
   
 

 

 

II_1 Υπόδειγμα Απόθαζη Ένηαξηρ         1 

 

ΟΑΠΑΠΗΛΑ  ΘΘ_1 Σπόδειγμα Απόθαζηρ Ένηαξηρ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΗΟΤ 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Δ.Π. 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Σαρ. Γ/λζε:   
Σαρ. Κσδ.:    
Πιεξνθνξίεο:   

Αναπηάηαι ζηη ΔΘΑΣΓΕΘΑ  

. .. .  . . .. . … ,      00   -  00  - 2018 

Αξηζ.πξση.:   XXXX  

Σειέθσλν:    
Σειεν/ηππν:  

Ηιεθη.Σαρ/κείν:   

ΟΠΞΡ:  
Γηθαηνχρνπο Πξάμεσλ  

 . .. . .. . . .. . . .   
………………. .. .. .. .  

(Τπφςε λφκηκνπ εθπξφζσπνπ1, 

Τπεπζχλνπ Πξάμεο :  .. . . …)  
 

Ιοιν:  

Όπσο Πίλαθα Απνδεθηψλ 
 

ΑΟΞΦΑΡΗ ΕΜΑΝΗΡ ΟΠΑΝΗΡ / ΟΠΑΝΕΩΜ2 

 

Θέμα: Έληαμε Πξάμεο/Πξάμεσλ  ζην ππνκέηξν 19.2 «ηδησηηθέο παξεκβάζεηο» ηνπ 

Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΣΑΠΣνΚ ηεο ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα. Αλψλπκε 

Αλαπηπμηαθή ΟΣΑ» ζην πιαίζην ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020  

 

Ξ ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑΠΤΗΡ  

 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4314 (ΦΔΚ 265/23-12-2014, η. Α) ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. Δ (2007) 6015/29-11-2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007 – 2013 

(ΠΑΑ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη [C (2017) 8963/16-12-2017] 

                                                

1
 Σημείωζη: Σηην πεπίπηωζη νομικού πποζώπος  

2
 Σημείωζη: Πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 10 (5

ο
 εδάθιο) ηηρ απιθ. ππωη. 13214/2017 Υ.Α Απόθαζηρ πλαίζιο 

ςλοποίηζηρ 19.2 -  «ιδιωηικέρ παπεμβάζειρ». 
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3. Σελ κε αξ. πξση. 1065/19.04.2016 (ΦΔΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα «Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο 2014–2020» (ΓΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 

3417/22.12.2016 (ΦΔΚ 4222/Β΄/28.12.2016) Απφθαζε θαη ηζρχεη θάζε θνξά, 

4. Σε κε αξ. πξση. 2545/17.10.2016 (ΦΔΚ 3447/B’/2016) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία 

εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 

ζηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Πεξηθεξεηψλ σο 

Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020.  

5. Σελ αξηζ. πξση.  13214/30-11-2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 4268/Β’ 6-12-

2017) πεξί «Πιαίζην πινπνίεζεο Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ Μέηξνπ 19, Σνπηθή Αλάπηπμε 

κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2014-2020,  γηα παξεκβάζεηο Ιδησηηθνχ ραξαθηήξα θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ». 

6. Σελ αξηζ.πξση. ΥΥΥΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-2018  Πξφζθιεζε ηεο ΟΣΓ γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ζην ππνκέηξν 19.2, Γξάζε  .. . .. . .. . , ππνδξάζε/ ζεηο .. .. . . . .. . . . 

. ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  . .. . .. . . 

7. Σηο αηηήζεηο ζηήξημεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην ΠΚΔ ζην πιαίζην ηεο  αξηζ.πξση. 

ΥΥΥΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-2018 Πξφζθιεζεο ηνπ Σ.Π. γηα ηηο θάησζη:  

 
Γξάζε .. . .: 

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

.. . . .. . . .  

 Τπνδξάζε.. . . 

.: 

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

.. . . .. . . .  

 
 

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

.. . . .. . . .  

 
 

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

.. . . .. . . .  

ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηδησηηθέο παξεκβάζεηο» ηεο  ΟΣΓ . … .. . .   

8. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο 

(αμηνιφγεζεο), ηεο ζχληαμεο ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο Πξφζθιεζεο, ησλ πηζαλψλ  πξνζθπγψλ θαη ησλ 

αλάινγσλ απνθάζεσλ ηεο  ΔΓΠ ζ’ φια ηα αλσηέξσ,  φπσο απηά  νξίδνληαη ζην 

άξζξν 9 ηεο αξηζ. πξση.  13214/30-11-2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 4268/Β’ 

6-12-2017) πεξί «Πιαίζην πινπνίεζεο Τπνκέηξνπ 19.2».  
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9. Σν  αξηζ.πξση.  ΥΥΥΥΥ/ΥΥΥΥΥ-2018  αίηεκα ηεο ΟΣΓ . .. . . .. . …. . .Δ ΑΑΔ ΟΣΑ  

ζρεηηθά κε ηελ αλαθαηαλνκή πφξσλ εληφο ζεκαηηθψλ . . .. .  ηνπ Σ.Π. …. / ….. 

ππεξδέζκεπζεο ηεο πξφζθιεζεο , πέξαλ ηνπ 110% ηνπ Π/Τ ηνπ Σ.Π. θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ ηεο ΔΤΓ ΠΔΠ …./ ΔΤΔ ΠΑΑ 2014 -20203 .  

10. Σν αξηζ.πξση.  ΥΥΥΥΥ/ΥΥΥΥΥ-2018  αίηεκα ηεο ΟΣΓ . .. . . .. . …. . .Δ ΑΑΔ ΟΣΑ  

ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηνπ ηειηθνχ Πίλαθα απνηειεζκάησλ ππνςεθίσλ 

δηθαηνχρσλ κεηά ηελ ηειεπηαία αξηζ. . .. . . ..  .. . . .. . απφθαζε ηεο ΔΓΠ επί 

απηνχ.     

 

Α Ο Ξ Φ Α Ρ Θ Ζ Ε Θ   

Άπθπο 1 

Έγκπιζη Οπάξευν ςποτηθίυν  

1. Σελ έληαμε ησλ Πξάμεσλ : 

α/α ίηλορ Οπάξηρ  Ιυδικόρ ΞΟΡΑΑ 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ πξνζαξηήκαηνο. Οη αλσηέξσ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην  Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.  

2. Οη δηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ Πξάμεσλ γηα λα ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο αλαιακβάλνπλ λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο.  

3. Σν νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν ησλ πξάμεσλ πεξηέρεηαη ζηα πξνζαξηεκέλα 

Σερληθά Γειηία Πξάμεο (ΣΓΠ) φπσο απηά (αληηθείκελα) έρνπλ θαηαιερζεί κεηά ηηο 

δηαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο (αμηνιφγεζε, εχινγν θφζηνο, δεηγκαηνιεπηηθφο, 

απνθάζεηο ΔΓΠ γηα ηειηθφ Πίλαθα) ηνπ άξζξνπ 9 ηεο αξηζ. πξση.  13214/30-11-

2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 4268/Β’ 6-12-2017) πεξί «Πιαίζην πινπνίεζεο 

Τπνκέηξνπ 19.2». 

                                                

3
  Σημείωζη: Το ζημείο πεπιλαμβάνεηαι εθόζον έσοςν λάβει σώπα αμθόηεπερ ή μεμονωμένα οι πεπιπηώζειρ 

ηων ζημείων 3. και 4. (ανακαηανομήρ – ςπεπδέζμεςζηρ) ηος άπθπος 9 ηηρ ΕΔΠ για ανεύπεζη πιζηώζεων  



   
 

 

 

II_1 Υπόδειγμα Απόθαζη Ένηαξηρ         4 

 

4. Οη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο απηψλ πεξηιακβάλεηαη 

ζηα πξνζαξηεκέλα ΣΓΠ φπσο έρνπλ εθηππσζεί απφ ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΠΑΑ).  Η επηιεμηκφηεηα ησλ 

δαπαλψλ πξνζδηνξίδεηαη γεληθφηεξα ζην άξζξν 21 θαη εηδηθφηεξα αλά δξάζε – 

ππνδξάζε ζηα άξζξα 22 σο 29 ηεο αξηζ. πξση.  13214/30-11-2017 Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο. 

  

Άπθπο 2 

Τπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ – Οεπίοδορ επιλεξιμόηηηαρ  

1. Ωο έλαξμε ηεο πεξηφδνπ  επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζεσξείηαη ε νξηζηηθή 

ππνβνιή ηεο αηηήζεσο απφ ηνλ δηθαηνχρν ζην Πιεξνθνξηθφ χζηεκα Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ). 

2. Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή/θαη εμνθινχληαη πξηλ ηελ ηειηθή έληαμε ηεο 

πξάμεο, γίλνληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Γεληθέο Γαπάλεο ηνπ Άξζξνπ 45 παξ. 2γ ηνπ Καλ (ΔΔ) 

1305/2013, νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014, δπλάκεη ηνπ 

Άξζξνπ 45 παξ. 2 ηνπ Καλ (ΔΔ) 1303/2013. Οη Γεληθέο δαπάλεο γηα λα είλαη 

επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην πξνηεηλφκελν έξγν. 

3. Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν ηεο 

πξάμεο, εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηεο, φπσο δειψλεηαη ζηελ 

αίηεζε ζηήξημεο, θαη εληφο, ην πνιχ, ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο έληαμεο. ε 

θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ 30-06-2023.  

4. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηελ 

ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30-06-2023 θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ αξρηθή 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο. Δπνκέλσο ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο κηαο πξάμεο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έμη (6) αθφκα κήλεο – κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ 2014 2020- ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κεηά απφ κε 

αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο απηή. ε θάζε πεξίπησζε νη παξαπάλσ 

παξαηάζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηελ 30-06-2023. 

 

Άπθπο 3 

Όποι σπημαηοδόηηζηρ  

1. Οη δηθαηνχρνη κεηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ηνπο, έρνπλ δηθαίσκα λα αηηεζνχλ ζηελ 

ΟΣΓ, ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηεο πξνθαηαβνιήο ή ησλ 
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πξνθαηαβνιψλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 50% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξάμε. 

2. Η θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο ή ησλ πξνθαηαβνιψλ, ππφθεηηαη ζηε ζχζηαζε 

ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ή ηζνδχλακεο εγγχεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 100% ηνπ πνζνχ 

ηεο πξνθαηαβνιήο. Η εγγχεζε ζπζηήλεηαη πξνο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη είλαη ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. ην αίηεκα πιεξσκήο, πνπ έπεηαη ηεο πξνθαηαβνιήο, ζα πξέπεη λα γίλεη 

νιηθή απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο.  

3. ηελ πεξίπησζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ησλ Καλνληζκψλ Δ.Δ. 

651/2014 θαη 702/2014, ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο θαη πξνθεηκέλνπ 

λα κελ ππάξμεη ππέξβαζε ηεο έληαζεο ηεο ελίζρπζεο, νη θαηαβνιέο ησλ εληζρχζεσλ 

θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο αλάγνληαη ζηελ αμία ηνπο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο 

ελίζρπζεο (κε βάζε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο 

ηεο ελίζρπζεο). Ο ππνινγηζκφο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ ηειηθή δφζε – 

απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. 

4. Οη πιεξσκέο ησλ έξγσλ γίλνληαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

δηθαηνχρν, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ), 

ζηελ ΟΣΓ. Σν ΠΚΔ ελεκεξψλεη ην ΟΠΑΑ γηα ηελ αίηεζε πιεξσκήο ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Η αίηεζε πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά καδί κε φια ηα 

ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ ΟΣΓ. 

ε θάζε πεξίπησζε ην αίηεκα εμεηάδεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ 

εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά. 

5. Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη κέρξη πέληε (5) αηηήκαηα πιεξσκήο. ην 

ελ ιφγσ πιήζνο αηηεκάησλ πιεξσκήο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνθαηαβνιή. 

6. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ έλα αίηεκα πιεξσκήο, εληφο ελφο 

έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 

10%, ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξάμεο. 

7. Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο κε απφθαζή ηεο, νξίδεη Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ (ΔΠΠ) πνπ απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηειέρε ηεο 

ΟΣΓ, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο. Η ΔΠΠ δηελεξγεί δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη 

επηηφπηα επίζθεςε ζε φια ηα αηηήκαηα πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηήζεη ην 

νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν. 

8. Γηα πξάμεηο κε επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ κέρξη 50.000€, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κηα επηηφπηα επίζθεςε ζην ηειεπηαίν αίηεκα πιεξσκήο ηεο πξάμεο. 

ε πεξηπηψζεηο άπισλ ελεξγεηψλ δελ απαηηείηαη επηηφπηα επίζθεςε. 
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9. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη: 

 ηελ επαιήζεπζε ηεο νινθιεξσκέλεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ 

νπνία δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε, 

 ηελ επαιήζεπζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

 ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ (ην πεξηερφκελν ηνπ ζα εμεηδηθεπηεί κε 

ζρεηηθή εγθχθιην ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ 2014-2020), ζην νπνίν απνηππψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ θαη ε απνζηνιή ηνπ ζηελ ΔΤΓ (ΔΠ) 

ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

Καηά ηα ινηπά, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία Ι.6.4 ηνπ ΓΔ, έηζη φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη. 

10. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ αηηήκαηνο 

πιεξσκήο, ε ΟΣΓ θαηαβάιεη δεκφζηα δαπάλε ζηνλ δηθαηνχρν ζχκθσλα θαη κε φζα 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Γηαδηθαζία Ι.6.5 ηνπ ΓΔ έηζη φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

11. ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ηελ εμέηαζε ελφο αηηήκαηνο πιεξσκήο πξάμεο, απφ ηελ 

ΟΣΓ, πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αηηνχκελνπ θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ, ηφηε 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην Άξζξν 63 ηνπ ΚΑΝ (ΔΔ) 809_2014 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

12. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δειψλεη ςεπδή ζηνηρεία ζηα αηηήκαηα 

πιεξσκήο, απεληάζζεηαη θαη ε θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε επηζηξέθεηαη κε ηελ 

δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπηπιένλ ν ελ ιφγσ 

δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ην Τπνκέηξν 19.2 γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο 

δηαπίζησζεο θαζψο θαη γηα ην επφκελν. 

13. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ αξρηθή θαη ηελ εηήζηα 

πξνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο ελδηάκεζεο πιεξσκέο, ε ΟΣΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΓ 

(ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εμαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη πιήξσο ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιφκελεο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο, ην αξγφηεξν 60 

εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πιεξσκήο απφ ηνλ δηθαηνχρν. 

14. Η πξνζεζκία πιεξσκήο ησλ 60 εκεξψλ κπνξεί λα δηαθνπεί απφ ηελ ΟΣΓ ζε δεφλησο 

αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 ην πνζφ απαίηεζεο πιεξσκήο δελ είλαη απαηηεηφ ή δελ έρνπλ παξαζρεζεί ηα 

θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, 

 έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο φζνλ αθνξά ελδερφκελε παξαηππία πνπ 

επεξεάδεη ηελ ελ ιφγσ δαπάλε. 

15. Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ ΟΣΓ, γηα ηε δηαθνπή 

θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή. Καλέλα πνζφ δελ αθαηξείηαη νχηε 

παξαθξαηείηαη θαη δελ εηζπξάηηεηαη θακία εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο 
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ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα επέθεξε κείσζε ησλ πνζψλ επηιέμηκεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο. Δμαηξνχληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πιεξσκή νη 

παξαθξαηήζεηο ζηε ΓΟΤ, ή ΔΦΚΑ, θιπ. 

16. Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, λα αλαθαιέζνπλ εγγξάθσο ηελ αίηεζε 

πιεξσκήο ή πξνθαηαβνιήο ή ηκήκα απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, Καλ (ΔΔ) 

809/2014. ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία Ι.6.2 ηνπ ΓΔ, έηζη 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

17. Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ, ζε πεξηπηψζεηο πξνθαλψλ ζθαικάησλ, λα δηνξζψζνπλ θαη 

λα πξνζαξκφζνπλ ηελ αίηεζε πιεξσκήο ή πξνθαηαβνιήο ή/θαη ηα 

ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, Καλ (ΔΔ) 809/2014. ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία Ι.6.3 ηνπ ΓΔ, έηζη φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

18. Σα παξαπάλσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ζην ΠΚΔ. ηε ζπλέρεηα ηα ελ ιφγσ αηηήκαηα 

έηζη φπσο παξάγνληαη απφ ην ΠΚΔ, ππνβάιινληαη ππνγεγξακκέλα απφ ην δηθαηνχρν 

ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ζπλνδεπφκελα απφ φια ηα θαηά πεξίπησζε ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά εγγξάθσο ζηελ ΟΣΓ, ην αξγφηεξν εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. 

19. Η νινθιήξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο ζεσξείηαη ε 

θαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηνπ έξγνπ ζηελ ΟΣΓ. 

20. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ, ε πξάμε απεληάζζεηαη, απηφκαηα απφ ηελ 

ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί δεκφζηα 

δαπάλε, απηή επηζηξέθεηαη εληφθσο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.  

 

Άπθπο 4 

Γενικέρ διαηάξειρ  

1. Αλαιπηηθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ηεο επηιεμηκφηεηαο θαη φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ Πξάμεσλ ν/ νη δηθαηνχρνο/ ρνη απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αξηζ.  

13214/30-11-2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί πινπνίεζεο  ηνπ ππνκέηξνπ 19.2 ηνπ 

ΠΑΑ 2014 – 2020 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαζψο θαη φιν ην πιαίζην πνπ 

απηφ δηέπεη (ΠΓ, ΠΑΑ 2014 -2020).  

2. Σα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ πνπ πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα είλαη αλαπφζπαζην 

κέξνο απηήο 

3. Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη λα δηαβηβαζηεί ζηελ ΔΤΓ ΠΑΑ 2014 -

2020 γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020 
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 Ξ ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑΠΤΗΡ  

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

 . .. . . . . .. . . . . . . . 
(Ολνκαηεπψλπκν)  

 

Ρςνημμένα  

1. Παξάξηεκα Ι: 

2. Παξάξηεκα ΙΙ: ΣΓΠ απφ ην ΟΠΑΑ 

3. Παξάξηεκα ΙΙΙ: Τπνρξεψζεηο δηθαηνχρσλ  

 

Οίνακαρ Αποδεκηών Διανομήρ 

1. ΞΔ . ……… .. .. . .. . .. . 

2. ΕΣΔ ΠΑΑ 2014 – 2020 (απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά)  

 

Εζυη. Διανομή:   ………………………… 
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Οαπάπηημα Θ  

 

…ε Οποκήπςξη (αξηζ. πξση. ………..) 

Δπάζη ….: .. . .. . . .. . .. … .. . .. .. … . .. 

α/
α 

Ιυδ. 
ΞΟΡ

ΑΑ 

Ιυδ.  
Σποδπ

άζη 

Δικαιούσ
ορ  

ίηλορ Οπάξηρ  

Ρςνολι
κόρ 

Οποςπ

ολο 
γιζμόρ  

ΔΗΛΞΡ

ΘΑ 
ΔΑΟΑΜ

Η 

ΙΞΘΜΞ

ΘΙΗ 
ΡΣΛΛΕ

ΞΤΗ 

ΕΘΜΘΙΗ 
ΡΣΛΛΕ

ΞΤΗ 

ΘΔΘΩΘ

ΙΗ 
ΡΣΛΛΕ

Ξ ΤΗ 

ΤΠΞΜΞΔΘΑΓ
ΠΑΛΛΑ ΣΚΞ

ΟΞΘΗΡΗΡ % 
ενίζσς

ζηρ  

1      
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Οαπάπηημα ΘΘ 

 

(εκείσζε: πξνζαξηψληαη ηα ΣΓΠ ηνπ ΟΠΑΑ ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ) 

 

 

Οαπάπηημα ΘΘΘ: Τπνρξεψζεηο δηθαηνχρσλ  

 

Σποσπεώζειρ δικαιούσυν  

α. Η θχξηα ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο  είλαη λα ηελ 

πινπνηνχλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ πξνθήξπμε, ζηελ παξνχζα απφθαζε 

έληαμεο θαη ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Δπηπξφζζεηα: 

1. λα ηεξνχλ ηνπο κανόνερ δημοζιόηηηαρ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, φπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζην  Παξάξηεκα ΙΙΙ, ηνπ Καλ (ΔΔ) 808/2014.  

Δηδηθφηεξα:  

 Γηα πξάμεηο ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε είλαη 50.000 – 500.000 Δπξψ, 

απαηηείηαη ε αλάξηεζε ηνπιάρηζηνλ κίαο αθίζαο ειάρηζηνπ κεγέζνπο Α3 ή 
πηλαθίδαο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ, 
επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ 

Διιάδα. 
 Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε αγνξά εμνπιηζκνχ, ή ππνδνκέο ή θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ηηο 500.000 Δπξψ, ν 
δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί πξνζσξηλή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο. (ζχκθσλα κε ηηο  
δηεπθξηλίζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ.1 ηεο Πξφζθιεζεο).  

Σν αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ν δηθαηνχρνο 

ηνπνζεηεί κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν 

εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, φπνπ επηζεκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε πεξηγξαθή ηεο 

πξάμεο θαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ κφληκσλ πηλαθίδσλ ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδνπλ ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπο. Δθφζνλ ε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα 

πνπ ηνπνζεηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη κφληκν ραξαθηήξα, δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε αλακλεζηηθήο πιάθαο. 

 Ωο πξνο ηελ αλαγξαθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο, 
κε δηάθξηζε ζε Γεκφζηα Γαπάλε θαη Ιδησηηθή πκκεηνρή.  

 Όζνλ αθνξά ζην βαζηθφ ζηφρν ηεο πξάμεο πξνηείλεηαη λα είλαη ζχληνκνο θαη λα 
γίλεηαη επηθνηλσληαθή επεμεξγαζία ηεο δηαηχπσζήο ηνπ, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφο 

απφ ην επξχ θνηλφ. 
 Γηα πξάμεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί θαη ηζηφηνπνο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πξάμεο θαη λα αλαθέξεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο ζηελ αξρηθή ζειίδα ζχκθσλα κε ην 
γξαθηζηηθφ πξφηππν πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ.2 ηεο Πξφζθιεζεο. Σα 
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ινγφηππα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ζε ζέζε πνπ 
είλαη νξαηή θαη κέζα ζην νπηηθφ πεδίν ηεο ςεθηαθήο ζπζθεπήο πνπ ηα απεηθνλίδεη.  

 ε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ 
πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (έληππνπ, ειεθηξνληθνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο 
πξνσζεηηθνχ πιηθνχ) ή θαηαρσξίζεσλ ζηνλ ηχπν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαθνξά 

ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα 
ζχκθσλα κε ην γξαθηζηηθφ πξφηππν πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ.2 ηεο 

Πξφζθιεζεο. Σν έκβιεκα ηεο Έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα επδηάθξηην θαη λα 
βξίζθεηαη ζε πξνβεβιεκέλε ζέζε. Η ζέζε θαη ην κέγεζφο ηνπ είλαη αλάινγε ηεο 
θιίκαθαο ηνπ πιηθνχ ή ηνπ εγγξάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο ε αλαθνξά ζην 

Σακείν ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηε. 
 ε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ 

ηειενπηηθψλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο πξάμεο ζην θπξίσο 
πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαθήκηζεο θαη απηφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014-2020. Δπίζεο ζα πξέπεη ζην ηέινο ηνπ ηειενπηηθνχ 

κελχκαηνο λα εκθαλίδνληαη ηα ινγφηππα ζχκθσλα κε ην γξαθηζηηθφ πξφηππν πνπ 
δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ.2 ηεο Πξφζθιεζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα εθθσλείηαη ε 

θξάζε: «Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». 
 ε πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ 

ξαδηνθσληθψλ κελπκάησλ λα αλαθέξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κελχκαηνο ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), ην LEADER θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: ε Δπξψπε επελδχεη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ ζην 
θιείζηκν ηνπ κελχκαηνο λα εθθσλείηαη «Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». 

 Οη πιεξνθνξίεο θαη αλαθνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (εκαία, Σακείν, ζχλζεκα, 
ζπγρξεκαηνδφηεζε θαζψο θαη ινγφηππν LEADER) πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ λνεηά 

ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο πηλαθίδαο, ή ηεο αλακλεζηηθήο πιάθαο, ή ηεο αξρηθήο 
ζειίδαο ηνπ ηζηνηφπνπ. Σα γξαθηθά πξφηππα ηεο εκαίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_el.htm. 
 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ ΟΣΓ ή ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Άξζξνπ 

2 ηεο παξνχζεο, φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο δελ ηεξνχληαη 

νη ελ ιφγσ θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, γίλεηαη ζχζηαζε ζπκκφξθσζεο ζηνλ δηθαηνχρν. 

ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο, επηβάιιεηαη πνηλή ζηνλ δηθαηνχρν πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο Πξάμεο κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξάμεο.  

 

 

 

 

 
2. λα μη μεηαβάλλοςν ηο ιδιοκηηζιακό καθεζηώρ ηεο εληζρπφκελεο πξάμεο, θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθφ αίηεκα  ηξνπνπνίεζεο 

ζηελ ΟΣΓ, εηζήγεζή ηεο θαη αληίζηνηρε έγθξηζε απφ ηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
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Πεξηθέξεηαο. ε πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειέγρνπ, δηαπηζησζεί κεηαβνιή 

ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ρσξίο λα έρεη αθνινπζεζεί  ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία, θαη 

δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ή φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνλ θαζηζηά κε επηιέμηκν, ηφηε ν δηθαηνχρνο 

απεληάζζεηαη θαη ηπρφλ πνζφ ελίζρπζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί επηζηξέθεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

3. να μη σπηζιμοποιούν πάγια ζηοισεία πνπ έρνπλ εληζρπζεί γηα δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ην παξαπάλσ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο 

πξάμεο απφ ηελ ΟΣΓ ή ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο Τ.Α., ηφηε  ε 

δεκφζηα δαπάλε πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πάγηα επηζηξέθεηαη κε 

ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

4. λα κε κεηαβηβάδνπλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εληζρπζεί, εθηφο εάλ 

απηά αληηθαηαζηαζνχλ, πξηλ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο πξάμεο, απφ άιια, θπξηφηεηαο 

ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο αμίαο θαη δπλακηθφηεηαο, αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξάμεο. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ αξκφδηα ΟΣΓ 

5. λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΠΚΔ 

δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ  παξαθνινχζεζε, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην ΠΚΔ 

6. ν Γηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο αίηεζεο ζηήξημήο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ θαηά πινπνίεζε ηεο πξάμεο, γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο ηνπ Άξζξνπ 2, φηη δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ε επαλεμέηαζε ησλ 

θξηηεξίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ε βαζκνινγία ηεο αίηεζεο ζηήξημεο, λα είλαη 

κηθξφηεξε ηεο ηηκήο βάζεσο αμηνιφγεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε, ηφηε ε 

πξάμε απεληάζζεηαη θαη ηπρφλ θαηαβιεζείζα επηρνξήγεζε επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ 

ηεο κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

7. λα απνδέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ειέγρνπο ζηελ έδξα ηεο πξάμεο απφ ηελ ΟΣΓ 

θαη άιια αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα. 

β. Λακποσπόνιερ ςποσπεώζειρ δικαιούσυν  

1.  Να απνδέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ειέγρνπο ζηελ έδξα ηεο πξάμεο, απφ ηελ ΟΣΓ 

θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ειέγρνπ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ειέγρνπ ηφηε 

επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε, κε ηελ δηαδηθαζία 

ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

1. Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ζηελ ΟΣΓ κε  ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2, ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, ηνπ Καλ (ΔΔ) 808/2014.  
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2. Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 71 ηνπ Καλ (ΔΔ) 

1303/2013 γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ ηειηθή ηνπ πιεξσκή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε 

δεκφζηα δαπάλε αλαθηάηαη αλαινγηθά γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ ηεξήζεθαλ νη ελ 

ιφγσ ππνρξεψζεηο. 

3. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο  ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ), 

απφ ΜΜΔ θαη νη νπνίεο επηηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο ηεο αίηεζεο, ηφηε ν δηθαηνχρνο 

νθείιεη λα ηηο έρεη δεκηνπξγήζεη εληφο 12 κήλνπ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή θαη λα ηηο 

δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη  νηθνλνκηθή θχξσζε ζρεηηθή κε ηηο ειιείπνπζεο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

ηχπν: 

Οηθνλνκηθή θχξσζε = Δπηρνξήγεζε Υ (1- a ) Υ b 

φπνπ: a = Πξαγκαηηθά δεκηνπξγεζείζεο λέεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ/πκβαηηθά δεισζείζεο λέεο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΜΔ 

b =  {1,2+(0,05*c)}/12 

θαη c= πκβαηηθά δεισζείζεο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο 

ζε ΔΜΔ 

ε θάζε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή θχξσζε δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 10% ηεο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε. 

4. Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ηα θξηηήξηα επηινγήο, πνπ απνηεινχλ καθξνρξφληεο 

ππνρξεψζεηο, γηα ηξία έηε απφ ηελ ηειηθή ηνπ πιεξσκή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ 

έλα ή πεξηζζφηεξα θξηηήξηα δελ ηθαλνπνηνχληαη ηφηε επηζηξέθεηαη, κε ηελ δηαδηθαζία 

ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, πνζνζηφ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί, θαη απνξξέεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

                (α-β)/100 * γ/3 Υ Γεκφζηα Γαπάλε  

Όπνπ α είλαη ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ θαηά ηελ αμηνιφγεζε,  

β είλαη ε λέα βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ ζχκθσλα  

κε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη  

γ είλαη ν αξηζκφο ησλ εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή  

Ο παξαπάλσ ηχπνο εθαξκφδεηαη γηα θάζε θξηηήξην επηινγήο πνπ ειέγρεηαη θαη ε 

πξνο αλάθηεζε Γεκφζηα Γαπάλε ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε επαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ε βαζκνινγία 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα είλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο βάζεσο αμηνιφγεζεο γηα ηελ 
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ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε, ηφηε επηζηξέθεηαη θαη αλαινγία ην πνζνζηφ ηεο Γεκφζηαο 

Γαπάλεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 71 ΚΑΝ (ΔΔ) 1303/2013.  

Η πξνο αλάθηεζε Γεκφζηα Γαπάλε ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

       α*ΓΓ/3  

Όπνπ     α ην έηνο (1ν ή 2ν ή 3ν) θαηά ην νπνίν δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, κεηά 

ηελ ηειεπηαία πιεξσκή  

θαη ΓΓ ε Γεκφζηα Γαπάλε πνπ θαηαβιήζεθε. 

6. Δηδηθά γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζα πξέπεη  

θαη΄ έηνο κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή, λα επηηχρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ ζηφρνπ 

πνπ ηέζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο γηα ην αληίζηνηρν έηνο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ.  

Ο ζηφρνο ειέγρεηαη γηα ηξία (3) έηε κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή. Ωο έηνο ινγίδεηαη έλα 

πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο, απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ηειηθήο πιεξσκήο.  

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηβάιιεηαη Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε 

πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ηχπν :  

                    {(20%*α) – β}/100 * (Γεκφζηα Γαπάλε/3)  

   Όπνπ α ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο,  

 φζνλ αθνξά ζηνλ εηήζην αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ 

β ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ γηα ην  

έηνο πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο 

Ο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη αθνξά φια ηα παξειζφληα έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ θαη φρη ην ηξέρνλ έηνο. Η Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε επηβάιιεηαη 

αζξνηζηηθά θαη αλά έηνο. 

7. Δπίζεο γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ κεηαπνίεζε  ζα πξέπεη θαη΄ έηνο κεηά ηελ 

ηειηθή πιεξσκή, λα επηηχρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ ζηφρνπ πνπ ηέζεθε ζηελ 

αίηεζε ζηήξημεο γηα ην αληίζηνηρν έηνο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνζφηεηα ηεο 

κεηαπνηήζηκεο πξψηεο χιεο. 

Ο ζηφρνο ειέγρεηαη γηα ηξία (3) έηε κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή. Ωο έηνο ινγίδεηαη έλα 

πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο, απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ηειηθήο πιεξσκήο.  

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηβάιιεηαη Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε 

πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ηχπν: 

                                     ((30%*α) - β)/100 * (Γεκφζηα Γαπάλε/3)  

Όπνπ α ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο, φζνλ αγνξά  

ηελ εηήζηα πνζφηεηα κεηαπνηήζηκεο πξψηεο χιεο 
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β ε πνζφηεηα ηεο κεηαπνηήζηκεο πξψηεο  χιεο γηα  

ην έηνο πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο 

Ο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη αθνξά φια ηα παξειζφληα έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ θαη φρη ην ηξέρνλ έηνο. Η Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε επηβάιιεηαη 

αζξνηζηηθά θαη αλά έηνο. 

Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχληαη θάζε έηνο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηάξθεηαο ησλ 

καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο ζηελ 

ΟΣΓ, απνδεηθηηθά ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, έσο ηηο 31-12-

2023 θαη ζην κεηέπεηηα ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ζηελ ΔΤΓ (ΔΠ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

 

 

 

 


