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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      Αζήλα, 22/7/2010 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ     Αξ. Πξση.: 1577 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε    ΠΡΟ 

ΜΟΝΑΓΔ Α', Β', Γ'      Πίλαθαο Γηαλνκήο 

Σαρ. Γ/λζε: Λεσθ. Αζελψλ 58 

Σαρ. Κσδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ 

Σει.:  210-527 5041 

Fax:  210-527 5079 

 

ΘΔΜΑ: "Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο, ζχζηεκα επνπηείαο θαη ειέγρσλ ηνπ Άμνλα 4 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 (ΠΑΑ)" 

 

Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22.4.2005) "Κψδηθαο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη 

ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα". 

2. Σν άξζξν 37, εδάθην β ηνπ Ν. 3614/2007 "Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013" (ΦΔΚ 

267/Α/3-12-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 10, παξάγξαθνο 22 

ηνπ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010). 

3. Σν Π.Γ. 187/2009 "Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ" (ΦΔΚ 214/Α/7.10.09). 

4. Σν Π.Γ. 402/1988 (ΦΔΚ 187/Α/26-8-1988) "Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο", φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δ(2007)6015/29-11-2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 

2007-2013 (CCI No 2007GR06RPO001), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαζψο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΠΑΑ πνπ δελ απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. 

6. Σελ αξηζ. 324005/9-9-2008 (ΦΔΚ 1886/β/12-9-2008) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013. 

7. Σελ αξηζ. 10851/25-11-2008 (ΦΔΚ 2456/β/2-12-2008) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-

2013 (ΔΤΓ ΠΑΑ) ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πξσηνβνπιίαο LEADER+ πνπ 

κεηνλνκάζηεθε θαη αλαδηαξζξψζεθε ζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο LEADER ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 (λπλ ΔΤΔ ΠΑΑ – 

Γηαθνξνπνίεζε) κε ηελ αξηζ. πξση. 324005/9-9-2008 ΚΤΑ. 

8. Σελ αξηζ. 262065/19.02.2009 (ΦΔΚ 327/Β/23.02.2009) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ σο 

Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Γ.Σ.Α.Α. ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο LEADER ηνπ ΠΑΑ (λπλ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε). 

9. Σελ αξηζ. 339621/7-12-2009 (ΦΔΚ 516/ΤΟΓΓ/10-12-2009 & 523/ΤΟΓΓ/11-12-2009) 

Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία δηνξίδεηαη ν Δπάγγεινο Γηβάξεο ηνπ Παλνγηψξγε ζηε ζέζε ηνπ 

Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε βαζκφ 2ν 

ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ, ν νπνίνο ζα πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ & Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

10. Σελ αξηζ. 401/10-3-2010 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 4 "Πξνζέγγηζε LEADER" ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013 (ΠΑΑ), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

11. Σελ κε αξ. πξση. 8932/22-9-2008 (ΦΔΚ 2153/Β/16-10-2008) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηε ζέζπηζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ 

ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 (ΓΔ), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

 

Απνθαζίδεη 

 

Άξζξν 1 

Πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή έξγσλ θαη δηθαηνύρσλ ηνπ κέηξνπ 41 

Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

κέηξνπ 41 ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κεηαμχ άιισλ απφ: 

 Δλεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεηο, 

 Τπφδεηγκα αίηεζεο θαη θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, 

 Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη δηθαηνινγεηηθά απφδεημήο ηνπο, 

 Κξηηήξηα επηινγήο, δηθαηνινγεηηθά απφδεημήο ηνπο θαη ηξφπν βαζκνιφγεζεο. 

Τπνδείγκαηα ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ επηζπλάπηνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ. 
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Άξζξν 2 

Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο Μέηξνπ 41: "ηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο" 

1. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ καδί κε ην παξαζηαηηθφ αγνξάο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνµεζεπηή φπνπ 

λα αλαγξάθεηαη ξεηά ν ζρεηηθφο αξηζκφο παξαζηαηηθνχ, ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν 

ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο, ή ηα ζηνηρεία απηά λα αλαγξάθνληαη ζην 

παξαζηαηηθφ. 

2. ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ην αίηεκα 

πιεξσκήο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην απαηηνχµελν πξνηηµνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα 

αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εµβάζµαηα, δειαδή: 

 Δληνιή έθδνζεο εληάιµαηνο/γξαµµαηίνπ είζπξαμεο, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν 

δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζµφο ηνπ εμνθινχµελνπ παξαζηαηηθνχ 

 Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζµφο ηνπ εμνθινχµελνπ 

παξαζηαηηθνχ. 

3. Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε δαπάλε 

εθπφλεζεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο κπνξεί λα είλαη επηιέμηκε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα απηά θαη 

εθφζνλ εθαξκνζηνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο ηνπ Ν.3316/2005, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

4. Γξάζε L313-4 "Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

πεξηνρψλ": Σν πξντφλ ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ δε δχλαηαη λα δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζην αληίζηνηρν πιηθφ αλαγξάθεηαη φηη δηαλέκεηαη δσξεάλ. 

5. Ωο πξνο ηα κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα (δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ, αληηπιεκκπξηθά, 

αλαζρεηηθά θξάγκαηα, ζπξνθξάγκαηα, ηακηεπηήξεο άξδεπζεο) πνπ εληάζζνληαη ζηε 

δξάζε L321-1, θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ν Γήκνο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη 

ΣΟΔΒ) δηαθνξεηηθά αλ είλαη ζε δψλε επζχλεο ηνπ ΣΟΔΒ ζα είλαη ν ΣΟΔΒ. ε πεξίπησζε 

πνπ θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ν Γήκνο ή Κνηλφηεηα θαη κε ην δεδνκέλν φηη πηζαλφλ λα 

κελ έρεη ζπληάμεη Καλνληζκφ Άξδεπζεο, ηφηε ζα αλαθέξεη ζην Σερληθφ Γειηίν θαη ζηε 

ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη δηθαηνχρνπ φηη "δεζμεύεηαι να εκπονήζει Κανονιζμό Άρδεσζης 

και να ηηρήζει ηοσς Περιβαλλονηικούς Όροσς". 

6. Τπνκέηξν L322 "Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ": Η κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο 

αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκνχ ή ην ζρέδην αλαβάζκηζεο 

απηνχ, ε νπνία απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ππνκέηξνπ ζα πξέπεη θαη' ειάρηζην λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο. 

7. Σν αθίλεην ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ην έξγν, ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηελ Ο.Σ.Γ. λα είλαη ειεχζεξν βαξψλ (πξνζεκείσζε 

ππνζήθεο ή ππνζήθε) θαη λα κελ εθθξεκνχλ δηεθδηθήζεηο ηξίησλ επ΄απηνχ (πηζηνπνηεηηθφ 

βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ αληίζηνηρα). Καη’εμαίξεζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο είλαη 

δπλαηή ε χπαξμε εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ: 
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 ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ, 

πξνθεηκέλνπ ν δηθαηνχρνο λα θαιχςεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο ίδηαο 

ζπκκεηνρήο κε δαλεηζκφ, 

 ε επελδπηηθή πξφηαζε αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ ή ήπηεο ελέξγεηεο πνπ 

δελ ζπλδένληαη κφληκα θαη ζηαζεξά κε ην αθίλεην, 

 ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε έρεη εγγξαθεί ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ 

ρνξεγήζεθε κεηά απφ θπζηθή θαηαζηξνθή. 

Δπηπιένλ, γηα ηηο Αγξνηηθέο πλ/θέο Οξγαλψζεηο (Α..Ο.) θαη ηηο πλεηαηξηζηηθέο Δηαηξείεο 

είλαη δπλαηή ε χπαξμε εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φηαλ ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε 

ππνζήθε έρεη εγγξαθεί: 

 ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο σο άλσ θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξφηαζεο, 

 ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ 

νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε, 

 ζε εμαζθάιηζε δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε πξφηαζε. 

 

Άξζξν 3 

Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο Μέηξνπ 421: "Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία" 

1. Σν ζρέδην ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δχν (2) θάζεηο: 1) ηελ 

"πξνπαξαζθεπαζηηθή" θαη 2) ηελ "θπξίσο" πνπ αθνξά ζηελ θαζαπηφ πινπνίεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ. 

2. Η πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε αθνξά ζηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία 

πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο, είλαη πξναηξεηηθή θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ "πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο" κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 

10 θαησηέξσ. 

3. Γηα ζρέδηα ζπλεξγαζίαο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ 3ε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2000-

2006 ζην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+ θαη πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ 

ζηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013, δε δηθαηνινγνχληαη δαπάλεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο. 

4. Η πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ηηο πξψηεο επαθέο, 

ζπλαληήζεηο θαη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ εηαίξσλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο (π.ρ. νδνηπνξηθά, έμνδα δηακνλήο θαη δηεξκελείαο), θαζψο επίζεο θαη 

δαπάλεο γηα ηπρφλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηε ιεπηνκεξή 

θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ. 

5. Οη δαπάλεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Μέηξνπ 421 ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα φια ηα ζρέδηα 

ζπλεξγαζίαο, δηαηνπηθά θαη δηαθξαηηθά, πνπ πινπνηεί κηα ΟΣΓ. Δπηπιένλ, νη δαπάλεο ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ελφο ζρεδίνπ δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα αλέιζνπλ 
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κέρξη ην πνζφ ησλ €2.000 αλά εηαίξν θαη σο €10.000 ζπλνιηθά. Αληίζηνηρα νη δαπάλεο ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο γηα ηα ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα 

αλέιζνπλ κέρξη €5.000 αλά ειιεληθή ΟΣΓ/εηαίξν θαη κέρξη €20.000 ζπλνιηθά. 

6. Η ζπληνλίζηξηα ΟΣΓ γηα ηα ζρέδηα δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ή ε εζληθή ζπληνλίζηξηα γηα ηα 

ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ππνβάιιεη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ηερληθφ δειηίν 

γηα ην ζχλνιν ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ζπλνδεπφκελν απφ θάθειν πεξηγξαθήο 

απηήο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε έληαμεο. Δίλαη δπλαηφλ θαη θαηά ηελ θξίζε 

ησλ ΟΣΓ εηαίξσλ ε πεξηγξαθή ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο λα πεξηιακβάλεηαη ζην 

θάθειν ηνπ ζρεδίνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην ζεκείν 8 θαησηέξσ, νπφηε απηή 

πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην ηερληθφ δειηίν θαη ζηελ ίδηα απφθαζε έληαμεο. 

7. Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα ηηο δαπάλεο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη άπαμ κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, αξθεί νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο λα 

είλαη επηιέμηκεο, ηεθκεξησκέλεο θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ζην 

πιαίζην ζρεηηθήο απνινγηζηηθήο έθζεζεο απφ ηε ζπληνλίζηξηα ΟΣΓ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε απνβεί άθαξπε, ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

νη ιφγνη πνπ δελ θαηέζηεζαλ εθηθηή ηελ πινπνίεζε ηεο θπξίσο θάζεο ηνπ ζρεδίνπ. 

8. Η ζπληνλίζηξηα ΟΣΓ γηα ηα ζρέδηα δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ή ε εζληθή ζπληνλίζηξηα γηα 

ηα ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ππνβάιιεη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ηερληθφ 

δειηίν γηα ην ζχλνιν ηεο θπξίσο θάζεο ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο ζπλνδεπφκελν απφ 

αλαιπηηθφ θάθειν πεξηγξαθήο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε έληαμεο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΑΑ θξηηήξηα. 

9. Σν ζρέδην ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ζαθψο θαζνξηζκέλα παξαδνηέα, πνπ 

σθεινχλ ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ (θνηλή δξάζε). Οη επηκέξνπο 

ελέξγεηεο ηνπ ζρεδίνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ή/θαη λα πινπνηεζνχλ: 

o απφ κεκνλσκέλν δηθαηνχρν ή 

o απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο. 

Σα θαζήθνληα θαη νη δαπάλεο πξέπεη λα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ηξφπν 

ψζηε θαζέλαο απφ απηνχο λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ φρη κφλν κε 

νηθνλνκηθή ζπκβνιή αιιά θαη κε πινπνίεζε ελεξγεηψλ. 

10. Γηα θάζε ζρέδην ζπλεξγαζίαο ζπληάζζεηαη "Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο", ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο πνπ 

αλαιακβάλεη ν θάζε δηθαηνχρνο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πινπνηήζεη, θαζψο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ρξεκαηνδνηηθέο δεζκεχζεηο. Σν Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο απνζηέιιεηαη ζηελ 

ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ππνγεγξακκέλν απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εηαίξνπο/δηθαηνχρνπο, είηε κε ην αίηεκα πιεξσκήο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ε θάζε απηή, είηε ην κε ην πξψην αίηεκα πιεξσκήο ηεο θπξίσο θάζεο. 

11. Δθφζνλ ην ζρέδην ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεη κφλνλ θπξίσο θάζε, απνδεθηέο κπνξνχλ 

λα γίλνπλ θαη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ 

ζπλεξγαζίαο. 

12. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε δηεχξπλζε ηνπ 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο (ζπκκεηνρή επηπιένλ εηαίξσλ) ή ε δηαθνπή ζπλεξγαζίαο ελφο ή 
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πεξηζζφηεξσλ εηαίξσλ ή ε αιιαγή ηεο ζπληνλίζηξηαο ΟΣΓ ή θαη ηεο εζληθήο ζπληνλίζηξηαο 

ΟΣΓ γηα ηα δηαθξαηηθά ζρέδηα κεηά απφ επαξθή ηεθκεξίσζε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ λένπ ηερληθφ δειηίν κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαζψο θαη 

ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο. 

13. Γηα ηα ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη ην αξγφηεξν κέρξη ην πξψην αίηεκα 

πιεξσκήο, λα ππνβιεζνχλ ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε νη εγθξίζεηο ησλ δηαθξαηηθψλ 

εηαίξσλ ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ ηνπο, ή εθφζνλ απηφ δελ 

είλαη εθηθηφ, ε έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο δηαθξαηηθνχ εηαίξνπ ζπλνδεπφκελε κε επαξθή 

ηεθκεξίσζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηαζθάιηζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ ηελ πεξίπησζε εηαίξσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θξάηε εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζρεηηθή έγθξηζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ πξνηίζεληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαίξσλ ζηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. 

14. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο ζπκκεηέρνπλ θαη 

θνξείο πιελ ησλ ΟΣΓ πνπ πινπνηνχλ ηνλ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ, ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ θνξέα θαη ηεο ΟΣΓ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

νπνίαο απηφο εληζρχεηαη. ηε ζχκβαζε απνηππψλνληαη αλαιπηηθά νη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε 

πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. 

15. Η ζπληνλίζηξηα ΟΣΓ είλαη ππεχζπλε γηα ην δηνηθεηηθφ, δηαρεηξηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδίνπ θαη απνηειεί ην βαζηθφ ζπλνκηιεηή κε ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – 

Γηαθνξνπνίεζε γηα θάζε πιεξνθνξία, ελέξγεηα θαη πξφβιεκα πνπ αθνξά ην ζρέδην. Ο 

νξηζκφο ηεο ζπληνλίζηξηαο ΟΣΓ επηθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε 

εηαίξνπ.  

16. Σα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ε ΟΣΓ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 431 ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δελ απνδέρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην δηθαηνχρν ηελ αλάζεζε θαη 

πινπνίεζε ελεξγεηψλ ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο, εθηφο απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αθνξνχλ θπξίσο ζπληνληζηηθέο ελέξγεηεο. 

17. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο 

ηξνπνπνηήζεηο, πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ γηα επηπιένλ 

θπζηθφ αληηθείκελν, εθφζνλ παξαζηεί ηεθκεξησκέλε αλάγθε θαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε. 

18. Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο ελεκεξψλεηαη ε 

ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, ε νπνία κπνξεί εληφο 10 εκεξψλ λα εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο 

ηεο θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

19. Η απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 7 αλσηέξσ, θαζψο θαη ε απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο θπξίσο θάζεο ε 

νπνία ππνβάιιεηαη κε ην ηειεπηαίν αίηεκα πιεξσκήο απηήο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ησλ παξαδνηέσλ, ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ, ζπλνιηθά θαη αλά εηαίξν/δηθαηνχρν. 

20. Σν πξντφλ ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ δε δχλαηαη λα δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζην αληίζηνηρν πιηθφ αλαγξάθεηαη φηη δηαλέκεηαη δσξεάλ. 
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Άξζξν 4 

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο αηηεκάησλ πιεξσκήο κέηξνπ 421 

1. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ησλ ζρεδίσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ κέηξνπ 

421 πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο 

ΚΤΑ 401/10-3-2010. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ζπληνλίζηξηα ΟΣΓ ηνπ ζρεδίνπ (ή ε εζληθή 

ζπληνλίζηξηα γηα ηα ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο) απνζηέιιεη αίηεκα πιεξσκήο, ζην 

νπνίν αλαιχνληαη αλά ελέξγεηα νη δαπάλεο ηνπ θάζε εηαίξνπ / δηθαηνχρνπ, ζπλνδεπφκελν 

απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 Δμνθιεζέληα παξαζηαηηθά δαπαλψλ φισλ ησλ εηαίξσλ θαη δηθαηνχρσλ ηνπ ζρεδίνπ 

ζε θσηναληίγξαθα ή ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή, 

 Κάζε έγγξαθν / δηθαηνινγεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηε λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ζρεδίνπ (δηαδηθαζία αλάζεζεο, παξαιαβήο θ.ιπ.) ζε θσηναληίγξαθν, 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία παξαδνηέσλ (εθζέζεηο, έληππν πιηθφ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

θ.ιπ.) ζε θσηναληίγξαθα, 

 Αλαιπηηθά θαζνιηθά ησλ ππφ έιεγρν δαπαλψλ ησλ εηαίξσλ θαη δηθαηνχρσλ ηνπ 

ζρεδίνπ. 

2. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απνηππψλνληαη ζε Πξαθηηθό Γηνηθεηηθνύ 

Διέγρνπ Γαπαλώλ κε ζρεηηθή αλάιπζε αλά εηαίξν θαη δηθαηνχρν ηνπ ζρεδίνπ, ην νπνίν 

απνζηέιιεηαη ζηηο ΟΣΓ – εηαίξνπο, ψζηε λα πηζησζνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο νη ινγαξηαζκνί ησλ εηαίξσλ / δηθαηνχρσλ ηνπ ζρεδίνπ. 

3. Η Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER (πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 

ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010) ηεο θάζε ΟΣΓ – εηαίξνπ ζθξαγίδεη φια ηα πξσηφηππα 

παξαζηαηηθά δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξαθηηθφ κε ηελ έλδεημε: "επιτορηγήθηκε 

από ηον ειδικό λογαριαζμό ηων μέηροσ 41 & 421 ηης ΟΤΔ LEADER …………". 

 

Άξζξν 5 

Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο Μέηξνπ 431: "Λεηηνπξγία ηεο ΟΣΓ, απόθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη εκςύρσζε ζηελ πεξηνρή" 

1. ηειέρσζε: 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ε ΟΣΓ δηαζέηεη θαηάιιειν ππεξεζηαθφ 

ππξήλα πνπ απνηειείηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηξία άηνκα παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο κε εκπεηξία θαηά πξνηίκεζε ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Απφ ηα άηνκα απηά ην έλα κπνξεί λα εθηειεί θαη ρξέε 

ζπληνληζηή. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη 

νπσζδήπνηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο πξνθαηαβνιήο γηα ην Μέηξν 431 εθ κέξνπο 

ηεο ΟΣΓ, ε ηειεπηαία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε γηα ηα 

ζηειέρε πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ ππεξεζηαθφ ππξήλα ηεο, ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο, ηηο 

απνδνρέο ηνπο, θαζψο θαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνλ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ. Γηα θάζε 

κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα, ε ΟΣΓ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο 

ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε. 
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Γηα ηηο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο ΟΣΓ ζην πιαίζην ηεο 

εγθεθξηκέλεο εηήζηαο θαηαλνκήο γηα ην ππνκέηξν 431α, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί: 

α) γηα ην ζηέιερνο πνπ εθηειεί ρξέε ζπληνληζηή, κέρξη ην πνζφ ησλ €3.500 (κηθηά) 

κεληαίσο, πιένλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ επηδνκάησλ άδεηαο, Υξηζηνπγέλλσλ 

θαη Πάζρα, φπνπ απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηέηνησλ. 

β) γηα ηα ινηπά ζηειέρε, κέρξη ην 80% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ζεκείνπ (α) κεληαίσο, 

πιένλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ επηδνκάησλ άδεηαο, Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, 

φπνπ απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηέηνησλ. 

Σα αλσηέξσ φξηα αλά ζηέιερνο ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

θαη δχλαληαη λα απμάλνληαη κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή. ε πεξίπησζε 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ηα αλσηέξσ φξηα αλά ζηέιερνο κεηψλνληαη αλαινγηθά. 

2. Μεηαθηλήζεηο: 

Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο ΟΣΓ, θαζψο θαη ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο LEADER (ΔΓΠ LEADER) είλαη 

επηιέμηκεο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, εθηφο απφ ηα απαηηνχκελα 

παξαζηαηηθά δαπαλψλ, ππάξρεη ζρεηηθή εληνιή κεηαθίλεζεο ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, 

θαζψο θαη έγγξαθε αλαθνξά (έθζεζε) γηα ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα κεηαθίλεζε. 

ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο πεξηιακβάλνληαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα, νη δαπάλεο 

δηαλπθηέξεπζεο, νη εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο θαη ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε 

ηα θάζε θνξά ηζρχνληα γηα ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ. 

Γηα κεηαθηλήζεηο εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ε εκεξήζηα 

απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ αηηηνινγεκέλα απαηηείηαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

3. Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο: 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ΟΣΓ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο αξηζ. 

401/10-3-2010 ΚΤΑ (ππνκέηξν 431α – παξάγξαθνο (α)-4) δχλαηαη λα αλέιζνπλ έσο ην 

25% ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο/ακνηβήο ησλ ζηειερψλ ηεο ΟΣΓ ζε θάζε αίηεκα κεξηθήο 

πιεξσκήο. 

Γαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία παξαξηεκάησλ, ππνθαηαζηεκάησλ ή άιισλ γξαθείσλ 

πνπ νη ΟΣΓ ελδερνκέλσο δηαηεξνχλ ζε άιιεο πεξηνρέο εθηφο ηεο έδξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο δελ είλαη επηιέμηκεο, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο 

γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε. 

4. Δμνπιηζκφο – Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: 

Κάζε πξνκήζεηα ή αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

5. Μαθξνρξφληα κίζζσζε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ 

Η ζχκβαζε καθξνρξφληαο κίζζσζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη ειάρηζηε πεξίνδν κίζζσζεο 

ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ νη αληίζηνηρεο 

δαπάλεο δχλαληαη λα θαιπθζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ 

ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο πιεξσκήο ηειψλ, θφξσλ ή εμφδσλ 

αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα ηεο ΟΣΓ, 

πξαγκαηνπνηείηαη επηκεξηζκφο ηεο δαπάλεο κίζζσζεο γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

αλαθνξάο, κε βάζε ηελ αλαινγνχζα ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε γηα ηηο αλάγθεο θάζε 

πξνγξάκκαηνο. 

Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο θπβηζκφο: 1.600cc 

Μέγηζηε αγνξαία αμία: €20.000 (ρσξίο ΦΠΑ) 

6. Γξάζε 431β-1 (Δθπφλεζε Μειεηψλ) 

Οη κειέηεο πνπ εληάζζνληαη ζην ππνκέηξν 431β ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηα ζεκαηηθά 

αληηθείκελα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ηα παξαδνηέα ηνπο ζα 

πξέπεη λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ππνκέηξσλ / δξάζεσλ.  

Δπηθαηξνπνίεζε κειεηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ην παξειζφλ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ε ζθνπηκφηεηα θαη ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν. 

Η ΟΣΓ ππνβάιιεη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε αίηεκα έγθξηζεο θάζε πξνβιεπφκελεο 

κειέηεο, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελφ ηεο, αλαιχνληαη ε αλαγθαηφηεηα 

πινπνίεζεο θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε ηα ππνκέηξα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη βεβαηψλεηαη ε κε επηθάιπςή ηεο κε πθηζηάκελεο κειέηεο. 

Η ΟΣΓ κεξηκλά ψζηε ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ λα κελ θαζπζηεξεί ζεκαληηθά ηελ 

πξνθήξπμε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο. 

7. Γξάζεηο 431β-2 θαη 431β-3 (Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Πξνβνιήο) 

Οη ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ηελ ηνπηθή 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο πνπ είλαη 

ελδεδεηγκέλνη γηα θάζε πεξηνρή, ψζηε απηέο λα δηαρένληαη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο 431β-2 κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ελέξγεηεο δηαβνχιεπζεο κε 

ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Η ΟΣΓ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ / νξγαληζκψλ πνπ κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ 

σο θέληξα αλακεηάδνζεο ησλ ελεξγεηψλ πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο, ηδίσο 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ, επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, νξγαληζκψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θιπ. 

Οη ελέξγεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο ελ ιφγσ δξάζεηο απνηππψλνληαη ζε Πίλαθα πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, νκάδεο-ζηφρνπο, ρξνλνδηάγξακκα θαη 

πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΣΓ θαη Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

Ο πίλαθαο επηθαηξνπνηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή, εθφζνλ απαηηεζεί. 

Σν πιηθφ πνπ παξάγεηαη ζην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ, φπσο ην δεκηνπξγηθφ, ην 

ινγφηππν – ε εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ε ηζηνζειίδα, ηα έληππα θαη ινηπέο παξαγσγέο, δελ κπνξεί 

λα δηαηεζεί πξνο πψιεζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζην αληίζηνηρν πιηθφ αλαγξάθεηαη φηη δηαλέκεηαη 
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δσξεάλ. Δπηπιένλ, ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΣΓ θαη αλαδφρνπ αλαγξάθεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΟΣΓ. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο 

νξίδνληαη ζηα ζεκεία 3 θαη 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλ 1974/2006. 

8. Γξάζε 431β-4 (Δλέξγεηεο Δπηκφξθσζεο) 

Οη ελέξγεηεο επηκφξθσζεο αηφκσλ κε εγεηηθφ ξφιν ζηελ ΟΣΓ θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 

επηιεγνχλ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ην ξφιν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΟΣΓ, ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη κε 

ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εληζρχνληαη απφ απηφ. 

ηελ πεξίπησζε δηνξγάλσζεο ελέξγεηαο επηκφξθσζεο απφ κηα ΟΣΓ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε ζπκκεηνρή 5 αηφκσλ. 

Πξηλ ηε δηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο, ε ΟΣΓ ελεκεξψλεη ηελ ΔΤΔ 

ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε γηα ην ζεκαηηθφ ηεο αληηθείκελν, ηε ζθνπηκφηεηα, ηε δηάξθεηα, ην 

θφζηνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. 

 

Άξζξν 6 

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο αηηεκάησλ κεξηθήο πιεξσκήο κέηξνπ 431 

1. θνπφο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε επαιήζεπζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ κέηξνπ 431. 

2. Η πινπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ κέηξνπ 431 παξαθνινπζείηαη κέζσ ησλ Βεβαιώζεων 

Υλοποίηζης Δαπανών ε νπνία ζπληάζζεηαη ζε κεληαία βάζε απφ ηελ ΟΣΓ θαη 

απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο ΚΤΑ 

401/13-3-2010 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

3. Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε δηελεξγεί δηνηθεηηθφ έιεγρν ζε θάζε αίηεκα κεξηθήο 

πιεξσκήο ηνπ κέηξνπ 431, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ απνηππψλνληαη ζε Πξαθηηθό 

Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ. 

4. Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ κέηξνπ 431 ζε 

θάζε αίηεκα κεξηθήο πιεξσκήο ε ΟΣΓ απνζηέιιεη θάθειν ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – 

Γηαθνξνπνίεζε κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Δμνθιεζέληα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ζε θσηναληίγξαθα ή ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή. 

 Κάζε έγγξαθν / δηθαηνινγεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο  

(δηαδηθαζία αλάζεζεο ππεξεζηψλ, κειεηψλ, απνθάζεηο ΔΓΠ, εθζέζεηο θ.ιπ.) ζε 

θσηναληίγξαθα. 

 Αλαιπηηθφ θαζνιηθφ ησλ ππφ έιεγρν δαπαλψλ. 

 Κίλεζε εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέηξνπ 431. 

5. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ έιεγρν πνπ ζα γίλεη πξηλ ην πξψην αίηεκα κεξηθήο πιεξσκήο ζα 

πξέπεη επηπιένλ λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε πεξηιεπηηθή έθζεζε ζηελ 

νπνία ζα αηηηνινγνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έγθξηζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
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ηεο ΟΣΓ κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. πλεκκέλε ζηελ έθζεζε 

απηή ζα είλαη κία εληαία γηα φινπο ηνπο κήλεο Βεβαίσζε Τινπνίεζεο Γαπαλψλ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο αλσηέξσ δαπάλεο ζε πίλαθα (ππφδεηγκα Βεβαίσζεο Τινπνίεζεο 

Γαπαλψλ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

6. Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε απνζηέιιεη ζηελ ΟΣΓ ην Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ 

Γαπαλψλ θαη ε Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER (πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 20 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010) ζθξαγίδεη φια ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά δαπαλψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξαθηηθφ κε ηελ έλδεημε: "επιτορηγήθηκε από ηον ειδικό 

λογαριαζμό ηοσ μέηροσ 431 ηης ΟΤΔ LEADER ………… με ποζοζηό επιμεριζμού ……". 

 

Άξζξν 7 

ύζηεκα επνπηείαο – Έιεγρνη 

1. Σν χζηεκα Δπνπηείαο πνπ εθαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ Καλ (ΔΚ) 

1975/2006, ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 41 ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη 

δεηγκαηνιεπηηθνχο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο επί ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο θαη ησλ αηηήζεσλ 

πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη ηαθηηθνχο ειέγρνπο. 

2. Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνχο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο 

επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ζε επίπεδν δξάζεο θαη ζε 

πνζνζηφ 10% επί ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηελ ΟΣΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

18 παξάγξαθνο 5 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010, θαζψο θαη 10% επί ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ 

απνξξηθζεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξηζεί ζθφπηκν, ην δείγκα κπνξεί λα απμεζεί. 

3. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΔΓΠ LEADER ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 

παξάγξαθνο 6 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010, ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ελεκεξψλεη ηελ 

ΟΣΓ γηα ην δείγκα ειέγρνπ. Η ΟΣΓ απνζηέιιεη άκεζα γηα ηηο αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα αληίγξαθα: 

 ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο, ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, 

 ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ ηνπ άξζξνπ 18 

παξάγξαθνο 4 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010. 

4. Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

αλσηέξσ, ζπληάζζεη έθζεζε δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ ΟΣΓ 

γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο. ε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ δείγκαηνο ή αλάγθεο γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ / ζηνηρείσλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη αληίζηνηρα απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ λέσλ θαθέισλ / ζηνηρείσλ. 

5. Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε δηεμάγεη δεηγκαηνιεπηηθνχο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο επί 

ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ, κε ζθνπφ ηελ επνπηεία ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο 

Γξάζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ πξάμεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Σνπηθέο ηξαηεγηθέο. Οη έιεγρνη απηνί δηεμάγνληαη 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ Αηηήκαηνο Μεξηθήο Πιεξσκήο Γαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 4 ηεο 

ΚΤΑ 401/10-3-2010 ζε ηπραίν δείγκα θαη θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ δαπαλψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ αίηεκα. 
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6. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο απφ ην δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010, ε ΟΣΓ θαηαρσξεί ην ελ ιφγσ αίηεκα 

ζην ΟΠΑΑ θαη πξνρσξά ζηε δηεμαγσγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ε ΟΣΓ θαηαρσξεί ζην ΟΠΑΑ ηελ αλάιπζε θαη 

επαιήζεπζε ηνπ αηηήκαηνο θαη επηζπλάπηεη ην αληίζηνηρν πξαθηηθφ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 

7. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

δείγκα δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε, ε ΟΣΓ 

πξνρσξά ζηε ρνξήγεζε ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 

20 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην δείγκα δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – 

Γηαθνξνπνίεζε, ηφηε ηφζν ε ΟΣΓ φζν θαη ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ελεκεξψλνληαη 

απηφκαηα απφ ην ΟΠΑΑ. Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαηνχρν δηαθφπηεηαη κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ν δεηγκαηνιεπηηθφο 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο. 

8. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε 

πεξηιακβάλεη, ζην κέηξν πνπ ελδείθλπηαη γηα ην ππφςε αίηεκα πιεξσκήο, ηηο παξαθάησ 

επαιεζεχζεηο: 

i. λνκηκφηεηα ηεο ΔΓΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010 θαη ην άξζξν 

8 ηεο παξνχζαο. 

ii. λνκηκφηεηα ηεο Δπηηξνπήο πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER ζχκθσλα κε ην άξζξν 

20 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010 θαη ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. 

iii. θαηά πφζν ην αίηεκα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 

θαη ην αληίζηνηρν Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ, 

iv. ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 7 ηεο ΚΤΑ 

401/10-3-2010. 

v. χπαξμε, θαηά πεξίπησζε, ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη βεβαηψζεσλ δεκνζίσλ 

αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ ή/θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ· 

vi. παξάδνζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ· 

vii. αιεζή πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ην αίηεκα 

πιεξσκήο· 

viii. θαηά πφζν ην έξγν είλαη νινθιεξσκέλν ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε 

θαη εγθξίζεθε· 

ix. επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. 

9. Οη δεηγκαηνιεπηηθνί δηνηθεηηθνί έιεγρνη επί ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

επηηφπηεο επηζθέςεηο. Οη επηζθέςεηο απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά θαλφλα, ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

1. Ο δηθαηνχρνο, απφ ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ην αίηεκα πιεξσκήο, δελ είλαη 

δεκφζηνο θνξέαο θαη 
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i. ην αίηεκα πεξηιακβάλεη δαπάλεο θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ· 

ii. ην πνζφ ηνπ αηηήκαηνο είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ €60.000. 

2. Ο δηθαηνχρνο, απφ ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ην αίηεκα πιεξσκήο, δελ είλαη 

δεκφζηνο θνξέαο θαη 

i. ην αίηεκα πεξηιακβάλεη δαπάλεο θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ· 

ii. κε ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα νινθιεξψλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

3. Ο δηθαηνχρνο, απφ ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ην αίηεκα πιεξσκήο, δελ είλαη 

δεκφζηνο θνξέαο θαη 

i. ην πνζφ ηνπ αηηήκαηνο είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ €60.000· 

ii. κε ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα νινθιεξψλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

4. Ο δηθαηνχρνο, απφ ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ην αίηεκα πιεξσκήο, είλαη δεκφζηνο 

θνξέαο θαη 

i. ην αίηεκα πεξηιακβάλεη δαπάλεο θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ· 

ii. κε ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα νινθιεξψλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

10. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε 

αηηεκάησλ πιεξσκήο πνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ πεξηιακβάλνπλ επηηφπηα 

επίζθεςε, ε ΟΣΓ απνζηέιιεη άκεζα ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ηα αληίζηνηρα 

αηηήκαηα πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010. 

11. H ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ζπληάζζεη, εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ή ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

επηηφπηαο επίζθεςεο, ζρεηηθή Έθζεζε Γεηγκαηνιεπηηθνχ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη, θαη’ ειάρηζηνλ, νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ειεγθηηθέο εξγαζίεο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επαιεζεχζεσλ θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ απνθιίζεσλ. 

Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα ΟΣΓ ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε θαη ηελ 

θαηαρσξεί ζην ΟΠΑΑ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ΟΣΓ αθνχ ιάβεη ππφςε 

ηεο ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ ρνξήγεζε ηεο αλαινγνχζαο 

ελίζρπζεο ζηνλ δηθαηνχρν. 

12. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο ΚΤΑ 

401/10-3-2010, ε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε θαηαξηίδεη εηήζην πξφγξακκα επηηφπησλ 

ειέγρσλ ζηελ αξρή θάζε έηνπο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ΔΤΓ ΠΑΑ θαη ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. Η 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ πξνθχπηεη κε ηε ρξήζε κνληέινπ επηινγήο δείγκαηνο, κε 

βάζε ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ. 

13. Η ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ελεκεξψλεη ηελ ελδηαθεξφκελε ΟΣΓ ηνπιάρηζηνλ 5 

εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ. Αληίζηνηρα, ε ΟΣΓ ππνρξενχηαη 

λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ειεγρφκελνπο δηθαηνχρνπο. 

14. Καηφπηλ ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη έθζεζε ειέγρνπ ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο ειεγρφκελνπο (ζηελ ΟΣΓ θαη ζην δηθαηνχρν ζε πεξίπησζε θαηαινγηζκψλ), ζηελ 

ΔΤΓ ΠΑΑ θαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. Μεηά ηε δηαβίβαζε ή επίδνζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ε ΟΣΓ 

ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηεο ζηηο νπνίεο 
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ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αληηξξήζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγρζείο 

ππνβάιεη αληηξξήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζην πφξηζκα ηεο έθζεζεο θαη θξηζεί 

φηη νη αληηξξήζεηο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο δηεμάγεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο. 

15. Πέξαλ ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη βάζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ έθηαθηνη έιεγρνη. Οη έθηαθηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαηά βάζε 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα παξαηππίεο ή κεηά απφ θαηαγγειίεο ή κεηά 

απφ αίηεκα ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ ή ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

16. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ ην δείγκα κπνξεί λα απμεζεί, 

εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν. 

17. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα επνπηείαο, κπνξεί 

λα ειεγρζεί ην εχινγν ηνπ θφζηνπο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, εθφζνλ θξηζεί 

ζθφπηκν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ην δηθαηνχρν, ηνλ πξνκεζεπηηθφ 

νίθν ή ηξίηνπο πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αμίαο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. 

18. ε θάζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο ΟΣΓ έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζην 

δηθαηνχρν απφ άιινπο ειεγθηηθνχο θνξείο (Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ, ΓΟΤ, Πνιενδνκία 

θ.ιπ.) ζα πξέπεη άκεζα απηή λα ελεκεξψζεη ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε θαη λα 

δηαθνπεί θάζε πιεξσκή πξνο απηφλ. 

 

Άξζξν 8 

Καλόλεο γηα ηνλ νξηζκό, ηε ζύλζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπώλ 

1. Οη επηηξνπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

(αμηνιφγεζεο, ελζηάζεσλ, ΔΓΠ LEADER, πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER, επηινγήο 

αλαδφρσλ ηεο ΟΣΓ), ζπγθξνηνχληαη κε πξάμε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΟΣΓ, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΟΣΓ θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ. Σα νξηδφκελα ζηηο θαησηέξσ παξαγξάθνπο 

ηζρχνπλ αλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ξεηέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

2. Ο νξηζκφο ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηδηφηεηεο ζηελ ίδηα επηηξνπή 

δελ επηηξέπεηαη. 

3. Οη επηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε. Η ςήθνο ησλ κειψλ ησλ 

επηηξνπψλ είλαη ηζνδχλακε. 

4. Η ΟΣΓ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ηεο θάζε επηηξνπήο, ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη ζηελ 

ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε ηε ζχλζεζε θαη ην αληηθείκελφ ηεο. 

5. ηελ ΔΓΠ LEADER νξίδνληαη ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Η αλαγθαία ζχλζεζε 

ηεο ΔΓΠ LEADER ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζ. 401/10-3-2010 

ΚΤΑ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε επί ησλ παξφλησλ κειψλ απηήο. 

6. Οη γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο, ελζηάζεσλ, επηινγήο αλαδφρσλ θαζψο θαη ε 

ΔΓΠ LEADER πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξφιεπηεο θξίζεο. Σα κέιε ηνπο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, νθείινπλ λα απέρνπλ απφ 

θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία πνπ ζπληζηά ζπκκεηνρή ζε ιήςε απφθαζεο ή δηαηχπσζε 

γλσκνδφηεζεο εθφζνλ: 
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o ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληφο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο 

ππφζεζεο γηα ηελ νπνία θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ/γλσκνδνηήζνπλ ή 

o είλαη ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη, δηθαηνχρνη, αλάδνρνη θ.ιπ.), νη ίδηνη ή παξέλζεηα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή 

o είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή 

απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, κε θάπνηνλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (ππνςήθηνπο, δηθαηνχρνπο, αλαδφρνπο θ.ιπ.), ή κε παξέλζεηα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απηψλ, ή 

o έρνπλ ηδηαίηεξν δεζκφ ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξφηεηα κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(ππνςήθηνπο, δηθαηνχρνπο, αλαδφρνπο θ.ιπ.) ή 

o θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ/γλσκνδνηήζνπλ επί ππνζέζεσο παξέλζεησλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ ή 

o έρνπλ θαηαξηίζεη ή ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο έξγσλ πνπ 

έρνπλ ήδε ππαρζεί ή ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λα ππαρζνχλ ζην ηνπηθφ πξφγξακκα. 

7. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαίξεζε κέινπο επηηξνπήο δχλαηαη λα 

δεηεζεί κε πξσηνβνπιία είηε ηεο επηηξνπήο είηε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

κέινπο είηε ηεο ΟΣΓ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

8. Μέιε ησλ επηηξνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηα νπνία είλαη ζχδπγνη ή 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπγγέλεηα έσο θαη δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο δελ 

επηηξέπεηαη λα κεηάζρνπλ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

9. Σα κέιε ηεο ΔΓΠ LEADER, ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο θαη ν Γ/λσλ χκβνπινο δελ πξέπεη λα 

κεηέρνπλ ζηνλ ππεξεζηαθφ ππξήλα ηεο ΟΣΓ θαζψο θαη ζηηο αλσηέξσ επηηξνπέο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ΟΣΓ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (αμηνιφγεζεο, ελζηάζεσλ, πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER, 

επηινγήο αλαδφρσλ ηεο ΟΣΓ). 

 

Άξζξν 9 

Σήξεζε δηθαηνινγεηηθώλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ 

1. Η ΟΣΓ ηεξεί εηδηθφ θάθειν γηα θάζε έξγν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη αλεμάξηεηα ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα εηζεξρφκελα 

ή εμεξρφκελα, φια ηα έγγξαθα, κειέηεο, λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία 

πινπνίεζήο ηνπ. ην πξψην κέξνο ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα ππάξρεη πξσηφθνιιν 

εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφλ. Ο θάθεινο ηνπ έξγνπ θαη' ειάρηζην πεξηιακβάλεη: 

1. ην θάθειν ππνςεθηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ κε φια ηα έγγξαθα πνπ απηφο πεξηέρεη, 

2. ηα αληίγξαθα ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, 

3. ηελ ελδερφκελε ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ, ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 

ελζηάζεσλ θαη ηελ απφθαζε ηνπ Δπηπέδνπ Λήςεο Απνθάζεσλ επί ηεο έλζηαζεο, 

4. ηα αληίγξαθα ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΓΠ LEADER πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε 

θαη επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ηα απνδεηθηηθά απνζηνιήο ηνπο ζην 

δηθαηνχρν, 
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5. ην εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν έξγνπ θαη ηελ αληίζηνηρε απφθαζε έληαμεο πνπ ην 

πεξηιακβάλεη, 

6. ηελ ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ΟΣΓ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηα ζπλεκκέλα 

παξαξηήκαηα θαη δηθαηνινγεηηθά, 

7. ηηο πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε λνκίκσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη άδεηεο, 

8. ζηηο πεξηπηψζεηο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηηο απνθάζεηο πξνέγθξηζεο αλά 

ζηάδην θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηε δεκνπξάηεζε ζηνηρεία (ηεχρε, πξαθηηθφ 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ επηινγή θαη 

αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζε εξγνιάβν, ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη 

εξγνιάβνπ), 

9. ηηο επηκεηξήζεηο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ 

(ή ηερληθή ππεξεζία), θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξαγκαηνπνίεζεο άπισλ 

ελεξγεηψλ, 

10. θσηναληίγξαθν εμνπζηνδφηεζεο πξνο ηνλ εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ, φηαλ απηφο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 

11. αηηήκαηα πιεξσκήο πξνθαηαβνιψλ θαη δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ην έξγν, 

12. Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιψλ θαη Γαπαλψλ, 

13. αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

(δειηία απνζηνιήο, ηηκνιφγηα θ.ιπ.), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

εμφθιεζή ηνπο, 

14. ηα αζεψξεηα ηηκνιφγηα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ είζπξαμε ηεο ελίζρπζεο, 

15. θσηναληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο κεληαίαο θίλεζεο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ – extrait 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

2. Γηα ην κέηξν 431 ε ΟΣΓ ηεξεί θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη θαη' ειάρηζην: 

1. Σν ηερληθφ δειηίν έξγνπ θαη ε αληίζηνηρε απφθαζε έληαμεο, 

2. νη κεληαίεο Βεβαηψζεηο Τινπνίεζεο Γαπαλψλ ηνπ Μέηξνπ 431, 

3. Κάζε έγγξαθν / δηθαηνινγεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηε λνκηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ (δηαδηθαζία αλάζεζεο ππεξεζηψλ, κειεηψλ, απνθάζεηο ΔΓΠ, εθζέζεηο 

θ.ιπ.) 

4. πξνδηαγξαθέο κειεηψλ θαη εγθξίζεηο ηνπο απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ - Γηαθνξνπνίεζε, 

5. παξαδνηέα ηνπ ππνκέηξνπ 431β (κειέηεο, έληππν πιηθφ θ.ιπ.), 

6. πίλαθαο ελεξγεηψλ δξάζεσλ 431β-2 θαη 431β-3, 

7. αληίγξαθα αηηήκαηνο πξνθαηαβνιήο θαη αηηεκάησλ κεξηθήο πιεξσκήο γηα ην κέηξν 

θαη αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπο, 

8. πξαθηηθά δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ κέηξνπ απφ ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ – 

Γηαθνξνπνίεζε, 

9. δηθαηνινγεηηθά πνπ θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ (κηζζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ θ.ιπ.), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εμφθιεζή ηνπο, 

10. αζεψξεηα ηηκνιφγηα γηα ηελ είζπξαμε ηεο ελίζρπζεο, 

11. ινηπά έγγξαθα (αιιεινγξαθία κε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε θ.ιπ.) 
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3. ε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο ηεο ΟΣΓ ηεξνχληαη θαη' ειάρηζηνλ: 

1. ην εγθεθξηκέλν ηνπηθφ πξφγξακκα θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, 

2. ε ζχκβαζε κεηαμχ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ΟΣΓ, 

3. έγγξαθε ζπκθσλία κε ηξάπεδα ζπλεξγαζίαο, 

4. νη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο κε ηα 

παξαξηήκαηά ηνπο, θαζψο θαη φια ηα παξαζηαηηθά δεκνζηνπνίεζήο ηνπο, 

5. ηα δειηία παξαθνινχζεζεο Έξγσλ, 

6. νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηεο ΟΣΓ απφ ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά ειεγθηηθά φξγαλα 

θαη ηα ζπλαθή έγγξαθα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ απηέο, 

7. αληίγξαθα ησλ αηηεκάησλ πξνθαηαβνιψλ θαη κεξηθψλ πιεξσκψλ ηνπ κέηξνπ 41  θαη 

421 θαη αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπο, 

8. ινηπά έγγξαθα (αιιεινγξαθία κε ΔΤΔ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε θαη ινηπέο 

εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, θαηαγγειίεο, αλαθνξέο, αηηήζεηο πνιηηψλ, θνηλνπνηεζέληα 

έγγξαθα θ.ιπ.). 

 

Άξζξν 10 

Λνγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ΟΣΓ 

Η ΟΣΓ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ Γ΄ θαηεγνξίαο 

ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.. θαη ην Δ.Γ.Λ.. 

Γηα ηε δηαθξηηή, απνηειεζκαηηθή θαη εληαία παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ 

γηα φιεο ηηο ΟΣΓ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζνχλ: 

o ε ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ εηζξνψλ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ παξαγφκελσλ ηφθσλ απφ ηα θαηαηηζέκελα πνζά ζηνπο 

εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχλ,  

o ε ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ πιεξσκψλ, 

o ε ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

ηηο ΟΣΓ (Μέηξα 421,431), 

ζα πξέπεη κε θαηάιιειε αλάπηπμε – πξνζζήθε ινγαξηαζκψλ λα παξαθνινπζνχληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο, ηα αθφινπζα: 

o Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 421, 431, 

o Οη θηλήζεηο ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

o Οη ιεθζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη κεξηθέο πιεξσκέο, 

o Σα πξαθηηθά δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ θαη νη αληίζηνηρεο πιεξσκέο αλά έξγν, 

o Οη παξαγφκελνη ηφθνη ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

o Οη ζπλαιιαγέο ηεο ΟΣΓ κε ην Τπνπξγείν. 

 

Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΜΠΑΣΕΔΛΖ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Η. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

1. Γξαθείν θαο Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 

4. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα 

5. ΔΤΓ Πξνγξάκκαηνο "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-2013" 

6. ΔΤΓ Δ.Π "Αιηεία 2007 – 2013" 

7. ΟΠΔΚΔΠΔ – Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Αιηείαο 

8. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. 

9. ΔΤΓ ΠΑΑ – Γηαθνξνπνίεζε - Όιεο νη Μνλάδεο 

 

IΗ. ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

DG AGRI / Δ.Ι.2 

 

IΗΗ. ΟΜΑΓΔ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ – Έδξεο ηνπο 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Τπόδεηγκα πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Κξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο θαη επηινγήο πξάμεσλ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Τπνδείγκαηα αηηήζεσλ ελίζρπζεο θαη θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV 

Πξνδηαγξαθέο κειέηεο ζπλνιηθήο ζεώξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκνύ 

 



 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΜΔΛΔΣΖ 

"ΤΝΟΛΗΚΖ ΘΔΩΡΖΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΟΗΚΗΜΩΝ" 

Α. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Οη κειέηεο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκψλ, πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) / Άμνλαο 4 "Δθαξκνγή ηεο 

πξνζέγγηζεο LEADER" / Μέηξν 41, Τπνκέηξν L322 "Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ 

ρσξηψλ", έρνπλ σο αληηθείκελν λα πξνζδηνξίζνπλ ηκήκαηα ή ζηνηρεία ηνπ νηθηζκνχ γηα ηα 

νπνία βάζεη ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ εηδηθνχ αξρηηεθηνληθνχ 

ραξαθηήξα ζα πξνηαζεί έλα ζρέδην αλάπηπμεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

o Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή βειηίσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

o Αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη εηδηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη κέζσ κηαο κεζφδνπ νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο λα ππνδεηρηνχλ 

παξεκβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ νηθηζκνχ ζε ζεκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, έηζη ψζηε λα ηνλ 

θαηαζηήζνπλ πφιν έιμεο ησλ επηζθεπηψλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

θαηνίθσλ. 

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Η κειέηε απηή ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νηθηζκνχ, ζχλδεζε κε άιινπο νηθηζκνχο, θ.ιπ.  

2. Πνιενδνκηθή αλαγλψξηζε θαη ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηε δφκεζε ηνπ νηθηζκνχ 

3. Ιζηνξηθή αλαθνξά, πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη 

4. Γεληθή αλαγλψξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (θιίκα, γεσινγηθά, γεσηερληθά θαη 

γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία εδάθνπο, πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία (ρισξίδα, παλίδα, 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πεγέο θ.ιπ.) 

5. Γεληθή αλαγλψξηζε αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (πιεζπζκφο, απαζρφιεζε, 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δφκεζε θ.ιπ.) 

6. Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ νηθηζκνχ (δνκή ηνπ νηθηζκνχ, φξηα νηθηζκνχ, ρξήζεηο γεο, 

πεξηνρέο πξνζηαζίαο ή εηδηθψλ δεζκεχζεσλ, δίθηπν θπθινθνξίαο - ζηάζκεπζεο) 

7. Ιδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο - θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

8. Γίθηπν ππνδνκψλ 

9. Πνηνηηθή αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

εμνπιηζκφ ηνπο 

10. Καηαγξαθή αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο (θνηλφρξεζηνη ρψξνη, 

παξαδνζηαθά ζηνηρεία, θηίξηα, δηαδξνκέο, θπζηθνί πφξνη θ.ιπ.) 

11. Δληνπηζκφο ηδηαηηεξνηήησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ – πκπεξάζκαηα απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλαγλψξηζεο – Πξννπηηθέο θαη θξηηήξηα 

αλάπηπμεο 



 

 

Γ. ΠΡΟΣΑΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 

1. Γεληθή Πεξηγξαθή ησλ Πξνηεηλφκελσλ Παξεκβάζεσλ κε βάζεη ηα ζηνηρεία ηεο 

θαηαγξαθήο θαη ηεο αλάιπζεο κε έκθαζε ζηα αηζζεηηθά, πεξηβαιινληηθά, ηζηνξηθά, 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία – Σεθκεξίσζε 

2. Αλαιπηηθή ηερληθή Πεξηγξαθή ησλ Πξνηεηλφκελσλ Παξεκβάζεσλ 

3. Ιεξάξρεζε ησλ Πξνηεηλφκελσλ Έξγσλ 

Ιεξαξρεκέλν ζρέδην παξεκβάζεσλ δηακφξθσζεο, βειηίσζεο, αλαβάζκηζεο 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ελνπνίεζε, αηζζεηηθή αλαβάζκηζε, ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ), βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο κνξθήο θαη ηεο 

αηζζεηηθήο θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ ζηελ πεξηνρή αλαβάζκηζεο, 

θαζψο θαη πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ γηα ηηο φςεηο αμηφινγσλ θηεξίσλ. Βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεξαξρεκέλν ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ζα απνηειέζεη ε 

δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθηζκνχ κε φξνπο πγηεηλήο, θπθινθνξίαο θαη 

κεηαθίλεζεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα πνηνηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Γ. ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΜΔΛΔΣΔ 

ΚΑΙ ΔΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Δ. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Σ. ΥΑΡΣΔ – ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

1. Γεληθνί Αλαγλσξηζηηθνί Υάξηεο θι. 1:25.000 θαη 1:5.000 (πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο παξ. Β (1,3,5,6) 

2. Υάξηεο ρξήζεσλ γεο θι. 1:1000 (κε επηζήκαλζε ησλ αμηφινγσλ θπζηθψλ θαη 

αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ, θπθινθνξία – ζηάζκεπζε). 

3. Υάξηεο θι. 1:1000 (ηνηρεία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ελδηαθέξνληα ζεκεία ζέαο 

θ.ιπ.) 

4. Υάξηεο θι. 1:1000 (πνηνηηθή θαηάζηαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θ.ιπ.) 

5. Υάξηεο θι. 1:1000 ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

6. Υάξηεο θι. 1:1000 πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ (θσηηζκφο, χδξεπζε θ.ιπ.) 

7. Υάξηεο θι. 1:1000 πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ ή ζηνηρείσλ παξεκβάζεσλ (έξγσλ) 

θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ 

8. Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ νηθηζκνχ 

 


