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1 ΔΙΑΓΧΓΗ 
Σν Μέηξν 19 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014 – 2020 
έρεη ζαλ λνκηθή βάζε ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΔ) κε αξ. 1303/2013 θαη 
1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Σν Μέηξν 
απηφ απεπζχλεηαη ζηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) νη νπνίεο πινπνηνχλ 
ηε ηξαηεγηθή Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οη ΟΣΓ κπνξνχλ λα 
εληάμνπλ ζηε ηξαηεγηθή ηνπο Γξάζεηο, νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 
πξνψζεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Σν Καζεζηψο 19.2, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα 
Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 19, ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηελ 
εθαξκνγή θαηλνηφκσλ Γξάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αλάπηπμε 
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθή πζηέξεζε, κέζα 
απφ ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ 
εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ πξνζέγγηζε. Μεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δξάζεσλ ηνπ 
Καζεζηψηνο 19.2 είλαη νη δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
1305/2013). 
 
 

2 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. 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. 

 
 

3 ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΓΡΑΗ 
Μέζσ ηεο δξάζεο 19.2.1, πινπνηνχληαη δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 
ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Απηέο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κε 
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ζηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο θάζε ΟΣΓ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαη ηε 
SWOT αλάιπζε. Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε ηξαηεγηθή 
Σνπηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή ηνπ ΠΑΑ, κεηά απφ ηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  
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4 ΜΟΝΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  
Η Μνλάδα Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο είλαη ε Μνλάδα Δμνπζηνδφηεζεο 
Πιεξσκψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 
 
 

5 ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
Μέζα απφ ην Καζεζηψο 19.2 ζα πινπνηνχληαη δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ εγθξηκέλσλ ΟΣΓ. 
 
 

6 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 
Γηθαηνχρνη ζηε Γξάζε απηή 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. 
 
 

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

  

Καζεζηψο 
Κνηλνηηθή 

πκκεηνρή (1) 
Δζληθή 

πκκεηνρή (2) 
Γεκφζηα Γαπάλε 

(1+2) 

Καζεζηψο 19.2 4.929.000 € 4.371.000 € 9.300.000 € 

 
Γηα ην Καζεζηψο 19.2.1 ν πξνυπνινγηζκφο, δεκφζηα δαπάλε, ηεο πξψηεο 
πξνθήξπμεο αλέξρεηαη ζε 600.000 €. 
 
εκεηψλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ βνήζεηαο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο 
παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο ηνπ Μέηξνπ 19 
ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνζηψλ ηνπ χςνπο ελίζρπζεο. 
 
Κάζε ΟΣΓ έρεη ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, γηα ην Καζεζηψο 19.2, 
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ε νπνία έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΟΣΓ θαη ηεο 
Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο  
 

8 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΒΔΒΑΙΧΗ ΔΓΚΡΙΗ ΓΙΑ 
ΓΡΑΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ / ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

8.1 Οη εγθξηκέλεο ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο 
(Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ηα έληππα ηεο 
Πξνθήξπμεο γηα έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ή αίηεκα γηα 
δηνξγάλσζε Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ 
είλαη πηζηνπνηεκέλε σο Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ).  

 
8.2 Οη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνλ «Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ 

Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα 
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Νφκν ηνπ 2016 (Ν.73(Ι)/2016)», φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή 
αληηθαηαζηαζεί.  

 
8.3 Η ζεκαηνινγία ησλ εθπαηδεχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε 

ζεκαηνινγία ηελ νπνία είραλ εληάμεη ζηε ηξαηεγηθή ηνπο. 
 
8.4 Οη ψξεο ηεο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΟΣΓ θαηά 

ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
8.5 Η Πξνθήξπμε ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ λα δηνξγαλψζνπλ ηηο θαηαξηίζεηο. 
Σα ΚΔΚ, νη Δθπαηδεπηέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) θαη νη Γνκέο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΔΚ), φπνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα νη 
εθπαηδεχζεηο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο απφ ηελ Αξρή 
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΑλΑΓ) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΑμηνΠηζηνπλ (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑλΑΓ: 
www.hrdauth.org.cy). Οη ΟΣΓ κπνξνχλ ζε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο λα δεηνχλ εμαίξεζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ηελ 
πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ δνκψλ θαηάξηηζεο.  

 
8.6 ηνπο Όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:  

I. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε ζρέζε κε ην 
επίπεδν θαη ην εχξνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 
απνθηεζνχλ. 

II. Ο ζθνπφο θαη νη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
III. Θα πξέπεη λα δεηείηαη απφ ηα ππνςήθηα ΚΔΚ: 

 λα ππνβάινπλ εηζεγήζεηο ζηελ πξνζθνξά ηνπο αλαθνξηθά κε ην 
ζεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη ηε δφκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη ζε πεξηφδνπο 
πξαθηηθήο εμάζθεζεο έηζη πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
δηαπηζησζείζεο αλάγθεο θαη νη ζηφρνη ηεο θαηάξηηζεο. 

 λα αλαθέξνπλ ην/ηα φλνκα/νλφκαηα ηνπ/ησλ εθπαηδεπηή/ψλ γηα ην 
αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο, ν/νη νπνίνο/νη ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο/νη ΔΔΚ, εθηφο εάλ έρεη δεηεζεί θαη εγθξηζεί 
εμαίξεζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο). 

 λα θάλνπλ αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο ηεο θαηάξηηζεο, πνπ ζα 
πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο ΓΔΚ, ζηηο κεζφδνπο, ζηηο 
ηερληθέο, ζηα κέζα θαηάξηηζεο θαζψο επίζεο ζηε κεζνδνινγία 
αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηάξηηζεο (εθηφο αλ ζρεηηθά 
δεηεζεί εμαίξεζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο). 

 
8.7 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεδίαζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα I. 
 

8.8 Σνλίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 
πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο εθρσξήζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 
Δηαηξείαο ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. πλεπψο φια 
ηα αηηήκαηα. είηε γηα πινπνίεζε δξάζεο είηε γηα θαηαβνιή πιεξσκήο, ηα 
νπνία ζα απνζηέιινληαη ζην Σκήκα Γεσξγίαο/ ΚΟΑΠ, ζα πξέπεη λα 



 

 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 19.2, Γξάζε 19.2.1, Έθδνζε 2 ειίδα 6 απφ 35 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER, ε ζχλζεζε 
ηεο νπνίαο, θαηά ηε ιήςε ησλ ππφ αλαθνξά απνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα 
είλαη ηέηνηα, ψζηε νχηε ν δεκφζηνο ηνκέαο νχηε θακία εληαία νκάδα 
ζπκθεξφλησλ λα κελ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ άλσ ηνπ 49% ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 
8.9 Σα έληππα ηεο Πξνθήξπμεο ησλ ΟΣΓ/ ην αίηεκα ηεο ΟΣΓ ζα εμεηάδνληαη 

απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) 
θαη ζα εγθξίλνληαη/ απνξξίπηνληαη ή ζα δεηείηαη ηξνπνπνίεζή ηνπο ψζηε 
λα εγθξηζνχλ. Σν Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο) δχλαηαη λα δηαβηβάδεη ηα έληππα ζην αξκφδην Σκήκα/ 
Τπνπξγείν/Αξρή γηα απφςεηο/ εηζεγήζεηο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην. Σν Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο), εμεηάδεη εάλ ε πξνηεηλφκελε δξάζε εκπίπηεη ζηε ηξαηεγηθή 
ηεο ΟΣΓ, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη αθνχ εμαζθαιίζεη ηπρφλ 
απφςεηο απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, ζα εγθξίλεη/ απνξξίςεη/ ζα 
απνζηείιεη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πξνο ηελ ΟΣΓ.  
 

8.10 ε πεξίπησζε πνπ κία ΟΣΓ σο αλαγλσξηζκέλν ΚΔΚ ζα ππνβάιεη 
αίηεκα γηα δηνξγάλσζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζα πξέπεη λα 
αηηηνινγείηαη επαξθψο πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο  θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη 
ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ ΟΣΓ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο 
αγνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ 
ΟΣΓ ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο αγνξάο ε ελίζρπζε ζα ζεσξείηαη ήζζνλνο 
ζεκαζίαο θαη ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη γξαπηή δήισζε 
ππνγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ΟΣΓ γηα ηε ρνξήγεζε 
ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

 
8.11 Οη ΟΣΓ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δεηεζνχλ 

απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο, ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε 
γλσζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ πξνο ηελ ΟΣΓ.  

 
8.12 ε πεξίπησζε απφξξηςεο εθπαηδεχζεσλ/ θαηαξηίζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

Γξάζεο 19.2.1, νη ΟΣΓ κπνξνχλ εληφο δεθαπέληε εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο, λα 
ππνβάινπλ έλζηαζε ζην Σκήκα Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 27.3 πην θάησ. 

 
 

9 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΠΟ ΣΙ ΟΣΓ 
 

9.1 Οη ΟΣΓ αθνχ εμαζθαιίζνπλ ηε Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδν 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο), ζα πξνθεξχζζνπλ ην 
δηαγσληζκφ δεηψληαο απφ ηα ΚΔΚ πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
εθπαηδεχζεσλ.  

 
9.2 Η ΟΣΓ νθείιεη λα πξνβεί ζηελ Πξνθήξπμε εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ εγγξάθσλ ηεο απφ 
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ην Σκήκα Γεσξγίαο. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην ρξνληθφ 
απηφ δηάζηεκα δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 

 
9.3 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε 

κε ηνλ «Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016».  

 
9.4 Σα αηηνχληα ΚΔΚ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα έγγξαθα, πνπ δηαηίζεληαη 

ζηηο ΟΣΓ. Σα έγγξαθα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη πιήξσο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο, θαη λα επηζπλάπηνληαη φια ηα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη. Σα έληππα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ε θάζε ΟΣΓ ζηελ πξνθήξπμή 
ηεο. Σα αηηνχληα ΚΔΚ ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ αληίγξαθν ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο. 

 
9.5 Η αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ, βάζεη ησλ φξσλ ηεο 

Πξνθήξπμεο, ζα γίλεηαη απφ ηελ εηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο ΟΣΓ, 
πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα θαηάιιεισλ εηδηθνηήησλ. Η Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ησλ 
πξνζθνκηζζέλησλ απνδεηθηηθψλ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν πξνθχςνπλ 
ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεπθξίληζεο ελεκεξψλεηαη ην ζπληνκφηεξν ην ΚΔΚ, 
ην νπνίν ππνρξενχηαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, λα 
πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. Παξεξρνκέλεο ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξηζεί ή νη δηεπθξηλίζεηο θξηζνχλ 
αλεπαξθείο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην 
ΚΔΚ.  

 
9.6 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016, ε ΟΣΓ 
ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην αλάδνρν ΚΔΚ, ην νπνίν ζα πξνβεί ζηελ 
πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο 
ΟΣΓ, ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ επηινγή 
αλαδφρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Η ΟΣΓ έρεη ππνρξέσζε λα 
ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 
ζηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο κε ηελ ππνβνιή ησλ δξάζεσλ πνπ 
πξνηείλνληαη γηα έγθξηζε.  

 
9.7 Σα ππνςήθηα ΚΔΚ ζα ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Γηαγσληζκνχ βάζεη ηνπ «Πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, ηνπ 
2016». 

 
9.8 Σν ΚΔΚ ην νπνίν ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη κε ηελ ΟΣΓ 

πκθσλία πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο/ εθπαίδεπζεο. 
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9.9 ηελ πεξίπησζε πνπ κηα ΟΣΓ έρεη ε ίδηα αλαγλσξηζηεί σο ΚΔΚ απφ ηελ 
ΑλΑΓ, ζα κπνξεί λα δηνξγαλψζεη ε ίδηα έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Η ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 
αίηεκα γηα έγθξηζή πξνο ην Σκήκα Γεσξγίαο ηνπιάρηζηνλ 60 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εθπαίδεπζεο. ε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην 
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κπνξεί λα κεησζεί θαη λα θηάζεη ζηηο 45 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο. ην αίηεκά ζα πξέπεη λα δίλνληαη νη πην θάησ 
πιεξνθνξίεο θα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθά ην Έληππν 1 πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο (Πεξηζζφηεξεο 
ιεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι, ηνπ Παξφληνο Δγρεηξηδίνπ): 

I. Ο ηίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο. 
II. Η αλάγθε ηεο θαηάξηηζεο. 
III. Οη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
IV. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
V. Οη εκέξεο θαη ψξεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

VI. Αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα. 
VII. Η δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο. 

VIII. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η δνκή ηεο θαηάξηηζεο 
ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε σο ΓΔΚ, εθηφο θαη αλ δεηεζεί 
εμαίξεζε απφ ηελ ΟΣΓ θαη ηεθκεξησζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο δεηείηαη εμαίξεζε.  

IX. Πεξηγξαθή ησλ ππνςήθησλ γηα ζπκκεηνρή. 
X. Πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία πξνηεηλφκελνπ εθπαηδεπηή/ψλ: Οη 

εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ ΑλΑΓ σο 
ΔΔΚ, εθηφο θαη αλ δεηεζεί εμαίξεζε απφ ηελ ΟΣΓ θαη 
ηεθκεξησζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη εμαίξεζε. 

XI. Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο θαηάξηηζεο. 
XII. χζηεκα ηήξεζεο ζηνηρείσλ θαη αμηνιφγεζεο. 

XIII. Σα κέζα θαη ηα πιηθά θαηάξηηζεο. 
XIV. Πηζηνπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο. 
XV. Η γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ε γιψζζα ησλ βνεζεκάησλ  

XVI. Αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο.  
XVII. Αλαθνξά θαηά πφζν ε δξάζε ηπγράλεη ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ 

άιισλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ή ηνπ Κξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

XVIII. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλφλ λα δεηεζνχλ. 
 
 

10 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

10.1 Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα 
ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. Η αίηεζε ζα 
θαηαρσξεζεί απφ ηελ ΟΣΓ ζην Λνγηζκηθφ Πξφγξακκα. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ, ζα δνζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγνχο ησλ ΟΣΓ θσδηθφο 
πξφζβαζεο ζην Λνγηζκηθφ Πξφγξακκα. Μεηά ηελ κεραλνγξάθεζε, ε 
ΟΣΓ ζα ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ηελ αίηεζε. Σν ζπλνιηθφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ πξνο ηελ ΟΣΓ έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 120 
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εκεξνινγηαθέο εκέξεο. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ην 
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 
 

10.2 Γηα θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή 
αίηεζε ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

 
10.3 ηελ αίηεζε πξνο ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 

ηα αθφινπζα: 

 αληίγξαθν ηεο πκθσλίαο πνπ ζα έρεη ππνγξάςεη ε ΟΣΓ κε ην ΚΔΚ 
(Γελ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ίδηα ε ΟΣΓ, έρεη αλαγλσξηζηεί 
σο ΚΔΚ θαη ζα δηνξγαλψζεη ην Πξφγξακκα Καηάξηηζεο),  
 

 αληίγξαθν ηεο Βεβαίσζεο Έγθξηζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο 
(Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο), 

  

 Αληίγξαθν ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο (Γελ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ ε ίδηα ε ΟΣΓ, έρεη αλαγλσξηζηεί σο ΚΔΚ θαη ζα δηνξγαλψζεη ην 
Πξφγξακκα Καηάξηηζεο), 

 

 Αληίγξαθα απφ ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ 
ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 
LEADER, ζηα νπνία λα θαίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ε 
ΟΣΓ θαηά ηελ επηινγή ηνπ αλάδνρνπ ΚΔΚ θαζψο θαη ε απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ γηα ηελ επηινγή ηνπ ΚΔΚ. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ίδηα ε ΟΣΓ, έρεη αλαγλσξηζηεί σο ΚΔΚ θαη 
ζα δηνξγαλψζεη ην Πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν απφ ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER ζηα νπνία λα 
θαίλεηαη ε απφθαζε ηεο γηα δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Καηάξηηζεο. 
 

10.4 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηελ ΟΣΓ ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ, 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 28).  
 
 

11 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ/ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
 

11.1 Πξηλ ηελ πινπνίεζε θάζε εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο, ην ΚΔΚ ζα πξέπεη 
λα ελεκεξψλεη ηελ ΟΣΓ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εθπαίδεπζεο (αλαθέξνληαο ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ην ρψξν 
δηεμαγσγήο ηνπ εκηλαξίνπ). Η ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο 
γηα ηηο εκεξνκελίεο, ην ρψξν δηεμαγσγήο θαη ην πξφγξακκα ηεο 
εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο ην Σκήκα Γεσξγίαο (ηφζν ηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο φζν θαη ηνλ Κιάδν Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο), 
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ην αξγφηεξν πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.  
 

11.2 Σν Αλάδνρν ΚΔΚ / ε ΟΣΓ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ είλαη 
αλαγλσξηζκέλν ΚΔΚ θαη ζα πξνβεί ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Καηάξηηζεο), ζα γλσζηνπνηεί ζην θνηλφ φηη δέρεηαη αηηήζεηο γηα 
ζπκκεηνρέο θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξφγξακκα ησλ 
εθπαηδεχζεσλ. Σα ζέκαηα, νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο θαη νη θαηεγνξίεο 
αηφκσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα παξαθνινχζεζε, 
θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ απφ πιεπξάο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ ζα δεκνζηνπνηνχληαη. Η αλαθνίλσζε ζα πξέπεη θαη’ 
ειάρηζηνλ λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε δχν δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο (ζε 
δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, δειαδή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
ηνπιάρηζηνλ δχν δεκνζηεχζεηο), νη νπνίεο θπθινθνξνχλ επξέσο ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε θαη ζε 
ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΓ. Σν θφζηνο ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ ΚΔΚ.  

 
11.3 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή 

ζηηο εθπαηδεχζεηο, εθφζνλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 
ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή κε βάζε ηελ Πξνθήξπμε (π.ρ. ηφπνο 
δηακνλήο, επάγγεικα/ ζέζε εξγαζίαο, επίπεδν εθπαίδεπζεο ή 
εκπεηξίαο).  

 
11.4 Οη αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 

ηδηνρείξσο ή κε ηειενκνηφηππν ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (κε 
ζάξσζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ). Ο θνξέαο πνπ ζα 
δηνξγαλψζεη ην Πξφγξακκα Καηάξηηζεο εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο θαη 
ελεκεξψλεη ηνπο αηηεηέο εάλ εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο. Μεηά ηελ 
έγθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θαηάξηηζε, ηα ΚΔΚ ζα πξέπεη λα 
ελεκεξψλνπλ ηελ ΟΣΓ.  

 
11.5 Όηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή 

ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ππεξβαίλεη ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο 
ζπκκεηνρήο, ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 
κε βάζε θξηηήξηα, ηα νπνία ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο 
Γξάζεο. 

 
11.6 Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο εγθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο, ζα 

πξέπεη  λα ηεξείηαη απαξαηηήησο παξνπζηνιφγην απφ ηνλ θνξέα πνπ ηε 
δηνξγαλψλεη. Δθπξφζσπνη ηεο ΟΣΓ ζα παξεπξίζθνληαη ζηελ 
εθπαίδεπζε γηα λα δηαπηζηψζνπλ φηη απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο έγθξηζεο. ηνπο ειέγρνπο δχλαληαη λα κεηέρνπλ θαη 
Λεηηνπξγνί απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο ή/ θαη ηνλ ΚΟΑΠ.  

 
11.7 Πηζηνπνηεηηθφ θαηάξηηζεο ζα δίλεηαη ζε ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη νιφθιεξν ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο, φηαλ πξφθεηηαη 
γηα πξφγξακκα θαηάξηηζεο κέρξη ηξηψλ εκεξψλ. Γηα πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο κεγαιχηεξα ησλ ηξηψλ εκεξψλ πηζηνπνηεηηθφ θαηάξηηζεο ζα 
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δίλεηαη ζε φζνπο παξαθνινπζήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  

 
11.8 Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ην ΚΔΚ ζα ππνβάιεη ζηελ ΟΣΓ: 

I. Σν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 
II. Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ ΚΔΚ, ησλ/ηνπ εθπαηδεπηή/σλ θαη ηεο 

ΓΔΚ, πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζρεηηθά απφ ηελ 
ΑλΑΓ.  

III. Αληίγξαθα ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ ΚΔΚ ζηνλ ηχπν γηα ηε 
γλσζηνπνίεζε ζην θνηλφ ηεο δηνξγάλσζεο ηεο θαηάξηηζεο/ 
εθπαίδεπζεο θαη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζην πξφγξακκα ησλ 
εθπαηδεχζεσλ.  

IV. Σν παξνπζηνιφγην 
V. Σηο αηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηηο αηηήζεηο ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία λα ηεθκεξηψλνπλ 
ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σα ζηνηρεία απηά ζα 
πξέπεη λα δεηνχληαη θαηά ηελ πξνθήξπμε.  

VI. Γξαπηέο δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζπληζηνχλ επηρεηξήζεηο 
γηα ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) 

VII. Σελ έθζεζε ηνπ εθπαηδεπηή.  
VIII. Σα απνθφκκαηα ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ (αλαρψξεζεο θαη 

επηζηξνθήο) εθπαηδεπηψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ρψξα ηνπ 
εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο θαηά ηελ αλαρψξεζε 
θαη θαηά ηελ επηζηξνθή.  

IX. Σα απνθφκκαηα ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ (αλαρψξεζεο θαη 
επηζηξνθήο) ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ / ηαμίδηα 
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο θαηά 
ηελ αλαρψξεζε θαη θαηά ηελ επηζηξνθή. 

X. ε πεξίπησζε πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ εθπαίδεπζε δηαθσηηζηηθφ 
πιηθφ πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη, 
αληίγξαθν ησλ ππφ αλαθνξά εληχπσλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 
κνξθή θαη  

XI. Ό,ηη άιιν έρεη δεηεζεί θαηά ηελ Πξνθήξπμε ηεο ΟΣΓ.  
 
 

12 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ 
 

12.1 Δπηιέμηκεο είλαη νη δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, νη ΟΣΓ ζα 
δηνξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη 
λα αζρνιεζνχλ κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, κε δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ ή θαη κε άιιεο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αλάπηπμε ζηελ χπαηζξν.  
 

12.2 Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κνξθή ζεηξάο 
καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, βξαρππξφζεζκσλ αληαιιαγψλ θαη 
επηζθέςεσλ ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε. 

 
12.3 Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ζέκαηα 

αγξνηνπξηζκνχ, δηνίθεζεο, αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο κηθξνκεζαίσλ 
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επηρεηξήζεσλ, εκπνξίαο θαη πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ 
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, θαηαζθεπήο θαη πψιεζεο εηδψλ ιατθήο 
ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίαο, παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, 
αλάδεημεο, πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο θπζηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ 
πινχηνπ. 

 
 

13 ΤΦΟ ΔΝΙΥΤΗ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

13.1 H ελίζρπζε ζεσξείηαη σο ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis). 
χκθσλα κε ηνπο πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (Δληζρχζεηο 
Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκνχο ηνπ 2009 θαη 2012, ην αλψηαην πνζφ 
πνπ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε θάζε δηθαηνχρν ηελ ηξηεηία αλέξρεηαη 
ζηα 200.000 επξψ. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ, απηφο πνπ ζεσξείηαη δηθαηνχρνο κηαο ελίζρπζεο είλαη ν 
πξαγκαηηθφο απνδέθηεο ηεο ελίζρπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε 
ηεο Γξάζεο 19.2.1 νη πξαγκαηηθνί απνδέθηεο ηεο ελίζρπζεο είλαη νη 
ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δλδερφκελν χπαξμεο 
θξαηηθήο ελίζρπζεο δχλαηαη λα πξνθχςεη θαη σο πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 
εθπαίδεπζεο, εθεί φπνπ ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξβαίλεη ηελ 
αγνξαία αμία ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, κε απνηέιεζκα ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν 
φηη, εθφζνλ αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, σο 
πξνλνείηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.1, δελ 
ηίζεηαη ζέκα θξαηηθήο ελίζρπζεο, θαζφηη δηαζθαιίδεηαη κέζσ απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ζα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ 
πιενλέθηεκα. 
 

13.2 Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα δίλεηαη ζε κία δφζε κεηά ηελ πινπνίεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαιχπηεη ην 100% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ. 

 
13.3 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 ζην εμσηεξηθφ. 

 
13.4 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 ηεθκεξηψλεηαη 
κε ζρεηηθά παξαζηαηηθά (Καηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ απφ ην ηξαπεδηθφ 
ίδξπκα, αληίγξαθα επηηαγψλ θ.α.).  
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13.5 Η ελίζρπζε γηα ηηο εθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ ζα θαιχπηεηαη ζηε βάζε 
πξνθαζνξηζµέλσλ ηηκψλ ζχκθσλα κε ην Καζεζηψο 1.3 ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014. Ο πίλαθαο 
πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ.  

 

 

14 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 
 

14.1 Η επηρνξήγεζε θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο επηιέμηκεο δαπάλεο, νη νπνίεο 
αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο:  
 
(α) Κφζηνο εθπαηδεπηψλ: Αθνξά ην πνζφ ρξέσζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή 
απφ ηελ Κχπξν ή απφ ην εμσηεξηθφ, γηα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Η επηιέμηκε δαπάλε αληηζηνηρεί ζην πνζφ ρξέσζεο ηνπ εθπαηδεπηή 
ή ηδξχκαηνο/νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη ηελ θαηάξηηζε, εμαηξνπκέλνπ 
ηπρφλ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ν νπνίνο δελ απνηειεί 
επηιέμηκε δαπάλε (βιέπε ζεκείν 15.1(ΙΙΙ) πην θάησ).  

 Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα βνεζφ 
εθπαηδεπηή ή γηα άιια άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ ππνζηεξηθηηθέο 
ππεξεζίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηή.  

 Γηα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξήζε ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ε επηιέμηκε δαπάλε αληηζηνηρεί ζην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ή δηθαίσκα ρξήζεο πνπ ρξεψλεη ν παξνρέαο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ θαιχπηεη ε 
αίηεζε.  

 
(β) Έμνδα κεηαθίλεζεο εθπαηδεπηή απφ ην εμσηεξηθφ: Σν θφζηνο απηφ 
αθνξά ζηα αεξνπνξηθά λαχια κεη’ επηζηξνθήο (νηθνλνκηθή ζέζε) θαη ηα 
έμνδα δηακνλήο ηνπ εθπαηδεπηή κε πξφγεπκα [ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε ρξέσζε ηνπ εθπαηδεπηή ζην (α) πην πάλσ]. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ δηνξγαλψζεη ηελ εθπαίδεπζε γηα ζθνπνχο 
επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηακνλή ηνπ εθπαηδεπηή 
απφ ην εμσηεξηθφ ζα αθνινπζνχληαη νη εγθχθιηνη ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ. 

 Άιια έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηαηξνθήο ηνπ εθπαηδεπηή, δελ 
θαιχπηνληαη. 

 
(γ) Άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο:  
 

(i) Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα: 
Γαπάλεο γηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, ζεκεηψζεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ειεθηξνληθψλ) θαη γξαθηθή χιε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 
γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αγνξά ινγηζκηθνχ ή ε 
άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ (license/ royalties) θαη εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ. 
Σν αλψηαην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, 
αλέξρεηαη ζηα €15 αλά θαηαξηηδφκελν. Σν φξην απηφ δελ ηζρχεη ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ πξνβεί ζε Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ θαη 
αλαζέζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο ζε 
πηζηνπνηεκέλν ΚΔΚ. 
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(ii) Αλαιψζηκα πιηθά θαη εθφδηα: 
Αλαιψζηκα πιηθά θαη εθφδηα γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ή ηερλνινγηθήο 
θαηάξηηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο 
θαηάξηηζεο. Σν αλψηαην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα αλαιψζηκα 
πιηθά θαη εθφδηα αλέξρεηαη ζηα €25 αλά θαηαξηηδφκελν. Σν φξην απηφ 
δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ πξνβεί ζε Πξνθήξπμε 
Γηαγσληζκνχ θαη αλαζέζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο/ 
θαηάξηηζεο ζε πηζηνπνηεκέλν ΚΔΚ. 

 
(iii) Δλνίθην αίζνπζαο: 
Σν θφζηνο ελνηθίαζεο αίζνπζαο γηα δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαηάξηηζεο.  

 
(iv) Δλνίθην εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ: 
Σν ελνίθην ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 
(δ) Κφζηνο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 
Σν θφζηνο ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο γηα ηελ 
νξγάλσζε, επνπηεία, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Σν αλψηαην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα εμσηεξηθφ 
ζπλεξγάηε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αλέξρεηαη ζηα €20 αλά 
ψξα θαηάξηηζεο. Σν φξην απηφ δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ 
πξνβεί ζε Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 
 
(ε) Έμνδα ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ/ ηαμίδηα γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο: Πεξηιαµβάλεη ηα µεηαθνξηθά, θαζψο θαη επίδνµα 
ζπληήξεζεο (έμνδα δηαβίσζεο) ησλ ζπµµεηερφλησλ πνπ θαιχπηνπλ ζίηηζε 
θαη δηαµνλή. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηηο εθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ 
ππνινγίδνληαη µε ηε µέζνδν ηνπ θφζηνπο αλά µνλάδα (unit cost) θαη 
αμηνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ νη νηθνλνµηθνί πίλαθεο φπσο αλαθέξνληαη 
ζηνλ πίλαθα ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 
 
(ζη) Σν θφζηνο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ησλ εθπαηδεχζεσλ/ 
θαηαξηίζεσλ. 
 
 

15 ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 
 

15.1 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αθφινπζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο: 
I. Γαπάλεο ησλ νπνίσλ ην θφζηνο θξίλεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ 

ην θφζηνο παξφκνησλ δαπαλψλ 
II. Πξφζηηκα, ηφθνη θαη πνηλέο 

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

IV. Γαπάλεο νη νπνίεο θξίλεηαη φηη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ δξάζε 
ηνπ Καζεζηψηνο 19.2.  

V. Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηα νπνία 
απνηεινχλ κέξνο θαλνληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή 
ζπζηεκάησλ ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο ή αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. 
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15.2 Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ Γαπαλψλ 

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

 
 

16 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ 
 
Σν Καζεζηψο 19.2, ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη 
επηιέμηκεο νη δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα κε 
γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  
 
 

17 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 
 

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

 
17.2 πγθεθξηκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ ζα αθνινπζείηαη ε 

αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 

(α) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε ΟΣΓ ζα δηεπζεηεί ηηο 
πιεξσκέο πξνο ηνλ/ ηνπο αλάδνρνπο, δεδνκέλνπ φηη απηνί έρνπλ 
εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ ΟΣΓ, ζχκθσλα κε 
ηνπο Όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηε ζπκθσλία πνπ έρεη ππνγξαθεί 
κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη αίηεκα πιεξσκήο ζηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο (Μνλάδα Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ), κε βάζε ηε ζρεηηθή 
αίηεζε πνπ ππέβαιε ζην παξειζφλ. 
 
(β) Μεηά ε ΟΣΓ ζα ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο αίηεκα 
πιεξσκήο, ζην νπνίν ζα επηζπλάπηεη θαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 
(γ) 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.  
 
(δ) 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. 
 
(ε) Οη απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο 
ζηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  
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(ζη) 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.  
 
(δ) ην αίηεκα πιεξσκήο ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη, 
επηπξφζζεηα κε ηα ηηκνιφγηα/ απνδείμεηο, αθφινπζα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

 αληίγξαθα ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ηχπν γηα ηε γλσζηνπνίεζε ζην 
θνηλφ ηεο δηνξγάλσζεο ηεο θαηάξηηζεο/ εθπαίδεπζεο θαη ηελ 
ππνβνιή αηηήζεσλ ζην πξφγξακκα ησλ εθπαηδεχζεσλ. 

 αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ΟΣΓ/ ηνπ ΚΔΚ, ησλ/ηνπ 
εθπαηδεπηή/σλ θαη ηεο ΓΔΚ, πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 
πηζηνπνηεζεί ζρεηηθά απφ ηελ ΑλΑΓ.  

 ην παξνπζηνιφγην. 

 ηηο αηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 ηελ έθζεζε ηνπ εθπαηδεπηή.  

 ηα απνθφκκαηα ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ (αλαρψξεζεο θαη 
επηζηξνθήο) εθπαηδεπηψλ νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ρψξα ηνπ 
εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη νη θάξηεο επηβίβαζεο θαηά ηελ αλαρψξεζε 
θαη θαηά ηελ επηζηξνθή.  

 ηα απνθφκκαηα ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ (αλαρψξεζεο θαη 
επηζηξνθήο) ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ / 
ηαμίδηα γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη νη θάξηεο 
επηβίβαζεο θαηά ηελ αλαρψξεζε θαη θαηά ηελ επηζηξνθή. 

 ζε πεξίπησζε πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ εθπαίδεπζε δηαθσηηζηηθφ 
πιηθφ πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη, 
αληίγξαθν ησλ ππφ αλαθνξά εληχπσλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 
κνξθή. 

 ζε πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο ρξεζηκνπνηεί, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΟΣΓ θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο 
πιεξσκήο.  

 Γξαπηέο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηε ρνξήγεζε 
ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis)  

 ε πεξίπησζε πνπ ε ΟΣΓ σο αλαγλσξηζκέλν ΚΔΚ έρεη ππνβάιεη 
αίηεκα γηα δηνξγάλσζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζα πξέπεη λα 
αηηηνινγείηαη επαξθψο θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην θφζηνο παξνρήο 
ππεξεζηψλ απφ ηελ ΟΣΓ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο αγνξάο. ηελ 
Μνλάδα Δθαξκνγήο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ε ζρεηηθή 
Βεβαίσζε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδεη ε ΟΣΓ απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ ΟΣΓ 
ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο αγνξάο ε ελίζρπζε ζα ζεσξείηαη ήζζνλνο 
ζεκαζίαο θαη ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο γξαπηή δήισζε ππνγξακκέλε απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο ΟΣΓ γηα ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο. 
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(ε) Η Μνλάδα Δθαξκνγήο, αθνχ εμεηάζεη θαη επηθπξψζεη ηα 
παξαζηαηηθά, ζα δηαβηβάδεη ην αίηεκα πιεξσκήο πξνο ηνλ ΚΟΑΠ θαη ζα 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΟΣΓ.  
 
(ζ) Ο ΚΟΑΠ κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζα θαηαβάιιεη ηελ 
πιεξσκή ζηελ ΟΣΓ. 

 
 

18 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθπαηδεχζεηο/ θαηαξηίζεηο έρνπλ νη θάηνηθνη ησλ 
Γήκσλ/ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ, νη νπνίνη 
απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ, ηεο δαζνπνλίαο, ή 
είλαη δηαρεηξηζηέο γεο. Δπίζεο θαη άιινη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη ΜΜΔ, νη 
νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ. Ωο 
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή Βεβαίσζε 
απφ ηνλ Κνηλνηάξρε/Γήκαξρν ηεο Κνηλφηεηαο/ Γήκνπ πνπ δηακέλνπλ/ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη. 
 
Οη ΟΣΓ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνπλ επηπιένλ θξηηήξηα θαηά ηελ πξνθήξπμε 
ηεο Γξάζεο (π.ρ. Γχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ην 
πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ζην νπνίν αηηνχληαη ζπκκεηνρή). Σα θξηηήξηα απηά ζα 
απνδεηθλχνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ζα 
θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή Πξνθήξπμε ησλ ΟΣΓ. 
 
 

19 ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Η Γξάζε κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ. ε 
πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηνρή εθηφο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ κεηά 
απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο).  

20 ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Η πεξίνδνο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο κέζσ 
ηνπ Καζεζηψηνο 19.2 ιήγεη ζηηο 31/12/2020, κε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηεο γηα 
έλα πεξαηηέξσ εμάκελν. Η πεξίνδνο εθαξκνγήο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί 
κεηά απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο) ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 
ΠΑΑ 2014-2020. 
 
 

21 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

21.1 Σα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΚ), νη Δθπαηδεπηέο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) θαη νη Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο 
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Καηάξηηζεο (ΓΔΚ), φπνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα νη εθπαηδεχζεηο, ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ηχρεη έγθξηζεο απφ ηελ ΑλΑΓ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΑμηνΠηζηνπλ. ρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηηο δνκέο 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κπνξεί ζε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο λα δεηεζεί εμαίξεζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο.  

 
21.2 Οη πξνζθνξέο ησλ ΚΔΚ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

«Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεδίαζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο»  
(Παξάξηεκα Ι). 

 
21.3 Κάζε ΚΔΚ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά αλά ζέκα 

θαηάξηηζεο ζε θάζε πξνθήξπμε. 
 
21.4 Οη ζπκκεηέρνληεο ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη νη 

θάηνηθνη ησλ Γήκσλ/ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ, 
νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ, ηεο 
δαζνπνλίαο, ή είλαη δηαρεηξηζηέο γεο. Δπίζεο θαη άιινη νηθνλνκηθνί 
θνξείο νη νπνίνη είλαη ΜΜΔ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ. Οη ΟΣΓ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνπλ επηπιένλ 
θξηηήξηα θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο. 

 
21.5 Ο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα εηθνζηπέληε (25). ηελ πεξίπησζε πξνγξακκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ν κέγηζηνο αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ είλαη δεθαέμη (16). Όηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο 
ππεξβαίλεη ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζπκκεηνρήο, ε επηινγή ησλ 
ζπκκεηερφλησλ γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε βάζε θξηηήξηα, ηα νπνία 
ζα θαζνξηζηνχλ θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο. 

 
21.6 Ο ειάρηζηνο αξηζκφο γηα λα δηεμαρζεί έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο είλαη 

10 άηνκα. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο απηφο 
δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
(Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 

 
21.7 Κάζε άηνκν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη, κφλν κηα θνξά ζην ίδην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 
 
21.8 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πην πάλσ φξσλ είλαη δπλαηφλ λα δεηνχληαη απφ ηελ 

ΟΣΓ καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά/ απνδεηθηηθά. 
 
 

22 ΔΛΔΓΥΟΙ – ΚΤΡΧΔΙ 
 

22.1 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. 

 
22.2 ην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.2, ζα δηεμάγνληαη απφ ηε Μνλάδα 

Δθαξκνγήο, ζε πξψην ζηάδην, θαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ, ζε 
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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. 

 
 
22.3 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. 

 
22.4 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. 

 
22.5 εκεηψλεηαη πσο ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα κείσζεο 

ηνπ πνζνζηνχ ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί φηη νη δηαζέζηκεο 
πηζηψζεηο έρνπλ απνδεηρζεί αλεπαξθείο.  

 
22.6 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).  

 
22.7 ε πεξίπησζε πνπ νη ΟΣΓ δελ ηεξνχλ φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ ε 

Μνλάδα Δθαξκνγήο δελ δεζκεχεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
νπνησλδήπνηε δαπαλψλ, εθφζνλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη ζρεηηθέο 
πξφλνηεο ηνπ Μέηξνπ. 
 
 

23 ΔΠΙΣΟΠΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ  

Οη επηηφπηνη έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε ή/θαη επαιήζεπζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο 
πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ αηηεηή. 
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Με βάζε ηνλ Καλ.809/2014 νη επηηφπηνη 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 θαη 60 ηνπ Καλνληζκνχ 
809/2014. Αηηεηέο πνπ κεηά απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο δελ θξίλνληαη 
δηθαηνχρνη πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα 
εμαρζεί ην δείγκα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα 
ηζρχζεη δεηγκαηνιεςία γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο επηηφπησλ ειέγρσλ ηφηε 
νη εθκεηαιιεχζεηο / αηηεηέο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο 
πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ / Αλαδφρνπο θπξίσο κε βάζε ηα εμήο 
θξηηήξηα: 

 ε αλάγθε λα ειεγρζεί θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο εηδψλ θαη κεγεζψλ ησλ 
ελεξγεηψλ 

 ηπρφλ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί κεηά απφ εζληθνχο ή 
θνηλνηηθνχο ειέγρνπο 

 ην είδνο ζπκβνιήο ηεο ελέξγεηαο ζηνλ θίλδπλν ζθάικαηνο θαηά ηνπ 
ΠΑΑ 

 ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κέηξσλ θαη ησλ ηχπσλ 
ελεξγεηψλ 

 ε αλάγθε ηπραίαο επηινγήο ζε πνζνζηφ κεηαμχ 30% θαη 40% ησλ 
δαπαλψλ  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο 19.2.1, ζηηο αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο 
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε επηηφπην έιεγρν, ζα κπνξεί αλ θξηζεί ζθφπηκν θαη 
φπνπ ην θφζηνο ή ν θίλδπλνο λα κελ έρεη πινπνηεζεί ε ελέξγεηα είλαη κεγάινο, 
λα δηελεξγείηαη επηηφπηνο Ϋιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί: 

α) ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο θαη 

β) αλ έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο. 

Δπίζεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηφπηνο έιεγρνο ζηα ινγηζηηθά βηβιία 
ησλ ΟΣΓ. 

Ο επηηφπηνο έιεγρνο ζα ζηνρεχεη ζηελ επαιήζεπζε ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο 
δξάζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη θξηηήξηα πνπ πξνλννχληαη απφ ηε 
Γξάζε. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ειέγρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε / αίηεκα πιεξσκήο θαη ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ, δεζκεχζεσλ θαη πξνλνηψλ ηνπ Καζεζηψηνο απφ ηνλ αηηεηή. 
Οη παξαηεξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν ειέγρνπ ην νπνίν 
ππνγξάθνπλ ηφζν ν Λεηηνπξγφο πνπ δηελεξγεί ηνλ επηηφπην έιεγρν φζν θαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ΟΣΓ.  

Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ΟΣΓ πνπ ζα παξεπξίζθεηαη ζηνλ επηηφπην έιεγρν 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεκεηψζεη επί ηνπ εληχπνπ ηνπ ειέγρνπ ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπ ζε εηδηθφ πξνο ην ζθνπφ απηφ ρψξν. Σπρφλ ελζηάζεηο ζηα 
επξήκαηα ή ζηηο αηηήζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηεηή επί ηνπ εληχπνπ ηνπ 
ειέγρνπ γηα ηα πεξαηηέξσ. Η παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΟΣΓ 
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είλαη αλαγθαία αθνχ ζα πξέπεη λα πξνζππνγξάςεη ην ζρεηηθφ έληππν ηνπ 
ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ην Καλ.809/2014, Άξζξν 25, νη επηηφπηνη έιεγρνη κπνξνχλ λα 
πξναλαγγέιινληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξναλαγγειία ηνπο δελ 
αληηβαίλεη ζηνλ ζθνπφ ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ο αηηεηήο 
ελεκεξψλεηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ην κΫγηζην 14 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Αλ ν αηηεηήο αξλεζεί 
ή παξεκπνδίζεη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ηνλ ειεγθηή, ηφηε ε αίηεζε ηνπ 
απνξξίπηεηαη. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο / αηηήκαηνο πιεξσκήο ν αηηεηήο 
δειψλεη θαη πξνζππνγξάθεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ γηα απνδνρή νπνηνπδήπνηε 
ειέγρνπ (επηηφπηνπ ή κε) ήζειε ε Αξκφδηα Αξρή λα δηελεξγήζεη γηα 
επαιήζεπζε ησλ δεισζέλησλ πιεξνθνξηψλ. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ν Αξκφδηνο Λεηηνπξγφο πξέπεη λα 
έρεη καδί ηνπ πιήξε ζηνηρεία ηεο δήισζεο ηνπ αηηεηή (αίηεζε, 
κεραλνγξαθεκέλα δεδνκέλα, θ.η.ι). Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν 
ζπκπιεξψλεηαη ν θαηάινγνο ειέγρνπ «ΚαηΪινγνο Γηελεξγνχκελσλ 
Δπηηφπησλ ΔιΫγρσλ απφ ηε ΜνλΪδα Δθαξκνγάο» ν νπνίνο θαηαρσξείηαη 
θαη ζην ινγηζκηθφ ζχζηεκα (ΠαξΪξηεκα 4). 

Σελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ νη Αξκφδηνη Λεηηνπξγνί ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ηνπ ΚΟΑΠ, εληεηαικέλνη γηα ην ζθνπφ απηφ ηφζν ζε 
Δπαξρηαθφ Δπίπεδν, φζν θαη ζην Κέληξν. Γίλεηαη ν θαηάιιεινο ζπληνληζκφο 
έηζη ψζηε νη έιεγρνη λα δηεμάγνληαη νηθνλνκηθά θαη απνηειεζκαηηθά.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζηα πιαίζηα ησλ Γηνηθεηηθψλ ειΫγρσλ ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθΫςεηο ζην ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δξάζε, 
κφλν ζηηο αηηάζεηο γηα ηηο νπνέεο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ επηηφπηνο 
Ϋιεγρνο. Μεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έθζεζε 
ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο επίζθεςεο θαζψο θαη ην απνηέιεζκα 
πνπ πξνέθπςε. Η έθζεζε ζα θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. Ωζηφζν, 
ζε πεξηπηψζεηο: 

i. κηθξψλ επελδχζεσλ (θάησ ησλ €50.000),  
ii. επελδχζεσλ άλσ ησλ €50.000 φπνπ ν ΚΟΑΠ / Αλάδνρνο ζεσξεί φηη ν 

θίλδπλνο λα κελ ηεξνχληαη νη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζηήξημεο ή λα 
κελ έρεη πινπνηεζεί ε επέλδπζε είλαη κηθξφο, 

δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηζθΫςεηο απηΫο.  

ηηο πεξηπηψζεηο i θαη ii, ν ιφγνο ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ζα 
πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηελ αίηεζε κε ηελ κνξθή ζεκεηψκαηνο / έθζεζεο. 

 

Σνλέδεηαη φηη ε Δπηηξνπά ηεο Δ.Δ ζην πιαέζην ηεο Ϊζθεζεο ηεο 
αξκνδηφηεηαο ηεο σο ζεκαηνθχιαθα γηα ηελ νξζά εθηΫιεζε ηνπ γεληθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, δηαζθαιέδεη ηελ χπαξμε 
θαη ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, ψζηε 
νη θνηλνηηθνέ πφξνη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηξφπν θαλνληθφ θαη 
απνηειεζκαηηθφ. Πξνο ηνχην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειΫγρσλ απφ ηηο 
εζληθΫο ειεγθηηθΫο αξρΫο θαη ηα πνξέζκαηα ηνπο, ππΪιιεινη ά 
εθπξφζσπνη ηεο Δπηηξνπάο ηεο Δ.Δ κπνξνχλ λα δηεμΪγνπλ επηηφπηνπο 
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ειΫγρνπο, θαη ηδέσο δεηγκαηνιεπηηθνχο, γηα φιεο ηηο πξΪμεηο νη νπνέεο 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ηακεέα, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκΪησλ 
δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ, κε πξνεηδνπνέεζε ηνπιΪρηζην κηαο εξγΪζηκεο 
κΫξαο. Η Δπηηξνπά ηεο Δ.Δ πιεξνθνξεέ γηα απηφ ηε Γηαρεηξηζηηθά Αξρά 
θαηΪ ηξφπν ψζηε λα Ϋρεη θΪζε δπλαηά βνάζεηα. ΤπΪιιεινη ά 
εθπξφζσπνη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζηνπο 
ειΫγρνπο απηνχο. 

 

24 ΠΑΡΑΣΤΠΙΔ 
 

24.1 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.  

 
24.2 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 θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 
θαη ην άξζξν 7 ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ. 
 

25 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
 

25.1 Όινη νη εκπιεθφκελνη (ΟΣΓ, ηα ΚΔΚ, νη εθπαηδεπφκελνη, θ.η.ι.) 
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. 

 



 

 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 19.2, Γξάζε 19.2.1, Έθδνζε 2 ειίδα 23 απφ 35 

25.2 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. 

 
25.3 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. 

 
25.4 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. 
 

 

26 ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΧΝ ΑΙΣΗΣΧΝ ΣΗΝ 
ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΚΟΑΠ 

  
26.1 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).  

 
26.2 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.  

 
26.3 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. 
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27 ΔΝΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΓΡΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ 

 

27.1 χλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ γηα ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
απφξξηςε δξάζεσλ απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδν Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο: 

 
Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο 19.2 είλαη ηξηκειήο θαη 
απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: 

 Πξψην Λεηηνπξγφ Γεσξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο σο Πξφεδξν 

 Γχν Λεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ γηα ηηο 
νπνίεο ππνβάιιεηαη έλζηαζε, ζην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.2. 
 

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

 
27.3 Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.2, 
νη ΟΣΓ κπνξνχλ εληφο δεθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο, λα ππνβάινπλ έλζηαζε. 
Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Γεσξγίαο. 

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

28 ΔΝΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 
 

28.1 Τπνβνιή ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο απφ ηνλ ΚΟΑΠ: 

Οη ΟΣΓ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε κέρξη θαη ηξηάληα 
εκεξνινγηαθέο 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. 
 

28.2 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.  

 
28.3 Απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο: 
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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.  

 
 

29 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ/ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ή ην Σκήκα Γεσξγίαο ή ηνλ ΚΟΑΠ ζε πεξίπησζε πνπ 
δεηεζεί ε ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ε παξνρή επηπξφζζεηεο 
πιεξνθφξεζεο γηα ζθνπνχο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.   
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ δχλαηαη λα 
επηδνηεζνχλ γηα ηελ ίδηα δξάζε απφ δχν πεγέο.  
 
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. 
 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, 
εξκελεία ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηφπηλ 
δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη εμαζθάιηζεο ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ γηα 
ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο κε 
απψηεξν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο θαη 
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΓΡΑΜΜΔ ΥΔΓΙΑΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

1. ΔλΫξγεηεο γηα επηηπρά ζρεδέαζε θαη πινπνέεζε ΠξνγξΪκκαηνο 
ΚαηΪξηηζεο 

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα 
απνηεινχλ βνήζεκα γηα ηε ζρεδίαζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. ’ απηέο 
πεξηέρνληαη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ «Αίηεζε ησλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα 
Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο» (Έληππν 1). 
Γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο πνπ ζα έρνπλ νη θαηαξηηδφκελνη απφ ην 
πξφγξακκα, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνεγεζνχλ νη πην θάησ ελέξγεηεο: 

I. Γηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε 
ζρέζε κε ην επίπεδν θαη ην εχξνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 
απνθηεζνχλ. 

II. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

III. Δπηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη ζε πεξηφδνπο πξαθηηθήο εμάζθεζεο έηζη πνπ 
λα ηθαλνπνηνχληαη νη δηαπηζησζείζεο αλάγθεο θαηάξηηζεο. 

IV. Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηή γηα ην αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο, 
ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο Δθπαηδεπηήο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΔΚ). ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα δνζεί εμαίξεζε κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα πξνο 
ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 

V. Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλεο Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΔΚ), κεζφδσλ 
θαη ηερληθψλ θαη κέζσλ θαηάξηηζεο. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα δνζεί εμαίξεζε κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα πξνο 
ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 

VI. Δπηινγή ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
 

2. Οδεγέεο ζπκπιάξσζεο ηεο «Αέηεζεο ησλ ΚΫληξσλ Δπαγγεικαηηθάο 
ΚαηΪξηηζεο γηα Έγθξηζε ΠξνγξΪκκαηνο ΚαηΪξηηζεο» 

Σα δηάθνξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη 
λα παξνπζηάδνπλ ζπλνρή θαη αιιεινζπκπιήξσζε κεηαμχ ηνπο. ε 
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληηθάζεηο ή αληηθξνπφκελα ζηνηρεία, ε αίηεζε 
δχλαηαη λα απνξξηθζεί. 
 
Παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θαη αλαιχνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηελ Αίηεζε (ε νπνία ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά θάζε ΚΔΚ) πνπ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ 
ΟΣΓ γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο [Έληππν 1], ζην πιαίζην ηνπ 
Μέηξνπ 19 - LEADER ηνπ ΠΑΑ 2014 - 2020. Η αξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ 
αθνινπζεί ηελ ίδηα αξίζκεζε κε ηα κέξε/ ζηνηρεία ηεο αίηεζεο. 
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1. Σίηινο πξνγξάκκαηνο: Αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 
2. Πξφγξακκα πνπ αλήθεη ζε νκάδα ζρεηηδφκελσλ κεηαμχ ηνπο 
πξνγξακκάησλ: εκεηψλεηαη (κε √ ή Υ) θαηά πφζνλ ην πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα απνηειεί κέξνο νκάδαο ζρεηηδφκελσλ κεηαμχ ηνπο 
πξνγξακκάησλ πνπ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηνρεχνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε 
αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο. Δπίζεο, επηζπλάπηνληαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε 
κε:  

Σν ζηφρν κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο νκάδαο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

Σα πξφζζεηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα εθαξκνζζνχλ. 
 
3. Ηκεξνκελία έλαξμεο: Αλαθέξεηαη ε πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
4. Ηκεξνκελία ιήμεο: Αλαθέξεηαη ε πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
5. Ηκέξεο θαη ψξεο εθαξκνγήο: Πξνζδηνξίδνληαη νη αθξηβείο εκέξεο θαη ψξεο 
θαηά ηηο νπνίεο πξνγξακκαηίδεηαη λα εθαξκνζζεί ην πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα. Πξφγξακκα θαηάξηηζεο κπνξεί λα εθαξκνζζεί κεηαμχ ησλ σξψλ 
7:00 πκ θαη 10:00κκ. Οη εκέξεο θαη νη ψξεο εθαξκνγήο θαηαγξάθνληαη θαη ζην 
αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε. 
 
6. Γηάξθεηα θαηάξηηζεο: Αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή, θαζαξή δηάξθεηα θαηάξηηζεο 
ζε ψξεο. ηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο γηα 
πξνζέιεπζε/ εγγξαθή ζην πξφγξακκα, δηαιείκκαηα, γεχκαηα ή άιιε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ απνηειεί θαηάξηηζε (πρ εμεηάζεηο). Όπνπ ππάξρνπλ 
απηά, αλαθέξνληαη ζην κέξνο πνπ αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Δλδείθλπηαη λα ππάξρεη δηάιεηκκα 15 ηνπιάρηζηνλ ιεπηψλ γηα 
θάζε 2,5 ψξεο ζπλερφκελεο θαηάξηηζεο. 
Η ειάρηζηε επηηξεπηή ζπλνιηθή δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο είλαη 6 ψξεο. Δπίζεο, 
ε δηάξθεηα θαηάξηηζεο αλά εκέξα δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 7 ψξεο.  
 
7. Σφπνο/ ρψξνο εθαξκνγήο: Αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηνλ 
ηφπν/ ρψξν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο αθνινχζσο: 
 

I. Γηεχζπλζε: Αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ηφπνο/ ρψξνο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (νλνκαζία θαη πιήξεο δηεχζπλζε). Ο πξνηεηλφκελνο 
ρψξνο πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί σο ΓΔΚ ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο 
ΑμηνΠηζηνπλ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ ηελ ΑλΑΓ, θαη λα δεισζεί ν 
αξηζκφο πηζηνπνίεζήο ηνπ. Όπνπ γίλεηαη ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ ρψξσλ 
θαηάξηηζεο, δηεπθξηλίδεηαη ζε πνην ρψξν εθαξκφδεηαη θάζε κέξνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη δίλεηαη ν αξηζκφο πηζηνπνίεζεο ΓΔΚ γηα θάζε ρψξν.  

 
II. Πεξηγξαθή: Παξαηίζεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα 

εθαξκνζζεί ην πξφγξακκα. Σν ΚΔΚ ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο εμαζθάιηζεο 
ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ πνπ λα δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη 
εμνπιηζκφ θαη πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. εκεηψλεηαη φηη, δελ είλαη απνδεθηή ε ρξήζε ρψξνπ ν 
νπνίνο δελ είλαη πξνζβάζηκνο ζην Σκήκα Γεσξγίαο θαη ζηνλ ΚΟΑΠ γηα 
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ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηε θχζε θαη 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε 
αλάινγε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ θαηάξηηζεο. 

 
III. Μέζα θαη πιηθά θαηάξηηζεο: Αλαθέξνληαη ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, 

κέζα, εμνπιηζκφο ή Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
εκεηψλεηαη φηη, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε θάζε θαηαξηηδφκελν 
ηθαλνπνηεηηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηελ χιε ηνπ πξνγξάκκαηνο, γξαπηψο 
ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ε πεξίπησζε πνπ ν ειεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο ζα απνηειεί βαζηθφ κέζν ή εξγαιείν γηα παξνρή ηεο 
θαηάξηηζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηεξκαηηθφ γηα θάζε 
θαηαξηηδφκελν, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ εθπαηδεπηή. ε 
ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο, θαη’ εμαίξεζε, ζα γίλεηαη απνδεθηή, ε χπαξμε 
ελφο ηεξκαηηθνχ γηα θάζε δχν (2) θαηαξηηδφκελνπο. ε ηέηνηεο 
πεξηπηψζεηο ε παξέθθιηζε απηή επηζεκαίλεηαη ζην Σκήκα Γεσξγίαο. 

 
8. Πεξηγξαθή ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή: ε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε 
νκάδα αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή, παξαηίζεληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
 

I. Μέγηζηνο αξηζκφο ησλ αηφκσλ. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πξνηείλνληαη 
γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε πξφγξακκα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα επηκέξνπο 
ζπζηαηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη γηα 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ (ρψξνο, εμνπιηζκφο, δπλαηφηεηα 
εθπαηδεπηή γηα ηθαλνπνηεηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θιπ). Ο 
κέγηζηνο επηηξεπηφο αξηζκφο ζέζεσλ ζε Πξφγξακκα Καηάξηηζεο είλαη 
25. ηελ πεξίπησζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ είλαη 16. 
εκεηψλεηαη φηη ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα λα δηεμαρζεί έλα πξφγξακκα 
θαηάξηηζεο είλαη 10 άηνκα. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ν 
αξηζκφο απηφο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο). 
ηελ πεξίπησζε ησλ επαλαιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζην πεδίν απηφ 
θαηαρσξίδεηαη ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ γηα 
έθαζην πξφγξακκα θαηαρσξίδεηαη ζηε ζρεηηθή ζηήιε ηνπ πίλαθα 
«ηνηρεία Δπαλαιεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ» πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 
γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ρνξεγήκαηνο, είλαη φζνη πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα ηεο πξνθήξπμεο ηεο ΟΣΓ. 
 

9. Πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία πξνηεηλφκελνπ/σλ εθπαηδεπηή/ψλ: Αλαθέξεηαη ην 
νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ θαη ε ρψξα 
πξνέιεπζεο (γηα εθπαηδεπηή απφ ην εμσηεξηθφ), θαζψο θαη ν αξηζκφο 
πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο φπνπ εθαξκφδεη. 
Δπίζεο, αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδξχκαηνο/νξγαληζκνχ θαηάξηηζεο απφ 
ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη ν αξηζκφο πηζηνπνίεζεο ΚΔΚ φπνπ εθαξκφδεη. 
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Γηα θάζε εθπαηδεπηή, επηζπλάπηεηαη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν δίλνληαη 
αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 
ηνπ πείξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χιε θαη ην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη. 
Γηα θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν 
«Βηνγξαθηθφ εκείσκα Δθπαηδεπηή» [Έληππν 2 ή Form 1 ]. 
 
Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά βηνγξαθηθά πνπ δελ θαιχπηνπλ κε ιεπηνκέξεηα θαη 
αθξίβεηα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε ΟΣΓ ή/ θαη ην Σκήκα Γεσξγίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εκπεηξίαο, δηδαζθαιίαο θιπ, φπσο 
αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ έληππν. 
 
Γελ επηηξέπνληαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηνπο δεισζέληεο εθπαηδεπηέο 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηεο ΟΣΓ θαη ηνπ Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο. 
 
ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ηδίνπ πξνγξάκκαηνο, ηξεηο (3) ή 
πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζα ζε πεξίνδν ηξηψλ (3) κελψλ, ην ΚΔΚ έρεη ηελ 
επρέξεηα λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, ζηνηρεία αξηζκνχ εθπαηδεπηψλ πνπ ζα 
κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο ηεο 
ζεηξάο. ε ηέηνηα πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηεο ΟΣΓ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο γηα 
ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ 
εθφζνλ απηνί ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ήδε εγθξηζέληα θαηάινγν. Σα ζηνηρεία 
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε πίλαθα, δείγκα ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο 
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 
Η αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ γίλεηαη, ζε πξψην ζηάδην, απφ ην 
ΚΔΚ πνπ νξγαλψλεη ην πξφγξακκα. Οη εθπαηδεπηέο δπλαηφ λα πξνέξρνληαη 
απφ ηελ Κχπξν ή ην εμσηεξηθφ.  
 
10. Αλάγθε θαηάξηηζεο: Πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ε αλάγθε θαηάξηηζεο ηελ 
νπνία ζηνρεχεη λα ηθαλνπνηήζεη ην πξφγξακκα θαη πεξηγξάθεηαη γεληθά ην 
αληηθείκελν ηνπ. Η αλάγθε θαηάξηηζεο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ νκάδα 
ησλ πξνηεηλφκελσλ αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή. Κάζε πξφγξακκα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαηάξηηζεο. Η αλάγθε θαηάξηηζεο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα φζα αλαθέξνληαη απφ ηελ ΟΣΓ ζηα έγγξαθα 
ηεο Πξνθήξπμεο. 
 
11. ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: Πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη γλψζεηο θαη 
δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζην πξφγξακκα. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί, θαηά ην δπλαηφ 
κεηξήζηκνη θαη λα ππνδεηθλχνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 
αλάγθε θαηάξηηζεο. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλνη κε ηα φζα αλαθέξνληαη απφ ηελ ΟΣΓ ζηα έγγξαθα ηεο 
Πξνθήξπμεο. 
 
12. αθήο πεξηγξαθή ηεο νκάδαο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζην ζχλνιφ ηεο: 
Αλαθέξνληαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηφπνο δηακνλήο θαη ν ζπζρεηηζκφο 
επαγγέικαηνο κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Η 
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πεξηγξαθή ηεο νκάδαο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε 
ηα φζα αλαθέξνληαη απφ ηελ ΟΣΓ ζηα έγγξαθα ηεο Πξνθήξπμεο. 
 
13. Μέζνδνη θαη ηερληθέο θαηάξηηζεο: Αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη 
θαηάξηηζεο θαη ηερληθέο κάζεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε κέξνο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελφηεηα ή ζέκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχγρξνλεο 
ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 
 
14. χζηεκα ηήξεζεο ζηνηρείσλ θαη αμηνιφγεζεο: Πεξηγξάθεηαη ην ζχζηεκα 
πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα λα παξαθνινπζείηαη ν βαζκφο πινπνίεζεο ηεο 
θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ σξψλ παξνπζίαο ησλ 
θαηαξηηδφκελσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη πξνβιέπεηαη ε πηζηή ηήξεζε 
παξνπζηνινγίνπ [Έληππν 3]. ην παξνπζηνιφγην ππνγξάθνπλ νη 
ζπκκεηέρνληεο, νη εθπαηδεπηέο θαη ν ππεχζπλνο ηεο ΟΣΓ. 
 
15. χζηεκα αμηνιφγεζεο: Πεξηγξάθεηαη, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εθπαηδεπηή.  
 
16. Πηζηνπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο: Δάλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο/ 
θαηάξηηζεο απνλέκεηαη ζηνπο θαηαξηηζζέληεο πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε 
θαηάξηηζεο απφ ηνπο νξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζεκεησζεί: ΝΑΙ.  
 
17. Αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα: Σν αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα, σο 
πξνο ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, πξέπεη λα πξνζθέξεηαη γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο θαηάξηηζεο ηεο νκάδαο ησλ 
αηφκσλ ζηελ νπνία ζηνρεχεη θαη λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή θαη αλαιπηηθή 
πιεξνθφξεζε γηα ηα επί κέξνπο ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. 
Ιδηαίηεξα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο αλάγθεο θαη 
ησλ ζηφρσλ θαηάξηηζεο θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
 
ηελ Πξνζθνξά ηνπ ΚΔΚ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη, επίζεο, νη εκέξεο 
θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο πξνγξακκαηίδεηαη λα εθαξκνζζεί ην πξφγξακκα. 
Γελ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξηλ ηηο 7:00 πκ ή/θαη 
κεηά ηηο 10:00 κκ. Δλδείθλπηαη λα ππάξρεη δηάιεηκκα 15 ηνπιάρηζηνλ ιεπηψλ 
γηα θάζε 2,5 ψξεο ζπλερφκελεο θαηάξηηζεο. Η εκεξήζηα δηάξθεηα θαηάξηηζεο 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 7 ψξεο θαζαξήο δηάξθεηαο (αθαηξνπκέλσλ 
δηαιεηκκάησλ γηα ξνθήκαηα θαη γεχκαηα). 
 
ην ηέινο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, παξαηίζεηαη Γείγκα Αλαιπηηθνχ 
Ωξνιφγηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
 
18. χληνκε πεξηγξαθή ηεο νξνινγίαο: Όηαλ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ΚΔΚ 
ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλε/ηερληθή νξνινγία ή γίλεηαη αλαθνξά ζε 
εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή ινγηζκηθά παθέηα, ζα 
πξέπεη λα δίλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο νξνινγίαο πνπ λα βνεζά ζηελ 
θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ΚΔΚ νη πξνηεηλφκελνη εθπαηδεπηέο 
είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο, αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπο δίπια απφ θάζε 
ελφηεηα.  
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19. εκεηψζεηο: Αλακέλεηαη φηη ν παξνρέαο ηεο θαηάξηηζεο (ΚΔΚ/ 
εθπαηδεπηήο, ίδξπκα θαηάξηηζεο) ζα πξνκεζεχζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 
θαηάιιειν πιηθφ πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο θαη ηελ αλαθνξά 
ζ’ απηή ζε κειινληηθφ ρξφλν. Οη ζεκεηψζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη ζε έγγξαθε 
ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο, λα ζπλάδνπλ κε 
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα θαηαπηάλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ην 
αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο. 
 
20. Γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ζεκεηψζεσλ: πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα γίλεη 
αλαθνξά ζηελ γιψζζα ζηελ νπνία ζα πξνζθεξζεί ε θαηάξηηζε θαη ζηελ 
γιψζζα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ ζα δνζνχλ ζην πξφγξακκα. Όπνπ ρξεηάδεηαη 
ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη θαηά πφζν ζα ππάξρνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα 
δηεξκελεία. Σν ΚΔΚ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 
δηεπζεηήζεηο έηζη πνπ ην πξφγξακκα λα είλαη γισζζηθά θαηαλνεηφ ζ’ φινπο 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
Δπηιέμηκεο δαπάλεο: ην κέξνο απηφ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη δαπάλεο πνπ 
επσκίδεηαη ην αλάδνρν ΚΔΚ γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο γηα ζθνπνχο επηρνξήγεζεο. ηελ 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ζεηξάο επαλαιεπηηθψλ, ηδίσλ πξνγξακκάησλ, γηα 
έθαζηε επηιέμηκε δαπάλε, θαηαρσξίδεηαη ην αλψηαην πνζφ πνπ ππνινγίδεηαη 
λα δαπαλεζεί, ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ηεο ζεηξάο. 
 
ηελ πεξίπησζε επαλαιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ [εθαξκνγή ζεηξάο ηδίσλ 
πξνγξακκάησλ ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξεο θνξέο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ], ηα 
ζηνηρεία απηά ππνβάιινληαη κηα θνξά γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζεηξάο. 
 
ηελ πεξίπησζε επαλαιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα ζηνηρεία απηά 
παξαηίζεληαη μερσξηζηά ζε πίλαθα, δείγκα ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην ηέινο ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
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ΓΔΙΓΜΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΧΡΟΛΟΓΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Τίτλος του προγράμματος  

Χη Ημέρα: ΧΧ Μηνός, Ζτους 

Ώρες 
Εφαρμογής* 

Διάρκεια* Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (ζεκεηψλεηαη ην 
ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο) 

Δθπαηδεπηέο 

Από Μέχρι (ώρες: λεπτά) 

8:00 8:15 0:15 

Δηζαγσγή 
Αλάιπζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  
Δπεμήγεζε ηεο χιεο πνπ ζα θαιπθζεί Ονοματεπώνυμο 

8:15 9:00 0:45 

Θέκα 1 
Πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο 
Αλαιπηηθφ ζεκείν 1 
Αλαιπηηθφ ζεκείν 2 
……………………… 
Πεξηγξαθή Πξαθηηθήο Δμάζθεζεο/κειέηεο 
επηπηψζεσλ θιπ (φπνπ ππάξρεη / ηζρχεη) ** Ονοματεπώνυμο 

9:00 10:15 1:15 

Θέκα 2 
Πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο 
Αλαιπηηθφ ζεκείν 1 
Αλαιπηηθφ ζεκείν 2 
……………………… 
Πεξηγξαθή Πξαθηηθήο Δμάζθεζεο/κειέηεο 
επηπηψζεσλ θιπ (φπνπ ππάξρεη / ηζρχεη) ** Ονοματεπώνυμο 

10:15 10:30 0:15 Γηάιεηκκα   

       

       

13:00 14:00 1:00 Γεφμα   

       

       

15:15 15:30 0:15 Γηάιεηκκα   

          

Σφνολο 
Καθαρής 

Διάρκειας***     
 
 
1 
*Οη ‘‘Ώξεο Δθαξκνγήο’’ θαη ε ‘‘Γηάξθεηα’’ θάζε πεξηφδνπ θαηάξηηζεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ παξαηεζεί 
γηα ζθνπνχο ηνπ παξαδείγκαηνο. Οη ψξεο εθαξκνγήο δελ κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη ελσξίηεξα απφ ηηο 
07:00 πκ θαη αξγφηεξα απφ ηηο 10:00 κκ. Δλδείθλπηαη λα ππάξρεη ελδηάκεζν δηάιεηκκα ηνπιάρηζηνλ 15 
ιεπηψλ γηα πεξηφδνπο θαηάξηηζεο πέξαλ ησλ 2,5 ζπλερφκελσλ σξψλ. Η εκεξήζηα δηάξθεηα θαηάξηηζεο 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 7 ψξεο θαζαξήο δηάξθεηαο (αθαηξνπκέλσλ δηαιεηκκάησλ γηα ξνθήκαηα θαη 
γεχκαηα). 
**ηελ πεξίπησζε ησλ βησκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ ή/θαη ησλ 
πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ, γηα θάζε άζθεζε ζα πξέπεη λα παξαηίζεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θαη  λα 
αλαιχεηαη ν ζηφρνο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 
επίδεημε ζχληνκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ. 
***‘‘χλνιν Καζαξήο Γηάξθεηαο’’ είλαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαηξνπκέλνπ ηνπ ρξφλνπ 
γηα ηα δηαιείκκαηα θαη γεχκαηα. Η δηάξθεηα απηή δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε ησλ 6 σξψλ. 
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ηνηρεέα Δπαλαιεπηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ (Γεέγκα Πέλαθα) 

 

Α/Α 
Αξηζκφο 

ΠξνγξΪκκαηνο* 

Ηκεξνκελέα 

Έλαξμεο 

Ηκεξνκελέα 

Λάμεο 

Ηκεξνκελέα θαη 

Ώξεο Δθαξκνγάο 

ΜΫγηζηνο 

Αξηζκφο 

πκκεηερφλησλ 

Σξφπνο 

Δθαξκνγάο 

1       

2       

3       

4       

5       

 
ΗΜΔΙΩΗ: Ο πην πάλσ πίλαθαο παξαηίζεηαη σο δείγκα γηα δηεπθφιπλζε ησλ αηηεηψλ. Δθεί πνπ θξίλεηαη 
ζθφπηκν είλαη επηηξεπηφ ν αηηεηήο λα πξνζζέζεη ηηο δηθέο ηνπ ζηήιεο γηα παξάζεζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ φπσο 
γηα παξάδεηγκα «Γιψζζα Γηδαζθαιίαο». 

 

ηνηρεέα Δθπαηδεπηψλ γηα ΔπαλαιεπηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα (Γεέγκα Πέλαθα) 

 

Α/Α Ολνκαηεψλπκν 
Απφ Κχπξν (ΚΤ) / 

Δμσηεξηθφ (ΔΞ) 

Αξ. Σαπηφηεηαο (γηα ΚΤ) / 
Υψξα ΠξνΫιεπζεο  & Αξ. 

Γηαβαηεξένπ (γηα ΔΞ) 

ΔπηζπλΪπηεηαη 
Βηνγξαθηθφ 

εκεέσκα (Ν)αη/ 
(Ο)ρη 

1     

2     

3     

4     

5     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΑ ΣΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ ΣΟ 

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 

 

 

 

ΔπηιΫμηκεο δαπΪλεο 

Σξφπνο 
ππνινγηζκνχ 
πνζνχ 
επηδφηεζεο  

 

Πνζφ 

 

Καλφλαο θαηαλνκάο 

πλεηζθνξά ζηηο δαπάλεο 
ηαμηδηνχ 

( Ο ππνινγηζκφο ησλ 
απνζηάζεσλ γίλεηαη κε ην 
δεκνζηνπνηεκέλν εξγαιείν 
ηεο Δ.Δ ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε:  

 
http://ec.europa.eu/progr
ammes/erasmus-
plus/tools/distance_en.ht
m) 

  

Μνλαδηαίν 
θφζηνο 

(θφζηνο αλά 
ζπκκεηέρνληα) 

Γηα απνζηάζεηο απφ 100 - 
499 ρηιηνκ. 180 επξψ       

Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληα. Οη 

απνζηάζεηο πξέπεη λα 

ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ηνλ κεηξεηή απνζηάζεσλ 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Ο αηηψλ πξέπεη λα 

δειψλεη ηελ απφζηαζε 

ελφο ηαμηδίνπ απιήο 

κεηάβαζεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ 

ηεο επηρνξήγεζεο ΔΔ πνπ 

ζα ρνξεγεζεί σο ελίζρπζε 

γηα ην ηαμίδη κεη' 

επηζηξνθήο. 

 

Γηα απνζηάζεηο απφ 500 - 
1999 ρηιηνκ. 275 επξψ       

Γηα απνζηάζεηο απφ 2000 
- 2999 ρηιηνκ. 360 επξψ       

Γηα απνζηάζεηο απφ 3000 
- 3999 ρηιηνκ. 530 επξψ       

Γηα απνζηάζεηο >4000 - 
4999 ρηιηνκ. 820 επξψ       

Δπηρνξήγεζε εμφδσλ 
δηαρείξηζεο  (Γαπάλεο ηνπ 
δηθαηνχρνπ νξγαληζκνχ 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
νξγάλσζε θαη 
πξνεηνηκαζία  δξάζεο) 

Μνλαδηαίν 
θφζηνο  

(θφζηνο αλά 
ζπκκεηέρνληα) 

250 επξψ αλά 
ζπκκεηέρνληα 

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε 
εμφδσλ δηαβίσζεο 

Μνλαδηαίν 
θφζηνο  

(θφζηνο αλά 
ζπκκεηέρνληα) 

Σα έμνδα κέρξη ηε 15ε 
κέξα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) 
ππνινγίδνληαη κε βάζε 
ηνλ πίλαθα 1. 

Απφ ηε 16
ε
 κέξα κέρξη 

ηελ 26
ε
 εβδνκάδα ην 

χςνο ηεο εκεξήζηαο 
επηρνξήγεζεο είλαη ην 
25% ηεο εκεξήζηαο 
επηρνξήγεζεο πνπ 
θαηαβάιιεηε κέρξη ηελ 15

ε
 

κέξα. 

 

Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα 
ηεο δηακνλήο θάζε 
ζπκκεηέρνληα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
κίαο εκέξαο κεηαθίλεζεο 
πξηλ απφ ηε 
δξαζηεξηφηεηα θαη κίαο 
εκέξαο κεηαθίλεζεο κεηά 
ηε δξαζηεξηφηεηα). 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 19.2, Γξάζε 19.2.1, Έθδνζε 2 ειίδα 35 απφ 35 

Πέλαθαο 1. Τπνινγηζκφο επηρνξάγεζεο γηα θΪιπςε ησλ εμφδσλ δηαβέσζεο 

* Σν Ιζξαήι δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί ηα έμνδα 
δηαβίσζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Σν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο γηα ην 
Ιζξαήι θαζνξίζηεθε κε βάζε ην κέζν φξν ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ γεηηνληθψλ κε απηφ 
ρσξψλ (Κχπξνο, Διιάδα, Σνπξθία, Ιηαιία, Μάιηα, Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία). 

Υψξα Πνζφ /κΫξα Υψξα Πνζφ /κΫξα 

Βέιγην  92 επξψ Μάιηα 84 επξψ 

Βνπιγαξία 92 επξψ Κάησ Υψξεο 104 επξψ 

Σζερία 92 επξψ Απζηξία 92 επξψ 

Γαλία 108 επξψ Πνισλία 88 επξψ 

Γεξκαλία 84 επξψ Πνξηνγαιία 80 επξψ 

Δζζνλία 72 επξψ Ρνπκαλία 88 επξψ 

Ιξιαλδία 100 επξψ ινβελία 72 επξψ 

Διιάδα 88 επξψ ινβαθία 84 επξψ 

Ιζπαλία  84 επξψ Φηιαλδία 96 επξψ 

Γαιιία 100επξψ νπεδία 104 επξψ 

Κξναηία 72 επξψ Ηλσκέλν Βαζίιεην 112 επξψ 

Ιηαιία 92 επξψ Πξψελ 
Γηνπγθνζιαβηθή 
Γεκνθξαηία ηεο 
Μαθεδνλίαο 

84 επξψ 

Λεηνλία 84 επξψ Ιζιαλδία 100 επξψ 

Ληζνπαλία 72 επξψ Λίρλελζηατλ 88 επξψ 

Λνπμεκβνχξγν 96 επξψ Ννξβεγία 88 επξψ 

Οπγγαξία 88 επξψ Σνπξθία 88 επξψ 

Ιζξαήι* 87επξψ   


