίηεκα γηα επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπ Έξγνπ. 

6.3. Δλζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε Έξγσλ/ Γξάζεσλ από ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδν Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) 

6.3.1. χλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

6.3.1.1. Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο 19.3 είλαη ηξηκειήο θαη 
απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: 

 Πξψην Λεηηνπξγφ Γεσξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο σο Πξφεδξν 
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 Γχν Λεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Έξγσλ 
πλεξγαζίαο/ δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη έλζηαζε, ζην 
πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.3. 

6.3.2. Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ  

6.3.2.1. Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ή απνξξίπηεη 
ηπρφλ ελζηάζεηο ησλ ΟΣΓ γηα Έξγα/ δξάζεηο πνπ δελ ζεσξήζεθαλ 
επηιέμηκα/εο θαη δελ δφζεθε ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδν Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο).  

6.3.3. Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ: 

6.3.3.1. ε πεξίπησζε απφξξηςεο Έξγσλ/ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 
Καζεζηψηνο 19.3, νη ΟΣΓ κπνξνχλ εληφο δέθαπέληε εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο, λα 
ππνβάινπλ έλζηαζε. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζην Σκήκα 
Γεσξγίαο. 

6.3.3.2. Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο θαη απνθαζίδεη 
ηειεζίδηθα γηα ηελ έγθξηζε ηνπο ή φρη ησλ δξάζεσλ. Η Δπηηξνπή 
Δλζηάζεσλ ελεκεξψλεη ηηο εληζηάκελεο ΟΣΓ, ηελ ΓΑΠΑΑ, ηνλ 
Κιάδν Αγξνηηθήο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνλ Σνκέα Δμνπζηνδφηεζεο 
Πιεξσκψλ γηα ηελ απφθαζή ηεο. 

 

7. ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

7.1. Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο αηηήζεσλ ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο 
ηνπ Καζεζηώηνο 

7.1.1. Η ΟΣΓ, αθνχ εμαζθαιίζεη ηε Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηεο Γξάζεο απφ ην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο), κεηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο, ζε 
ζπλέρεηα ηεο αίηεζεο πνπ ππνβιήζεθε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Error! Reference source 
not found.), αίηεκα πιεξσκήο, φπσο πεξηγξάθεηαη  πην θάησ. 

7.1.2. πγθεθξηκέλα κε ηελ νινθιήξσζε θάζε δξάζεο/ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε 
ζπζζψξεπζε δαπαλψλ ζπλνιηθήο αμίαο 5.000 επξψ ή αλά ηξηκελία, νη 
ΟΣΓ ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεκα πιεξσκήο, ζηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο. Σν πνζφ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ (5.000 επξψ) δχλαηαη 
λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ζε ζπλελλφεζε κε ην ΚΟΑΠ θαη 
ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φπσο 
αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα έλα Έξγν 
πλεξγαζίαο δε ζα μεπεξλά ηηο 10 δφζεηο. 

7.2. Γηεπζέηεζε ησλ Πιεξσκώλ 

7.2.1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δξάζεο/ δξαζηεξηφηεηαο, ε ΟΣΓ ζα 
πξέπεη λα θαηαρσξεί ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηηκνιφγηα/ 
απνδείμεηο ζην Λνγηζκηθφ Πξφγξακκα κέζσ ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ 
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ηνπ ΚΟΑΠ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα δνζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγνχο 
ησλ ΟΣΓ θσδηθφο πξφζβαζεο ζην Λνγηζκηθφ Πξφγξακκα.  

7.2.2. Αθνινχζσο, ε ΟΣΓ ζα ππνβάιιεη ζηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία 
ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο αίηεκα πιεξσκήο, ζην νπνίν ζα επηζπλάπηεη θαη 
φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

7.2.3. Όια ηα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο 
ΟΣΓ πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή πηζηά αληίγξαθα απφ ηελ εηαηξεία 
πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν, κφλν γηα πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηεηήο ην έρεη 
απνιέζεη.  

7.2.4. 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 δηθαηνχρν. 

7.2.5. Οη απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα καδί κε ηε Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηεο 
Γξάζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ζηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά 
Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 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.  

7.2.6. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δξάζε αθνξά ηε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ 
ζπγθεληξψζεσλ/ ζεκηλαξίσλ ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη, 
επηπξφζζεηα κε ηα ηηκνιφγηα/ απνδείμεηο, θαηάινγν ησλ 
παξεπξηζθνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ θαη θσηνγξαθίεο απφ ηε δηνξγάλσζε.  

7.2.7. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα εθδνζνχλ ελεκεξσηηθά έληππα ζα πξέπεη λα 
παξαδίδεηαη, εθηφο απφ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα/ απνδείμεηο, αληίγξαθν ησλ 
εληχπσλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. 

7.2.8. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 
2. 

7.2.9. ΗΜΔΙΩΗ: Θα γίλνληαη δεθηά απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο αηηήκαηα 
πιεξσκήο γηα δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 23 
Οθησβξίνπ 2015. Γηα δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πινπνηεζεί απφ ηελ 23ε 
Οθησβξίνπ 2015 έσο θαη 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ πξνο ηηο ΟΣΓ, ζα πξέπεη νη ΟΣΓ 
λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηεο Γξάζεο απφ ην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδν Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) θαη λα 
ηελ πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (πξσηφηππα 
απνδείμεηο/ηηκνιφγηα) ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ψζηε λα δηεθπεξαησζνχλ 
νη πιεξσκέο. 

7.3. Δθηέιεζε Πιεξσκώλ 

Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο απφ ηνλ ΚΟΑΠ ζα γίλεηαη ζε κία δφζε, κε ηελ ππνβνιή 
έιεγρν θαη έγθξηζε θάζε δξάζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 
πιεξσκή, ζα δηελεξγνχληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο νη νπνίεο 
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δελ δεζκεχνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε νπνησλδήπνηε δαπαλψλ, εθφζνλ δελ έρνπλ 
ηεξεζεί νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο 

 

8. ΈΛΔΓΥΟΙ – ΚΤΡΩΔΙ 

8.1. Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ ηζρχνπλ νη γεληθέο αξρέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην Διέγρσλ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ζηνπο 
Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ην Μέηξν 19. 

8.2. ην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.3, ζα δηεμάγνληαη απφ ηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο, ζε πξψην ζηάδην, θαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ, ζε 
δεχηεξν ζηάδην, έιεγρνη γηα λα δηαπηζησζεί ε επηιεμηκφηεηα ηεο δξάζεο γηα 
ηελ νπνία δεηείηαη ελίζρπζε, ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην ΠΑΑ 2014-2020 θαη ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
ζα ππνβάιινληαη γηα δηεθδίθεζε ησλ ζρεηηθψλ εληζρχζεσλ. 

8.3. Θα επαιεζεχεηαη επίζεο κε επηηφπην έιεγρν ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαη ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
5% ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ. 

8.4. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ ή θαη αλεπάξθεηαο ησλ ζρεηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθέο πεξηθνπέο ή θαη ζα δεηείηαη 
επηζηξνθή κέξνπο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ ήδε παξαρσξεζεηζψλ 
εληζρχζεσλ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ έθηαζε ηεο δηαπηζησζείζαο 
παξάβαζεο. 

8.5. Η ΟΣΓ ππφθεηηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πκθσλίαο πνπ έρεη 
ππνγξάςεη κε ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ζε ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη, ζχκθσλα κε 
ηηο Δζληθέο θαη Δλσζηαθέο δηαηάμεηο απφ εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ηνπ ΚΟΑΠ, 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ηα πιαίζηα ησλ 
ειέγρσλ δηεξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη νξζή ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
Δλσζηαθψλ θαη Δζληθψλ θνλδπιίσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο 
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο Δλσζηαθνχο θαη 
Δζληθνχο θαλφλεο θαη πνιηηηθέο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 
δηφξζσζε ησλ παξαηππηψλ. 

8.6. εκεηώλεηαη πσο ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ πνζνζηνχ ελίζρπζεο. 

8.7. Σνλίδεηαη φηη νη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνλ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ 
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν 
ηνπ 2016 (Ν.73(I)/2016) φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί. Πξνο ην ζθνπφ απηφ 
δχλαηαη λα δεηνχληαη ηφζν απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο φζν θαη απφ ηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο, ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (π.ρ. Όξνη Γηαγσληζκνχ, Έθζεζε 
Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ) ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη ζηελ Σειηθή Έγθξηζε 
ηνπ Έξγνπ ή/ θαη ζηε Βεβαίσζε Έγθξηζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ απφ ην 
Σκήκα Γεσξγίαο.  

8.8. ε πεξίπησζε πνπ νη ΟΣΓ δελ ηεξνχλ φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ (Κεθάιαην 
5) ε Μνλάδα Δθαξκνγήο δελ δεζκεχεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
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νπνησλδήπνηε δαπαλψλ, εθφζνλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ 
Μέηξνπ. 

 

9. Πεξηπηώζεηο επηβνιήο πνηλώλ όηαλ παξαηεξεζνύλ δηαθνξέο κεηαμύ 
ηνπ αηηνύκελνπ θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνύ ρνξεγίαο 

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

α) ην πνζφ πξνο θαηαβνιή ζηνλ δηθαηνχρν βάζεη ηεο αίηεζεο πιεξσκήο θαη 
ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο.  
β) ην πνζφ πξνο θαηαβνιή ζηνλ δηθαηνχρν θαηφπηλ εμέηαζεο ηεο 
επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζηελ αίηεζε πιεξσκήο.  

9.2. 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. 

 
9.3. Ωζηφζν, δελ εθαξκφδεηαη κείσζε αλ ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη 

δελ επζχλεηαη γηα ηελ έληαμε ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ ή εάλ ε αξκφδηα αξρή 
θξίλεη κε άιιν ηξφπν πνπ ηελ ηθαλνπνηεί φηη ν ελ ιφγσ δηθαηνχρνο δελ ππέρεη 
επζχλε. Οη κεηψζεηο εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία ζηηο κε επηιέμηκεο δαπάλεο 
πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ θαλνληζκνχ 
809/2014 ηεο Δπηηξνπήο.  

9.4. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε εθ 
πξνζέζεσο, ε ππφ εμέηαζε πξάμε απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΓΣΑΑ 
θαη ηα ηπρφλ πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αλαθηψληαη. Δπηπιένλ, ν 
απνθιεηζκφο απφ ηελ παξνρή ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ κέηξνπ 
κπνξεί λα δηαξθέζεη ην πνιχ κέρξη θαη ηξία δηαδνρηθά έηε, πεξίνδνο ε νπνία 
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη εθ λένπ κε ζπκκφξθσζε . Οη 
πξναλαθεξζείζεο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο δελ ζίγνπλ ηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο εζληθνχο θαλφλεο. 

9.5. Πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο  

9.5.1. ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ πνπ νθείινληαη ζηηο πην 
θάησ πεξηπηψζεηο, ε Αξκφδηα Αξρή δελ επηβάιιεη πνηλέο κείσζεο ή 
απνθιεηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηηεηή απφ ηηο επηδνηήζεηο.  

9.5.2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πην θάησ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, νη Αξκφδηεο Αξρέο κπνξνχλ λα 
απνδερζνχλ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο: 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία: 
(α) Πεξηπηώζεηο Θαλάηνπ 
(β) Αληθαλόηεηαο  

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε πξνθαλή ζθάικαηα 

 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 
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 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 πρόσωπο
   

9.5.3. 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 10  εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ κπνξεί ν δηθαηνχρνο ή ν πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο 
ηνπ λα πξάμεη αλαιφγσο.  

9.6. Δπηζηξνθή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε ιαλζαζκέλα ζηνλ αηηεηή ή 
γηα αζέηεζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο 

9.6.1. ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί φηη θαηαβιήζεθε ζε αηηεηή επηδφηεζε 
πνπ δελ δηθαηνχηαη, ηφηε ν αηηεηήο είλαη ππφρξενο λα επηζηξέςεη ην 
ζρεηηθφ πνζφ. ε πεξίπησζε φπνπ ην επηπξφζζεην πνζφ πνπ 
θαηαβιήζεθε νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλεο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ αηηεηή, ην επηπιένλ πνζφ επηζηξέθεηαη 
επηβαξπλφκελν κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ πνπ πξνλνείηαη απφ ηελ 
Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γελ επηβάιιεηαη ηφθνο ζε πεξίπησζε πνπ ε 
επηπιένλ πιεξσκή νθείιεηαη ζε ιάζνο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο. 

 

10. ΠΑΡΑΣΤΠΙΔ 

10.1. O ΚΟΑΠ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο παξαηππίεο εθ κέξνπο ησλ 
αηηεηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1848/2006 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο 
παξαηππίεο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηα 
πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 
νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Η έλλνηα ηεο 
"παξαηππίαο" είλαη εθείλε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
παξαηππία ζπληζηά θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ 
πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεςε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ 
ή ελδερφκελν απνηέιεζκα λα δεκησζεί ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ 
είηε κε ηε κείσζε ή καηαίσζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο 
πνπ εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ, είηε κε αδηθαηνιφγεηε 
δαπάλε γηα ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

10.2. Γηα θάζε παξαηππία, ν ΚΟΑΠ παξέρεη πξνο ηελ Δπηηξνπή (Δπξσπατθή 
Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)) ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ.1848/2006. Μεηαμχ φισλ 
ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν 
Καλνληζκφ, θνηλνπνηνχληαη επίζεο πξνο ηελ Δπηηξνπή ηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ησλ αηηεηψλ. Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 
ησλ αηηεηψλ δχλαηαη επίζεο λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ OLAF ζχκθσλα θαη κε 
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22εο Ινπλίνπ 1995 
ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ έλαληη νξηζκέλσλ δηθαηνχρσλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΔ. Η OLAF κε ηε ζεηξά ηεο 
δχλαηαη λα θνηλνπνηήζεη ηα δεδνκέλα απηά ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ 
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θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 θαη ην άξζξν 
7 ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ. 

 

11. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

11.1. Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ζηνλ ΚΟΑΠ αξρείνπ 
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ Πεξί Δπεμεξγαζίαο 
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 
2001. 

11.2. Η ηήξεζε ηνπ αξρείνπ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία 
ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ ππεξεηεί. θνπνί ηνπ ΚΟΑΠ είλαη: 

(α) ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκψλ,  

(β) ε πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α),  

(γ) ε αλάθηεζε πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ζεκείν (α), νη νπνίεο απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο.  

11.3. Σελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ έρεη ν Κππξηαθφο 
Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, Μηραήι Κνπηζφθηα 20 (γσλία 
Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζφθηα) 2000 Λεπθσζία, ηει.: 000357-22557777, 
Φαμ: 00357-22557755. 

11.4. Απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ ή κέξνπο απηνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρεη, είλαη: Αλάδνρνη ηνπ ΚΟΑΠ, Γεληθφο 
Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, Όξγαλν Πηζηνπνίεζεο ΚΟΑΠ, Δπξσπατθή 
Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), Όξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη άιινη Γεκφζηνη 
Οξγαληζκνί, Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

12. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΩΝ ΑΙΣΗΣΩΝ ΣΗΝ 
ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΚΟΑΠ  

12.1. ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 111 θαη 112 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 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).  

12.2. Σα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: 
Σν νλνκαηεπψλπκν (γηα θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία 
(γηα λνκηθά πξφζσπα), ηελ επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή 
ηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα), ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ 
ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη 
θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηε θχζε θαη 
πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ.  
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12.3. 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. 

 

13. ΔΝΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΔ 

13.1. Τπνβνιή ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο απφ ηνλ ΚΟΑΠ 

13.1.1. Οη αηηεηέο δηθαηνύληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε κέρξη θαη 
ηξηάληα εκεξνινγηαθέο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκώλ από 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. 

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

13.2. Απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο 

13.2.1. Μεηά απφ ηελ εμέηαζε ηεο απφ εηδηθή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη 
κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ έλζηαζε, ελεκεξψλεηαη ν αηηεηήο γηα 
ηελ απφθαζε ηεο. Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζα απνηειείηαη απφ δπν 
Λεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη απφ έλα Λεηηνπξγφ ηνπ 
Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. Έλαο εθ ησλ Λεηηνπξγψλ 
ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ζα πξνεδξεχεη ηεο Δπηηξνπήο.  Απαξηία 
ζεσξείηαη φηαλ θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη παξφληα. ηηο 
ζπλεδξίεο / εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνπλ κέξνο επίζεο θαη ν 
Πξντζηάκελνο ή Λεηηνπξγνί ηνπ Αξκφδηνπ Κιάδνπ Δμνπζηνδφηεζεο 
Πιεξσκψλ ζαλ εηζεγεηέο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ 

 

14. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ/ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

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

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

14.3. O ΚΟΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί δηαζηαπξνχκελνπο 
ειέγρνπο γηα εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ δφινπ κε ηελ αλάινγε επηβνιή 
θπξψζεσλ. Σα φζα δειψλνληαη ζηελ αίηεζε, θαη ηα επηζπλαπηφκελα 
παξαζηαηηθά (απνδείμεηο, ηηκνιφγηα θιπ) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
αληηθείκελν ειέγρνπ κε άιιεο Τπεξεζίεο.    
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14.4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, 
εξκελεία ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηφπηλ 
δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ γηα 
ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηηο πην πάλσ 
ελέξγεηεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ 
Καζεζηψηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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Πίλαθαο 1: Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη ζην Σκήκα Γεσξγίαο  
(Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) γηα ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ 
Καζεζηώηνο 19.3 

Α/Α ΓΡΑΗ 19.3 ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ/ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ 
ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σερληθή βνήζεηα πξνο ηηο ΟΣΓ γηα πξνεηνηκαζία ελόο Έξγνπ πλεξγαζίαο: 

1 Έμνδα γηα ηε δηνξγάλσζε 
ζπλαληήζεσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε Έξγσλ 
Γηαηνπηθήο/ Γηαθξαηηθήο 
πλεξγαζίαο  

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

1. Οη εκεξνκελίεο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο 
πλάληεζεο/ ηνπ εκηλαξίνπ.  

2. Πνηνο είλαη ν δηνξγαλσηήο ηεο πλάληεζεο/ 
ηνπ εκηλαξίνπ. 

3. Η πξφζθιεζε ηεο πλάληεζεο/ ηνπ 
εκηλαξίνπ. 

4. Η εκεξήζηα δηάηαμε.  

5. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
αθνξά ηελ θαηάξηηζε/ ελεκέξσζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ Έξγσλ πλεξγαζίαο. 

6. Σα νλφκαηα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα 
παξεπξεζνχλ/ εθπαηδεπηνχλ. 

7. Αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εθηηκψκελνπ 
θφζηνπο.  

8. Αλαθνξά θαηά πφζν ε δξάζε ηπγράλεη 
ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ άιισλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ή ηνπ 
Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

2 Μειέηεο γηα ηελ πεξηνρή 
(έξεπλα, αλάιπζε, κειέηεο 
ζθνπηκφηεηαο, νηθνλνκηθά 
ζρέδηα αλάπηπμεο ή ζρέδηα 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο) 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

1. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
εκπίπηεη ζην πιαίζην ελφο Έξγνπ 
πλεξγαζίαο.  

2. Αλαιπηηθφ θνζηνιφγην ησλ εμφδσλ ηεο 
δξάζεο. 

3. Αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
αθνινπζεζνχλ βάζεη ηνπ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο 
ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ 
δηαγσληζκνχ. 

 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

Σν παξαδνηέν ζε έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 
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3 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα 
ζέκαηα π.ρ. λνκηθά έμνδα, 
παξνρή λνκηθψλ 
γλσκαηεχζεσλ απφ 
ππεξεζίεο θαηά ην 
ζρεδηαζκφ ησλ φξσλ ηνπ 
πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο, 
Έμνδα κεηάθξαζεο ησλ 
εγγξάθσλ/ εληχπσλ. 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

1. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
εκπίπηεη ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο.  

2. Αλαιπηηθφ θνζηνιφγην ησλ εμφδσλ ηεο 
δξάζεο. 

3. Αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
αθνινπζεζνχλ βάζεη ηνπ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο 
ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ 
δηαγσληζκνχ. 

4 Άιιεο δξάζεηο γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ελφο Έξγνπ 
πλεξγαζίαο 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

1. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
εκπίπηεη ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο.  

2. Αλαιπηηθφ θνζηνιφγην ησλ εμφδσλ ηεο 
δξάζεο. 

3. Αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
αθνινπζεζνχλ βάζεη ηνπ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο 
ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ 
δηαγσληζκνχ. 

 

Έξοδα για την ςλοποίηση τηρ κοινήρ δπάσηρ 

1 - Μειέηεο γηα ηελ 
εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο.  

- Έμνδα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο δξάζεο πνπ 
αλέιαβε ε ΟΣΓ ζχκθσλα κε 
ηε πκθσλία πλεξγαζίαο 
(π.ρ. δεκηνπξγία/ ζπληήξεζε 
ζεκαηηθψλ πάξθσλ, 
πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ 
θιπ) 

- Άιια έμνδα πνπ 
αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο 
θνηλήο δξάζεο, φπσο θνηλέο 
δεκνζηεχζεηο, εθπαηδεχζεηο, 
ζπλαληήζεηο, έθδνζε 
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

1. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
εκπίπηεη ζην πιαίζην ελφο Έξγνπ 
πλεξγαζίαο.  

2. Αλαιπηηθφ θνζηνιφγην ησλ εμφδσλ ηεο 
δξάζεο. 

3. Αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
αθνινπζεζνχλ βάζεη ηνπ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο 
ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ 
δηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε έθδνζεο/ εηνηκαζίαο δηαθσηηζηηθνχ 
πιηθνχ ή εηνηκαζίαο κειέηεο ζα πξέπεη κεηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο δξάζεο λα απνζηέιιεηαη ην 
παξαδνηέν ζην Σκήκα Γεσξγίαο ζε έληππε ή/θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή. 

2 Έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο 
ησλ αηφκσλ ηεο ΟΣΓ πνπ 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 
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έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ 
πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

 

1. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
εκπίπηεη ζην πιαίζην ελφο Έξγνπ 
πλεξγαζίαο.  

2. Οη εκεξνκελίεο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο 
πλάληεζεο/ ηνπ εκηλαξίνπ.  

3. Πνηνο είλαη ν δηνξγαλσηήο ηεο/ πλάληεζεο/ 
ηνπ εκηλαξίνπ. 

4. Η πξφζθιεζε ηεο πλάληεζεο/ ηνπ 
εκηλαξίνπ. 

5. Η εκεξήζηα δηάηαμε.  

6. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
αθνξά ηελ θαηάξηηζε/ ελεκέξσζε αηφκσλ 
ηεο ΟΣΓ γηα ηελ πινπνίεζε Έξγσλ 
πλεξγαζίαο. 

7. Σα νλφκαηα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα 
παξεπξεζνχλ/ εθπαηδεπηνχλ. 

8. Αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εθηηκψκελνπ 
θφζηνπο.  

9. Αλαθνξά θαηά πφζν ε δξάζε ηπγράλεη 
ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ άιισλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ή ηνπ 
Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

3 Έμνδα δηνξγάλσζεο 
ζπλαληήζεσλ κε ηνπο 
εηαίξνπο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ηεο 
ΟΣΓ (ελνηθίαζε ρψξνπ, 
catering, έμνδα κεηάθξαζεο, 
έμνδα εθπαηδεπηηθψλ/ 
ελεκεξσηηθψλ εθδξνκψλ, 
δηαθσηηζηηθφ πιηθφ πξηλ θαη 
κεηά ηηο ζπλαληήζεηο, θιπ) 

 

 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

1. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε 
εκπίπηεη ζην πιαίζην ελφο Έξγνπ 
πλεξγαζίαο.  

2. Πξφγξακκα (εκεξήζηα δηάηαμε). 

3. Ηκεξνκελία/ εο θαη ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο 
ζπγθέληξσζεο. 

4. Ολφκαηα εηζεγεηψλ θαη ιφγνη επηινγήο 
ηνπο. 

5. Καηάινγνο αηφκσλ/ θνξέσλ νη νπνίνη ζα 
θιεζνχλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε. 

6. Αλαιπηηθφ θνζηνιφγην ησλ εμφδσλ 
δηνξγάλσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο. 

7. Αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
αθνινπζεζνχλ βάζεη ηνπ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο 
ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ. 

εκεηώλεηαη όηη ην Σκήκα Γεσξγίαο δύλαηαη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα 
ηηο δξάζεηο.  
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Πίλαθαο 2: Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο καδί κε ην 
αίηεκα πιεξσκήο 

 

Α/Α ΓΡΑΗ 19.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ/ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σερληθή βνήζεηα πξνο ηηο ΟΣΓ γηα πξνεηνηκαζία ελόο Έξγνπ πλεξγαζίαο: 

1 Έμνδα γηα ηε δηνξγάλσζε 
ζπλαληήζεσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε Έξγσλ 
Γηαηνπηθήο/ Γηαθξαηηθήο 
πλεξγαζίαο 

1. Βεβαίσζε Έγθξηζεο απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξάζε.  

2. Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη Σηκνινγίσλ. 

3. Απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα, αληίγξαθα 
επηηαγψλ θηι.  

4. Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο 
ζηνλ νπνίν λα θαίλεηαη φηη έρνπλ 
δηεπζεηεζεί νη πιεξσκέο.  

5. ε πεξίπησζε θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ 
ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη 
αληίγξαθα ησλ θαξηψλ επηβίβαζεο. 

6. Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ απφ ην 
Σκήκα Φνξνινγίαο ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη φηη ε ΟΣΓ (εηαηξεία) έρεη 
ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ηεο 
δειψζεηο θαη έρεη εμνθιήζεη φιεο ηηο 
νθεηιέο ηεο, κε βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ 
Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, 
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ. 

7. Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
αηηήκαηνο πιεξσκήο (1 – 2 κήλεο πξηλ 
ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο) θαη φηη ε 
ΟΣΓ (εηαηξεία) έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 
εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ 
ηεο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

2 Μειέηεο γηα ηελ πεξηνρή 
(έξεπλα, αλάιπζε, κειέηεο 
ζθνπηκφηεηαο, νηθνλνκηθά 
ζρέδηα αλάπηπμεο ή ζρέδηα 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο) 

1. Βεβαίσζε Έγθξηζεο απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξάζε.  

2. Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη Σηκνινγίσλ. 

3. Απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα, αληίγξαθα 
επηηαγψλ θηι.  

4. Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο 
ζηνλ νπνίν λα θαίλεηαη φηη έρνπλ 
δηεπζεηεζεί νη πιεξσκέο. 
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5. Αλαθνξά (πξαθηηθά ή /θαη ζηνηρεία) γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ βάζεη 
ηνπ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Όξσλ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο 
/Δπηζηνιήο Έγθξηζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

6. Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ απφ ην 
Σκήκα Φνξνινγίαο ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη φηη ε ΟΣΓ (εηαηξεία) έρεη 
ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ηεο 
δειψζεηο θαη έρεη εμνθιήζεη φιεο ηηο 
νθεηιέο ηεο, κε βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ 
Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, 
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ. 

7. Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
αηηήκαηνο πιεξσκήο (1 – 2 κήλεο πξηλ 
ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο) θαη φηη ε 
ΟΣΓ (εηαηξεία) έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 
εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ 
ηεο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

3 - Παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα 
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 
π.ρ. λνκηθά έμνδα, 
παξνρή λνκηθψλ 
γλσκαηεχζεσλ απφ 
ππεξεζίεο θαηά ην 
ζρεδηαζκφ ησλ φξσλ 
ηνπ πκθσλεηηθνχ 
πλεξγαζίαο, Έμνδα 
κεηάθξαζεο ησλ 
εγγξάθσλ/ εληχπσλ. 

- Άιιεο δξάζεηο γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ελφο 
Έξγνπ πλεξγαζίαο 

 

1. Βεβαίσζε Έγθξηζεο απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξάζε.  

2. Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη Σηκνινγίσλ. 

3. Απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα, αληίγξαθα 
επηηαγψλ θηι.  

4. Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ ηεο Δηαηξείαο 
ζηνλ νπνίν λα θαίλεηαη φηη έρνπλ 
δηεπζεηεζεί νη πιεξσκέο. 

5. Αλαθνξά (πξαθηηθά ή /θαη ζηνηρεία) γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ βάζεη 
ηνπ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Όξσλ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο 
/Δπηζηνιήο Έγθξηζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

6. Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ απφ ην 
Σκήκα Φνξνινγίαο ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη φηη ε ΟΣΓ (εηαηξεία) έρεη 
ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ηεο 
δειψζεηο θαη έρεη εμνθιήζεη φιεο ηηο 
νθεηιέο ηεο, κε βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ 
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Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, 
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ. 

7. Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
αηηήκαηνο πιεξσκήο (1 – 2 κήλεο πξηλ 
ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο) θαη φηη ε 
ΟΣΓ (εηαηξεία) έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 
εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ 
ηεο. 

Έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνηλήο δξάζεο 

1. - Μειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή 
θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο.  

- Έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο δξάζεο πνπ αλέιαβε ε ΟΣΓ 
ζχκθσλα κε ηε πκθσλία 
πλεξγαζίαο (π.ρ. δεκηνπξγία/ 
ζπληήξεζε ζεκαηηθψλ πάξθσλ, 
πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θιπ) 

- Άιια έμνδα πνπ αθνξνχλ 
ηελ πινπνίεζε ηεο θνηλήο δξάζεο, 
φπσο θνηλέο δεκνζηεχζεηο, 
εθπαηδεχζεηο, ζπλαληήζεηο, έθδνζε 
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

1. Βεβαίσζε Έγθξηζεο απφ ην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξάζε. 

2. Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη 
Σηκνινγίσλ. 

3. Απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα, 
αληίγξαθα επηηαγψλ θηι. 

4. ε πεξίπησζε εθδφζεσλ ηα 
έληππα ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 
κνξθή. 

5. Αλαθνξά (πξαθηηθά ή /θαη 
ζηνηρεία) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ βάζεη ηνπ Πεξί 
ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Όξσλ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο 
/Δπηζηνιήο Έγθξηζεο πξνο ηνλ 
Αλάδνρν. 

6. Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ απφ 
ην Σκήκα Φνξνινγίαο ζηελ νπνία 
λα αλαθέξεηαη φηη ε ΟΣΓ (εηαηξεία) 
έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο 
θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη έρεη 
εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιέο ηεο, κε 
βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο 
Φνξνινγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ ΦΠΑ. 

7. Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ ηηο 
Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ 
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πεξίνδν ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο 
(1 – 2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 
ηνπ αηηήκαηνο) θαη φηη ε ΟΣΓ 
(εηαηξεία) έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 
εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην 
πξνζσπηθφ ηεο ζην Σακείν 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

2. Έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο ησλ 
αηφκσλ ηεο ΟΣΓ πνπ έρνπλ 
αζρνιεζεί κε ηελ πινπνίεζε θαη 
εθαξκνγή ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

 

1. Βεβαίσζε Έγθξηζεο απφ ην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξάζε.  

2. Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη 
Σηκνινγίσλ. 

3. Απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα, 
αληίγξαθα επηηαγψλ θηι. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλάληεζε 
έγηλε ζην εμσηεξηθφ ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηνληαη θαη αληίγξαθα ησλ 
θαξηψλ επηβίβαζεο. 

5. Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ απφ 
ην Σκήκα Φνξνινγίαο ζηελ νπνία 
λα αλαθέξεηαη φηη ε ΟΣΓ (εηαηξεία) 
έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο 
θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη έρεη 
εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιέο ηεο, κε 
βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο 
Φνξνινγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ ΦΠΑ. 

6. Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ ηηο 
Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο 
(1 – 2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 
ηνπ αηηήκαηνο)0 θαη φηη ε ΟΣΓ 
(εηαηξεία) έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 
εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην 
πξνζσπηθφ ηεο ζην Σακείν 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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3. Έμνδα δηνξγάλσζεο ζπλαληήζεσλ 
κε ηνπο εηαίξνπο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ηεο ΟΣΓ 
(ελνηθίαζε ρψξνπ, catering, έμνδα 
κεηάθξαζεο, έμνδα εθπαηδεπηηθψλ/ 
ελεκεξσηηθψλ εθδξνκψλ, 
δηαθσηηζηηθφ πιηθφ πξηλ θαη κεηά ηηο 
ζπλαληήζεηο, θιπ) 

1. Βεβαίσζε Έγθξηζεο απφ ην 
Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξάζε.  

2. Καηάζηαζε Απνδείμεσλ θαη 
Σηκνινγίσλ. 

3. Απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα, 
αληίγξαθα επηηαγψλ θηι. 

4. Καηάινγν ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, 
ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

5. Φσηνγξαθίεο απφ ηε δηνξγάλσζε 

6. Αλαθνξά (πξαθηηθά ή /θαη 
ζηνηρεία) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ βάζεη ηνπ Πεξί 
ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ. 
πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Όξσλ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο 
/Δπηζηνιήο Έγθξηζεο πξνο ηνλ 
Αλάδνρν. 

7. ε πεξίπησζε πνπ νη εηζεγεηέο 
ήξζαλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη 
αληίγξαθα ησλ θαξηψλ 
επηβίβαζεο. 

8. Αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ απφ 
ην Σκήκα Φνξνινγίαο ζηελ νπνία 
λα αλαθέξεηαη φηη ε ΟΣΓ (εηαηξεία) 
έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο 
θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη έρεη 
εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιέο ηεο, κε 
βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο 
Φνξνινγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ ΦΠΑ. 

9. Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ ηηο 
Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο 
(1 – 2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 
ηνπ αηηήκαηνο) θαη φηη ε ΟΣΓ 
(εηαηξεία) έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 
εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην 
πξνζσπηθφ ηεο ζην Σακείν 
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Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

εκείσζε: Καηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ, δύλαηαη λα δεηεζνύλ πξόζζεηεο 
πιεξνθνξίεο ή/ θαη έγγξαθα από ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ή/ θαη ηνλ ΚΟΑΠ. 
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15. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΈΡΓΟΤ 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα (Έληππν Πιεξνθνξηψλ) γηα ην Έξγν ην νπνίν ζα είλαη 
ζχκθσλν κε ην Παξάξηεκα ΙI. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ: 

 Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. αλαδήηεζε θξίζηκεο κάδαο, 
αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, θιπ.). 

 Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ (θξηηήξηα επηινγήο, ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
εηαίξσλ θιπ.). ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ: α) 
νκάδα ηνπηθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή 
πνπ πινπνηεί ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο εληφο ή εθηφο ηεο Έλσζεο ή/ 
θαη β) νκάδα ηνπηθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε κε αγξνηηθή 
πεξηνρή πνπ πινπνηεί ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλεηαη πσο νη πξνηεηλφκελνη εηαίξνη εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ 
θαηεγνξίεο.  

 Σεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πεξηνρήο, ην ζέκα (ή ηα ζέκαηα) ζπζπείξσζεο πνπ έρεη (-νπλ) επηιεγεί θαη 
ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 
πλεξγαζίαο. 

 Πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (αλζξψπηλν 
δπλακηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη). Σν θφζηνο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ 
ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη ηφζν αλά δξάζε φζν θαη αλά εηαίξν. 

 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή 
(βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα). 

 Δλέξγεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο. 

 Πξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

 Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 
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16. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI - ΔΝΣΤΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΔΡΓΑ 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

1. . Βαζηθέο πληποθοπίερ για ηο Έπγο: 

1.1. Τίηλορ ηος Έπγος Σςνεπγαζίαρ: (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αθξσλπκίνπ εάλ 

ππάξρεη):  

1.2. Διάπκεια ηων δπάζεων πος πποβλέπονηαι ζηο πλαίζιο ηος Έπγος πλεξγαζίαο:  

1.2.1. Ημεπομηνία έναπξηρ:  

1.2.2. Ημεπομηνία λήξηρ:  

1.3. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ πλεξγαζίαο; (λα γίλεη αλαθνξά γηα θάζε εηαίξν πνπ κεηέρεη ζην Έξγν 

μερσξηζηά): 

1.4. Θεκαηνινγία ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο / ιέμεηο θιεηδηά  

1.5. Αναλςηική καηανοµή ηος πποϋπολογιζμού ηος Έπγος ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ  

Σςνολικό κόζηορ για όλη ηη διάπκεια ηος Έπγος Σςνεπγαζίαρ (ζε €):  

Κφζηνο απφ ην ΕΓΤΑΑ:  

Δημόζια σπηµαηοδόηηζη:  

Ιδιωηική σπηµαηοδόηηζη:  

Να γίλεη αλαθνξά εάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο:  

1.6. Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην Έξγν (π.ρ. ηζηνζειίδα ηνπ Έξγνπ) -λα γίλεη 

κηα ζχληνκε πεξηγξαθή-:  

2. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Δηαίξνπο πνπ κεηέρνπλ ζην Έξγν:  

2.1. ΟΣΓ 1 πιεξνθνξίεο:  

2.1.1. Όλνκα ΟΣΓ:  

2.1.1.1. πληνληζηηθή Οκάδα: ΝΑΙ  ΟΥΙ  
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2.1.2. ΟΣΓ 1 άηνκν επηθνηλσλίαο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο:  

2.1.2.1. Όλνκα:  

2.1.2.2. Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:  

2.1.2.3. Σειέθσλν:  

2.1.2.4. E-mail:  

2.1.2.5. Γιψζζεο επηθνηλσλίαο:  

2.1.3. Ηκεξνκελία Έγθξηζεο ηνπ Έξγνπ :  

2.2. ΟΣΓ “n” πιεξνθνξίεο:  

2.2.1. Ολνκαζία ΟΣΓ:  

2.2.1.1 πληνληζηηθή Οκάδα: ΝΑΙ  ΟΥΙ 

2.2.2. ΟΣΓ 2 άηνκν επηθνηλσλίαο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο 

2.2.2.1. Όλνκα 

2.2.2.2. Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

2.2.2.3. Σειέθσλν 

2.2.2.4. E-mail:  

2.2.2.5. Γιψζζεο επηθνηλσλίαο 

2.2.3 Ηκεξνκελία Έγθξηζεο ηνπ Έξγνπ: 

2.3. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο εηαίξνπο πνπ κεηέρνπλ ζην Έξγν: 
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17. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

Σίηινο Έξγνπ πλεξγαζίαο:                                                              

 

 

Γήισζε: 

 

Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηνπο εηαίξνπο ηεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο, 

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

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

 

 

Δθαξκνζηέν δίθαην θαη αξκόδηα δηθαζηήξηα 

 

Η παξνχζα ζπκθσλία δηέπεηαη απφ ην ….. δίθαην. 

 

Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ, 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 («Οκάδεο Leader ή άιιεο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκκεηάζρνπλ κέζσ ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζεο ζπκθσλίαο, εθφζνλ εθθξάζνπλ ζρεηηθή 

επηζπκία.») 

Ρήηξα πνπ επηηξέπεη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο 

Τπoγξαθέο 
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Ολνκαζία ηεο ζπληνληζηηθήο Οκάδαο: 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ:  

 

 

Θέζε: 

 

Ηκεξνκελία:                                                               Σφπνο (δηεχζπλζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

ρψξαο): 

 

 

Τπνγξαθή:                                                       

 

Ολνκαζία ηεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο Leader/ άιιεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο 1: 

 

Ολνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ:  

 

Θέζε: 

 

 

Ηκεξνκελία:                                                               Σφπνο (δηεχζπλζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

ρψξαο): 

 

Τπνγξαθή:                                                       

 

Ολνκαζία ηεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο Leader/ άιιεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο n: 

Ολνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ:  

 

Θέζε: 

Ηκεξνκελία:                                                               Σφπνο (δηεχζπλζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

ρψξαο): 

Τπνγξαθή:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ   

 

Σίηινο Έξγνπ πλεξγαζίαο:        

 

 

ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

 

Δπηθνηλσλία: 

 

Ολνκαζία ηεο ζπληνληζηηθήο Οκάδαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν πξνέδξνπ: 

 

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ην παξφλ έληππν: 

 

Οξγάλσζε αξκφδηα γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα: 

 

Γηεχζπλζε ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

 

 

Σειέθσλν: 

Σειενκνηνηππία: 

Ηιεθ. ηαρπδξνκείν: 

Γιψζζεο (πξνθνξηθή επηθνηλσλία /θαηαλφεζε): 

Δπηθνηλσλία: 

 

Ολνκαζία νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο Leader /άιιεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο 1: 

 

Ολνκαηεπψλπκν πξνέδξνπ: 

 

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ην παξφλ έληππν: 

 

Οξγάλσζε αξκφδηα γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα: 

 

Γηεχζπλζε ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

Σειέθσλν: 

Σειενκνηνηππία: 
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Ηιεθ. ηαρπδξνκείν: 

Γιψζζεο (πξνθνξηθή επηθνηλσλία /θαηαλφεζε): 

 

Δπηθνηλσλία: 

 

Ολνκαζία νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο Leader /άιιεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο n: 

 

Ολνκαηεπψλπκν πξνέδξνπ: 

 

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο γηα ην παξφλ έληππν: 

 

Οξγάλσζε αξκφδηα γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα: 

 

Γηεχζπλζε ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

Σειέθσλν: 

Σειενκνηνηππία: 

Ηιεθ. ηαρπδξνκείν: 

Γιψζζεο (πξνθνξηθή επηθνηλσλία /θαηαλφεζε): 
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Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο 

 

 

 

Πεξηγξαθή ησλ ζηόρσλ ηνπ Έξγνπ ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπλαθώλ ηόπσλ θαη εκεξνκεληώλ)·δηθαηνύρνη ηεο εξγαζίαο θαη βαζκόο πξνόδνπ: 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξηγξαθή ησλ αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηηο 

ζρεηηθέο πεξηνρέο: 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζέγγηζε, κέζνδνη θαη δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ρξεκαηνδόηεζε: 

 

 

Πεξίνδνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 

 

 

Ρόινο θάζε εηαίξνπ ζε ζρέζε κε ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πξνβιεπόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ αλά ΟΣΓ 

 

 

Πξόγξακκα 

αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο 

 

Οκάδα ηνπηθήο δξάζεο ή 

άιιεο νκάδεο 

 

Πξνβιεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Κόζηνο (EUR) 

Υξεκαηνδόηεζε (EUR) 

Κνηλνηηθή 

(ΔΓΣΑΑ) 
Γεκόζηα Ιδησηηθή 

 

 

 

 

Γαπάλεο 

νξγάλσζεο/ζπληνληζκνχ 

(επηκεξηζκέλεο) 

     

 

 

 

Άιιεο δαπάλεο 

(επηκεξηζκέλεο)  

(θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο …): 

     

 

 

 

Άιιεο δαπάλεο  

(κε επηκεξηζκέλεο) 

     

 ΤΝΟΛΟ      

 


