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ΓξΪζε 19.2.5:« ΓξΪζεηο κηθξάο θιέκαθαο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλΪπηπμε 
ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ βαζηζκΫλεο ζηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο 

πεξηνράο»  

 
ηνπ Καζεζηώηνο 19.2 «ηάξημε γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ΓξΪζεσλ ηεο 

ηξαηεγηθάο Σνπηθάο ΑλΪπηπμεο κε πξσηνβνπιέα ηνπηθώλ θνηλνηάησλ» 

 

1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

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

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

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

2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

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

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

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

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

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

3.1 Μέζσ ηεο δξάζεο 19.2.5, δίλεηαη ζηήξημε γηα δξάζεηο κηθξήο 
θιίκαθαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, 
βαζηζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Οη δξάζεηο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (Καλ.(ΔΔ) 
1305/2013) θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο. 

4 ΜΟΝΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

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

5 ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

5.1 Οη δξάζεηο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο 
Αλάπηπμεο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο. 

6 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

6.1 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 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

7.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο έρνπλ απηνί πνπ νξίδνληαη 
ζηελ Παξάγξαθν 6 (Γηθαηνχρνη) ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ θαη 
πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηιέμηκεο δξάζεηο φπσο απηέο 
αλαιχνληαη ζηελ Παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ. Δπηιέμηκεο 
δξάζεηο είλαη κφλν απηέο πνπ πξνηάζεθαλ ζην πιαίζην ηεο εγθξηκέλεο 
ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο θάζε ΟΣΓ. 

7.2 Η δξάζε γηα λα είλαη επηιέμηκε ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο κηαο ΟΣΓ. ε πιήξσο αηηηνινγεκΫλεο 
πεξηπηώζεηο ε δξΪζε κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ θαη ζε πεξηνρέο εθηφο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ, αθνχ εμαζθαιηζηεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο).  

7.3 Μαδί κε ην αίηεκα γηα πινπνίεζε δξάζεο ζην Σκήκα Γεσξγίαο ζα 
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά /έγγξαθα 
θ.ι.π. πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ.  

7.4 Η δξάζε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξήο θιίκαθαο: Σν χςνο ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο δελ ζα πξέπεη λα 
μεπεξλά ηα 30.000 επξψ. Γελ επηηξέπεηαη ζηηο ΟΣΓ λα πξνβαίλνπλ ζε 
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θαηάηκεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ πξνηίζεληαη λα πινπνηήζνπλ ζην πιαίζην 
ηεο Γξάζεο 19.2.5 κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππφ 
αλαθνξά πξνυπφζεζεο ζπκκεηνρήο. 

7.5 Η δξάζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ, φπσο έξγα βαζηζκέλα ζηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

7.6 Οη ζηφρνη πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε 
Γξάζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, λα κπνξνχλ λα 
πνζνηηθνπνηεζνχλ (λα είλαη κεηξήζηκνη), λα εμππεξεηνχλ ζηνπο 
ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη λα κπνξνχλ λα 
επηηεπρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

7.7 Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο Γξάζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 
λα αμηνπνηεζνχλ πξνο πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ/ δξάζεσλ 
απφ ηελ ΟΣΓ ή/ θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο.  

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

7.9 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν «Πεξί 
ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα 
πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2016 (Ν.73(Ι)/2016)», φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. Σν ηερληθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο ζα 
πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΟΣΓ θαηά ηελ πξνθήξπμε ησλ Όξσλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

7.10 Σν θφζηνο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφ ζε 
ζρέζε κε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ αλακέλεηαη λα 
πινπνηεζνχλ. 

7.11 Σνλέδεηαη όηη ε δηαρεέξηζε όισλ ησλ ζεκΪησλ, πνπ αθνξνύλ ηελ 
πινπνέεζε ηεο ηξαηεγηθάο Σνπηθάο ΑλΪπηπμεο ησλ ΟΣΓ 
εθρσξάζεθε από ηελ Γεληθά πλΫιεπζε ηεο Δηαηξεέαο ζηελ 
Δπηηξνπά Γηαρεέξηζεο LEADER. πλεπώο όια ηα αηηάκαηα, εέηε γηα 
πινπνέεζε δξΪζεο εέηε γηα θαηαβνιά πιεξσκάο, ηα νπνέα ζα 
απνζηΫιινληαη ζην Σκάκα Γεσξγέαο/ ΚΟΑΠ, ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ 
επηθπξσζεέ από ηελ Δπηηξνπά Γηαρεέξηζεο LEADER, ε ζύλζεζε 
ηεο νπνέαο, θαηΪ ηε ιάςε ησλ ππό αλαθνξΪ απνθΪζεσλ, ζα 
πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα, ώζηε νύηε ν δεκόζηνο ηνκΫαο νύηε θακέα 
εληαέα νκΪδα ζπκθεξόλησλ λα κελ αληηπξνζσπεύεη πνζνζηό Ϊλσ 
ηνπ 49% ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ.  

 

8 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 

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

                                                 
1
 ** χκθσλα κε ην Άξζξν 5, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013 
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Καζεζηώο Κνηλνηηθά 
πκκεηνρά (1) 

Δζληθά 
πκκεηνρά (2) 

πλνιηθό 
Κόζηνο (1+2) 

Καζεζηψο 19.2 4.929.000 € 4.371.000 € 9.300.000 €  

Γξάζε 19.2.5 159.000 € 141.000 € 300.000€ 

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

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

 

9 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΒΔΒΑΙΧΗ ΔΓΚΡΙΗ  

9.1 Οη εγθξηκέλεο ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην Σκήκα Γεσξγίαο 
(Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο); αίηεκα γηα 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο 19.2.5, ην νπνίν ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε 
δξάζεο κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ βαζηζκέλε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.  

9.2 ην αίηεκα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Όξνη ηνπ 
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο κηθξήο 
θιίκαθαο απφ ηελ ΟΣΓ (βάζεη ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 
2016). 

9.3 Δπίζεο, ζην αίηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ.  

9.4 Σν Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο), ζα εμεηάδεη θαηά πφζν πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 7 θαη ζηε βάζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα επηζπλάςεη ε ΟΣΓ (Πίλαθαο 1). 

9.5 Σν Σκήκα Γεσξγίαο δχλαηαη λα δηαβηβάδεη ηα έληππα ζην αξκφδην 
Σκήκα/ Τπνπξγείν/ Αξρή γηα απφςεηο/ εηζεγήζεηο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην. ηε ζπλέρεηα ην αίηεκα ζα εγθξηζεί/ απνξξηθζεί/ ή ζα 
δεηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα εγθξηζεί. 

9.6 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.  
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9.7 ε πεξίπησζε απφξξηςεο, ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 19.2.5, νη ΟΣΓ 
κπνξνχλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο, λα ππνβάινπλ έλζηαζε 
ζην Σκήκα Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 
23 πην θάησ.  

9.8 Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο, ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα απνζηείιεη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ, ζε έληππε ή/ θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδν Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο 
θαη Αλάπηπμεο) γηα έγθξηζε.  

9.9 Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο, ζα είλαη 
αλάινγα κε ηε δξάζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ Έθζεζε Τινπνίεζεο ηεο Γξάζεο, εγθξηκέλε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. Δπίζεο, δχλαηαη λα 
πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, 
δηαθσηηζηηθφ πιηθφ, εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ θηι. 

9.10 Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο ζα εμεηάδνληαη απφ 
ηξηκειή Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπζηήλεηαη επί ηνχηνπ. ηελ Δπηηξνπή 
δχλαηαη λα κεηέρνπλ άηνκα απφ Σκήκαηα/ Τπνπξγεία/ Αξρέο ζρεηηθά κε 
ηε ζεκαηνινγία ηεο δξάζεο. Λεηηνπξγφο απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο ζα 
είλαη ν πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο. Η χλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζα 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

9.11 εκεηψλεηαη φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη πεξηζζφηεξεο 
δηεπθξηλίζεηο/ ζηνηρεία γηα θάζε δξάζε.  

9.12 Η Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο θαη 
ζα κπνξεί, εάλ θξίλεηαη ζθφπηκν, λα δηελεξγεί θαη επί ηφπνπ ειέγρνπο. 
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ε Δπηηξνπή ζα εηζεγείηαη πξνο ηελ 
Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ηελ έγθξηζε/ απφξξηςε/ ή ηελ 
αλαζεψξεζε ηεο ψζηε λα εγθξηζεί. Η Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ζα εγθξίλεη/ 
απνξξίπηεη/ δεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο ψζηε λα εγθξηζεί.  

9.13 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Γξάζε εγθξίλεηαη ζα εθδίδεηαη ε ζρεηηθή 
Βεβαίσζε Έγθξηζεο ηεο απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκηθήο θαη Αλάπηπμεο) ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη ζηελ ΟΣΓ γηα ηε 
δηεπζέηεζε ηεο πιεξσκήο.  

9.14 ε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε δελ εγθξηζεί, 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 23 πην θάησ. 

10 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

10.1 Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ε ΟΣΓ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 
ζρεηηθή Αίηεζε / Αίηεκα Πιεξσκήο ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία φπσο 
πεξηγξάθεηαη πην θάησ: 
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10.1.1.1 Γηα θάζε δξάζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηή Αίηεζε / 
Αίηεκα Πιεξσκήο ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο. 

10.1.1.2 ηελ Αίηεζε / Αίηεκα Πιεξσκήο πξνο ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο 
ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 
ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ.  

10.1.1.3 εκεηψλεηαη φηη ε Μνλάδα Δθαξκνγήο δχλαηαη λα δεηήζεη 
πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο γηα θάζε δξάζε.  

10.1.1.4 Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ ε ΟΣΓ έρεη δηθαίσκα λα 
ππνβάιεη έλζηαζε εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 24 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ.  

 

11 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ 

11.1 Δπηιέμηκεο είλαη Γξάζεηο κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 
αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φπσο ζχλζεηα, νινθιεξσκέλα 
έξγα, θαηλνηφκα/ πηινηηθά έξγα, έξγα βαζηζκέλα ζηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο ππφινηπεο Γξάζεηο 
ηνπ Καζεζηψηνο 19.2. 

 

12 ΤΦΟ ΔΝΙΥΤΗ 

12.1 Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα δίλεηαη ζε κία δφζε κεηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ 
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαιχπηεη ην 80% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ  

13 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

13.1 Η επηρνξήγεζε θαιχπηεη ηηο δαπάλεο γηα πινπνίεζε δξάζεσλ 
κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ βαζηζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

13.2 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.  

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. 

13.4 Σηκνιφγηα κε αμία πάλσ απφ €200 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α.) δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά εάλ ε εμφθιεζε ηνπο γίλεηαη κε 
κεηξεηά. Όιεο νη πιεξσκέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε επηηαγή ηεο 
Δηαηξείαο ή ησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο ή κε πηζησηηθή θάξηα ησλ 
ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο ή κέζσ ηξάπεδαο. Σα ζπγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα 
πέξαλ ηνπ φηη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο απνδείμεηο 
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ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη κε αληίγξαθα επηηαγψλ ή /θαη αληίγξαθα 
ρξέσζεο πηζησηηθήο θάξηαο ή/θαη αληίγξαθα ηξαπεδηθψλ εληνιψλ 
θαζψο θαη αλάινγεο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνχ ησλ ΟΣΓ. (bank 
statements) ζηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη νη ρξεψζεηο πνπ έγηλαλ, κε βάζε 
ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη κε ην 
αίηεκα πιεξσκήο. 

13.5 Σηκνιφγηα πνπ ε εμφθιεζή ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά ζα γίλνληαη 
απνδεθηά κφλν γηα πνζά κέρξη €200 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 
εθφζνλ αλαγξάθεηαη ζ’ απηά ε έλδεημε «paid cash» ή «εμνθιήζε» κε 
ππνγξαθή ή/θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 
ηηκνιφγηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε απφδεημε εθφζνλ αλαγξάθνληαη ζηα 
ηηκνιφγηα ηα πξναλαθεξζέληα θαη αλαιπηηθά ζε ηη πξντφληα  / ππεξεζίεο 
αλαθέξνληαη. 

13.6 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. 

14 ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

14.1 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 γηα δξάζεηο ε πινπνίεζε/ αγνξά ησλ νπνίσλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο 
έγθξηζεο απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο.  

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

VI. Γαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί ή έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα 
λα ιεθζεί δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε (θνηλνηηθή ή εζληθή) απφ 
άιιεο Πεγέο/ ρέδηα (π.ρ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη 
Δπελδπηηθά Σακεία/ ρέδηα ΚΟΣ/ ρέδηα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ/ ρέδηα ηνπ 
Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο/ Μέηξα ηνπ ΚΟΑΠ θηι). 

 

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

15.1 Σν Καζεζηψο 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 
είλαη επηιέμηκεο νη δξάζεηο κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 
αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο.  

16 ΔΚΣEΛΔΗ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

16.1 Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο απφ ηνλ ΚΟΑΠ ζα γίλεηαη, κε ηελ 
ππνβνιή, έιεγρν θαη έγθξηζε θάζε δξάζεο. 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. 

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

16.2.1 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, ε ΟΣΓ ζα δηεπζεηεί ηηο 
πιεξσκέο πξνο ηνλ αλάδνρν. ηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη αίηεκα 
πιεξσκήο ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο (Μνλάδα Δμνπζηνδφηεζεο 
Πιεξσκψλ). ην αίηεκα πιεξσκήο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη φια 
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

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

16.2.3 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. 

16.3 Οη απνδείμεηο θαη ηα ηηκνιφγηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο 
ζηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  

16.4 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.  

16.5 ην αίηεκα πιεξσκήο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη ηα πην θάησ 
πηζηνπνηεηηθά: 

16.5.1 Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ λα 
αλαθέξεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
αηηήκαηνο πιεξσκήο (έσο 2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεο) θαη 
φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην 
πξνζσπηθφ ηνπ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

16.5.2 Βεβαηψζεηο απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο ζηηο νπνίεο λα αλαθέξεηαη φηη 
ν Γηθαηνχρνο  έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ δειψζεηο θαη έρεη 
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εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιέο ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ, κε 
βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο. 

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

16.7 Η Μνλάδα Δθαξκνγήο, αθνχ εμεηάζεη θαη επηθπξψζεη ηα 
παξαζηαηηθά, ζα δηαβηβάδεη ην αίηεκα πιεξσκήο πξνο ηνλ ΚΟΑΠ θαη ζα 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΟΣΓ.  

16.8 Ο ΚΟΑΠ κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζα θαηαβάιιεη ηελ 
πιεξσκή πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο. 

17 ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

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

18 ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

18.1 Η πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 19.2.5 ιήγεη ζηηο 31/6/2022. Η 
πεξίνδνο εθαξκνγήο δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά απφ απφθαζε 
ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Κιάδνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη 
Αλάπηπμεο) ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 
ΠΑΑ 2014-2020. 

 

19 ΈΛΔΓΥΟΙ – ΚΤΡΧΔΙ 

19.1 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. 

19.2 ην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο 19.2, 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. 

19.3 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. 

19.4 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. 
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19.5 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. 

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

19.7 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 ή αληηθαηαζηαζεί. Πξνο ην ζθνπφ απηφ δχλαηαη λα 
δεηνχληαη ηφζν απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο φζν θαη απφ ηε Μνλάδα 
Δθαξκνγήο, ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ (π.ρ. Όξνη 
Γηαγσληζκνχ, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ).  

19.8 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. 

20 ΠΑΡΑΣΤΠΙΔ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΣΤΠΙΧΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

20.1 O ΚΟΑΠ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηνηρεία γηα ηηο 
παξαηππίεο θαη ηηο πεξηπηψζεηο εηθαδφκελεο απάηεο πνπ 
δηαπηζηψλνληαη, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, 
ζχκθσλα κε ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1975 ηεο Δπηηξνπήο, 
ηεο 8εο Ινπιίνπ 2015, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ 
κνξθφηππνπ ηεο έθζεζεο παξαηππηψλ φζνλ αθνξά ην Δπξσπατθφ 
Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ θαη' 
εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1971 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο 
Ινπιίνπ 2015, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε 
εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ππνβνιή έθζεζεο παξαηππηψλ φζνλ αθνξά ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 
Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1848/2006 ηεο Δπηηξνπήο.  

20.2 Μεηαμχ άιισλ νξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, 
«ππφλνηα απάηεο» ζεσξείηαη θάζε παξαηππία πνπ νδεγεί ζηελ θίλεζε 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε λα 
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θαζνξηζηεί ε χπαξμε δφινπ, θαη ηδίσο απάηεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηεο ζχκβαζεο ε νπνία έρεη 
θαηαξηηζζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ Κ.3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Η έλλνηα ηεο "παξαηππίαο" είλαη εθείλε πνπ 
δίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) 
αξηζ. 2988/95, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηππία ζπληζηά θάζε 
παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε ή 
παξάιεςε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν 
απνηέιεζκα λα δεκησζεί ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δ.Δ. είηε κε ηε 
κείσζε ή καηαίσζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο πνπ 
εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ., είηε κε αδηθαηνιφγεηε 
δαπάλε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ..  

21 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

21.1 Όινη νη εκπιεθφκελνη 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. 

21.2 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.  

21.3 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. 

21.4 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. 

22 ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΧΝ ΑΙΣΗΣΧΝ ΣΗΝ 

ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΚΟΑΠ  

22.1 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 
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ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ 
Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 
Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).  

22.2 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.  

22.3 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. 

 

23 ΔΝΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΓΡΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΡΓΙΑ 

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

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

23.2.1.1 Πξψην Λεηηνπξγφ Γεσξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο σο 
Πξφεδξν 

23.2.1.2 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. 

23.3 Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ  

23.3.1.1 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).  

23.4 Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ 

23.4.1.1 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. 

23.4.1.2 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 
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Αλάπηπμεο θαη ηε Μνλάδα Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ γηα ηελ απφθαζή 
ηεο. 

24 ΔΝΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 

24.1 Τπνβνιή ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο απφ ηνλ ΚΟΑΠ: 

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

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

24.2 Απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζεο: 

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

25 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ/ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

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

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

25.3 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. 

25.4 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα 
ζπκπιήξσζε, εξκελεία ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο, ην Σκήκα 
Γεσξγίαο θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη εμαζθάιηζεο ηεο 
ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη κεηά ηελ 
έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο 
κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ 
Καζεζηψηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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Πέλαθαο 1: Πιεξνθνξέεο πνπ πξΫπεη λα δέλνληαη ζην Σκάκα Γεσξγέαο 
(ΚιΪδνο Αγξνηηθάο Οηθνλνκηθάο θαη ΑλΪπηπμεο) γηα ηελ Ϋγθξηζε ησλ 
δξΪζεσλ ηεο ΓξΪζεο 19.2.5 

ΓαπΪλεο γηα ηελ πινπνέεζε δξΪζεσλ κηθξάο θιέκαθαο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 
αλΪπηπμε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ βαζηζκΫλεο ζηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο 
πεξηνράο   

 
Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 

1. Αίηεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο ζην νπνίν ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

1.1. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

1.2. Σεθκεξίσζε πψο ε ππφ αλαθνξά δξάζε εκπίπηεη ζηνπο ζηφρνπο 
ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο. 

1.3. Αλαθνξά θαηά πφζν ε δξάζε αθνξά ηελ πεξηνρή  παξέκβαζεο ηεο 
ΟΣΓ (δχλαηαη λα δεηεζεί εμαίξεζε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο). 

1.4. Αλαθνξά ζην ζθνπφ θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ αλακέλεηαη λα 
επηηεπρζνχλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα 
είλαη ζπγθεθξηκέλνη, λα είλαη κεηξήζηκνη, ξεαιηζηηθνί, λα 
εμππεξεηνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο 
θαη λα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

1.5. Αλαθνξά απφ πνηνπο ζα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
πξνηεηλφκελεο δξάζεο. 

1.6. Αλαθνξά ζηνλ Σνκέα Δπηθέληξσζεο2 πνπ εκπίπηεη ε ππφ αλαθνξά 
δξάζε.  

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

1.8. Αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο. Σν θφζηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 
δξάζεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ. Η δξάζε 
ζα πξέπεη λα είλαη κηθξήο θιίκαθαο φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 
Παξάγξαθν 7.4 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ. 

1.9. Έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο  
(εάλ απαηηνχληαη); 

1.10. Έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην πξνψζεζεο γηα ηε δξάζε; 
(εάλ εθαξκφδεηαη). 

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

1.12. Όξνη Γηαγσληζκνχ.  
1.13. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο (Η αλαθνξά απηή 

ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ). 
1.14. Αλαθνξά ζηελ ηνπνζεζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δξάζε 

(εάλ εθαξκφδεηαη). (Η αλαθνξά απηή ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί 
ζηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ).  

1.15. Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα παξαδνηέα/ ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ 

                                                 
2
 ** χκθσλα κε ην Άξζξν 5, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013 
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γηα ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο Γξάζεο. (Η αλαθνξά απηή ζα πξέπεη 
λα ελζσκαησζεί ζηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ). 

2. Σν αίηεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
επηθπξσζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER, πξνο ην 
ζθνπφ απηφ καδί κε ην αίηεκα ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά 
πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο LEADER. 

 
Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο: 
 

1. Έθζεζε πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο, εγθξηκέλε απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. 

2. Άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία φπσο θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, δηαθσηηζηηθφ πιηθφ, εθζέζεηο 
εκπεηξνγλσκφλσλ. 

 
εκεηώλεηαη όηη ην Σκάκα Γεσξγέαο δύλαηαη λα δεηάζεη πεξαηηΫξσ 
δηεπθξηλέζεηο γηα ηηο δξΪζεηο.  
 
Σνλέδεηαη όηη ε δηαρεέξηζε όισλ ησλ ζεκΪησλ, πνπ αθνξνύλ ηελ 
πινπνέεζε ηεο ηξαηεγηθάο εθρσξάζεθε από ηελ Γεληθά πλΫιεπζε ηεο 
Δηαηξεέαο ζηελ Δπηηξνπά Γηαρεέξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. πλεπώο όια 
ηα αηηάκαηα ηα νπνέα ζα απνζηΫιινληαη ζην Σκάκα Γεσξγέαο/ ΚΟΑΠ ζα 
πξΫπεη λα Ϋρνπλ επηθπξσζεέ από ηελ Δπηηξνπά Γηαρεέξηζεο LEADER, ε 
ζύλζεζε ηεο νπνέαο θαηΪ ηε ιάςε ησλ ππό αλαθνξΪ απνθΪζεσλ ζα 
πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ώζηε νύηε ν δεκόζηνο ηνκΫαο νύηε θακέα εληαέα 
νκΪδα ζπκθεξόλησλ λα κελ αληηπξνζσπεύεη πνζνζηό Ϊλσ ηνπ 49% 
ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ. 
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Πέλαθαο 2: Πιεξνθνξέεο πνπ πξΫπεη λα δέλνληαη ζηε ΜνλΪδα 
Δθαξκνγάο καδέ κε ην αέηεκα πιεξσκάο 

ΓαπΪλεο γηα ηελ πινπνέεζε δξΪζεσλ κηθξάο θιέκαθαο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλΪπηπμε 
ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ βαζηζκΫλεο ζηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνράο  

 
1. Αληίγξαθν ηεο Βεβαίσζεο 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. 

6. Όξνη Γηαγσληζκνχ. 
7. Η χκβαζε /Δπηζηνιή Έγθξηζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 
8. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο, ζε έληππε ή/ θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, (Έθζεζε πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο, εγθξηκέλε απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, δηαθσηηζηηθφ πιηθφ, εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ 
θηι). 

9. Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ λα αλαθέξεη 
ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αηηήκαηνο 
πιεξσκήο (έσο 2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο) θαη φηη ε ΟΣΓ 
(εηαηξεία) έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ 
ηεο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

10. Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο πνπ λα αλαθέξεη φηη ΟΣΓ 
(εηαηξεία) έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη έρεη 
εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιέο ηεο κε βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο 
Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ 

εκεέσζε: Η ΜνλΪδα Δθαξκνγάο θαη ν ΚΟΑΠ θαηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ 
αηηάζεσλ δύλαηαη λα δεηάζνπλ πξόζζεηεο πιεξνθνξέεο ά/ θαη Ϋγγξαθα. 

Σνλέδεηαη όηη ε δηαρεέξηζε όισλ ησλ ζεκΪησλ, πνπ αθνξνύλ ηελ 
πινπνέεζε ηεο ηξαηεγηθάο εθρσξάζεθε από ηελ Γεληθά πλΫιεπζε ηεο 
Δηαηξεέαο ζηελ Δπηηξνπά Γηαρεέξηζεο LEADER ηεο ΟΣΓ. πλεπώο όια 
ηα αηηάκαηα ηα νπνέα ζα απνζηΫιινληαη ζην Σκάκα Γεσξγέαο/ ΚΟΑΠ ζα 
πξΫπεη λα Ϋρνπλ επηθπξσζεέ από ηελ Δπηηξνπά Γηαρεέξηζεο LEADER, ε 
ζύλζεζε ηεο νπνέαο θαηΪ ηε ιάςε ησλ ππό αλαθνξΪ απνθΪζεσλ ζα 
πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ώζηε νύηε ν δεκόζηνο ηνκΫαο νύηε θακέα εληαέα 
νκΪδα ζπκθεξόλησλ λα κελ αληηπξνζσπεύεη πνζνζηό Ϊλσ ηνπ 49% 
ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ. 

 


