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Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Τν Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Σρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΣΑΑ) 2007-2013 θαζνξίδεη
ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν
11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2005 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ), ζηνλ νπνίν νξίδεηαη
φηη ε εζληθή ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζα εθαξκνζηεί κέζσ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013.
Η πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2007-2013 γηα ηελ Διιάδα εζηηάδεηαη ζε ηξεηο
βαζηθνχο άμνλεο:
Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο
Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
ζπλεπηθνπξνχκελνπο απφ έλα 4ν νξηδφληην άμνλα LEADER, πνπ βαζίδεηαη ζηελ
εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηηο Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο Leader ησλ
πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ.

Άξονασ 4 «Προςέγγιςη LEADER»
Η πξνζέγγηζε LEADER, εμππεξεηψληαο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΠΑΑ, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε
νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα.
Η εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ «εθ ησλ θάησ πξνο ηα
άλσ» δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο, απφ ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα
δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα (Οκάδεο Τνπηθήο Γξάζεο) ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ θάζε πεξηνρή, γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ηεο θαη είλαη
αληηπξνζσπεπηηθά ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ απηήο. Οη δξάζεηο ηεο
LEADER, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο,
πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ
ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηελ αλάδεημε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο,
ηελ αλακφξθσζε ρσξηψλ, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηε δηθηχσζε θ.ιπ.

Εμπλεκόμενοι Φορείσ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ αξκφδηνη είλαη:
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α) Η Εηδηθή Τπεξεζία Δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
2007 -2013 (ΔΥΓ ΠΑΑ), ε νπνία ζχκθσλα κε ην λ. 3614/2007 είλαη αξκφδηα γηα ηε
δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ κε απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη νξζφ ηξφπν.
β) Ο Οξγαληζκόο Πιεξωκώλ θαη Ειέγρνπ Κνηλνηηθώλ Εληζρύζεωλ
Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Εγγπήζεωλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζ.
327739/11.10.2007 (ΦΔΚ Β΄ 2038) Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
& Τξνθίκσλ, έρεη νξηζζεί σο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ πνπ παξέρεη γηα ηηο πιεξσκέο
ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο επαξθή ερέγγπα βάζεη ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Καλ. (ΔΚ)1290/2005 θαη ππνβάιιεη ηηο δειψζεηο δαπαλψλ πξνο ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ).
γ) Η Εηδηθή Τπεξεζία Εθαξκνγήο ΠΑΑ Δηαθνξνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 -2013 (ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε), ε νπνία:
•
αζθεί κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ΔΥΓ ΠΑΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Καλ. 1698/2005 θαη ην λ. 3614/2007, ηα νπνία ηεο έρνπλ
εθρσξεζεί κε ηελ κε αξ. 324005/2008 (ΦΔΚ 1866/Β/12.9.08) Κνηλή Απφθαζε ησλ
Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ – Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ – Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Τξνθίκσλ θαη ηε κε αξ. 10851/2008 (ΦΔΚ 2456/Β/2.12.08) Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά,
•
αζθεί κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ηα νπνία ηεο έρνπλ εθρσξεζεί
κε ηελ αξηζ. 262065/19.2.2009 (ΦΔΚ 327/Β/23.2.2009) Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
δ) Οη Οκάδεο Σνπηθήο Δξάζεο (Ο.Σ.Δ.), νη νπνίεο είλαη ηνπηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο
δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ γηα ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο (πεξηνρέο παξέκβαζεο) ηνπηθά πξνγξάκκαηα κε
νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ.

Προκήρυξη από την Ο.Τ.Δ. για επιλογή έργων και δικαιούχων
Γηα ηελ επηινγή ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 41 "Σηξαηεγηθέο
ηνπηθήο αλάπηπμεο", ε Οκάδα ζα πξνβεί ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
γηα ηηο δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ζηελ νπνία δίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή
δεκνζηφηεηα.
Τν πεξηερφκελν ηεο πξφζθιεζεο ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Σχζηεκα
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΣΓΔ) ηνπ ΠΑΑ θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο
θαη ηνπο φξνπο επηινγήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ.
Δπηπιένλ, ε πξφζθιεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηππνπνηεκέλν έληππν ππνβνιήο αίηεζεο
ελίζρπζεο, θαζψο θαη απφ ππφδεηγκα θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, ηα νπνία θαιείηαη ν
δπλεηηθφο δηθαηνχρνο λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ΟΤΓ.
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Η δηάζεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γίλεηαη ζε έληππε θαη καγλεηηθή
κνξθή, ρσξίο ακνηβή.
Η δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γίλεηαη κεηά ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε.
Η δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο γίλεηαη θαη΄ ειάρηζηνλ κέζσ ηνπ ηχπνπ θαη ειεθηξνληθά.
Δηδηθφηεξα, πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπηεί απφ
δχν θνξέο ζε δχν εθεκεξίδεο (ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο δεκνζηεχζεηο), νη νπνίεο θπθινθνξνχλ επξέσο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζα είλαη δηαζέζηκε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΤΓ. Η
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξόηεξε ηωλ 60 εκεξώλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία είλαη δπλαηφλ λα παξαηείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο
αλσηέξαο βίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηεξείηαη θαη γηα ηελ παξάηαζε ν σο άλσ ηξφπνο
δεκνζίεπζεο.
Η ΟΤΓ απεπζχλεη εθ λένπ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε πεξίπησζε πνπ
έρεη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη εθφζνλ:
α) δελ έρεη ζπγθεληξψζεη αμηφινγεο πξνηάζεηο απφ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ή
β) έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δξάζε/εηο ή
γ) εθηηκά φηη ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο έρεη κεηαβιεζεί ην
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή.

Αξιολόγηςη και επιλογή των υποψήφιων επενδυτικών
ςχεδίων
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER.
Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ απνηειείηαη
απνθιεηζηηθά απφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Οκάδα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο ή ζρεηηθή ζχκβαζε έξγνπ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ
πξφζσπα πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ ΟΤΓ απφ θνξείο φπσο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ
Γεκνζίνπ, επηκειεηήξηα θ.ιπ., ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο
Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο δελ επαξθεί.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην είδνο
θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ δξάζεσλ, ελψ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε
πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο γηα δηαθνξεηηθέο δξάζεηο.
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Τα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ
δηαθξίλνληαη ζε θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο (ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα) θαη ζε
θξηηήξηα επηινγήο (βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα) αλάινγα κε ην είδνο ηεο
πξνθεξπζζφκελεο δξάζεο. Δηδηθφηεξα, ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχληαη νη
πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 41 ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
είλαη απηά πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΑΑ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 78(α) ηνπ Καλ. 1698/2005.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν ππνςήθηαο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη
ελέξγεηεο δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ (γηα παξάδεηγκα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη
εζηίαζεο), απηή αμηνινγείηαη θαη εληάζζεηαη ζηε δξάζε εθείλε, ζηελ νπνία
αληηζηνηρεί ε κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο πξφηαζεο.
Γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε δξάζε, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο
πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο, θαηαγξάθεη ζε
Γειηίν Αμηνιφγεζεο ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο κε ζρεηηθή αλαιπηηθή
ηεθκεξίσζε αλά θξηηήξην θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ, κε ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά Γειηία
Αμηνιφγεζεο.
Σηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΠ LEADER απνθαζίδεη επί ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο σο άλσ
γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε ΔΓΠ LEADER
απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο ε ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα
αηηηνινγείηαη εηδηθά.
Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε,
πξνθεηκέλνπ απηή λα πξαγκαηνπνηήζεη δεηγκαηνιεπηηθό δηνηθεηηθό έιεγρν (ζην
πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο) επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αμηνιφγεζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ΔΥΔ
ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε, ηα απνηειέζκαηά ηνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΟΤΓ ε νπνία
νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί, επηθπξψλνληαο ή ηξνπνπνηψληαο αλάινγα ηελ απφθαζε ηεο
επί ηεο αμηνιφγεζεο.
Σηε ζπλέρεηα ε ΟΤΓ θνηλνπνηεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ θάζε ππνςήθην ηελ
απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, θαζψο θαη ην αλαιπηηθφ δειηίν αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζήο
ηνπ. Σηελ επηζηνιή αλαθέξεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Η απφθαζε
ηεο ΔΓΠ LEADER θαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ
αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΤΓ, ηνηρνθνιινχληαη ζηελ έδξα ηεο θαη
δεκνζηεχνληαη ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο, εθφζνλ ππάξρνπλ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
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αμηνιφγεζεο. Καη' εμαίξεζε, ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα κελ ηεξεζεί, εθφζνλ φινη
νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε δειψζνπλ ππεχζπλα ζηελ ΟΤΓ φηη δελ
πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε.
Οη ελζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ εμεηάδνληαη απφ επηηξνπή ελζηάζεσλ, πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER.
Η ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη αληίζηνηρε κε
απηή ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα
έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δπλεηηθνχ
δηθαηνχρνπ.
Η ελ ιφγσ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά ε
αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο επί φισλ ησλ αηηηάζεσλ ησλ ππνβιεζεηζψλ
ελζηάζεσλ.
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ απφ ηελ επηηξνπή, ε ΔΓΠ
LEADER απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ κε βάζε ηε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο
ελζηάζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ε ΔΓΠ LEADER απνθιίλεη απφ ηε γλψκε ηεο
επηηξνπήο, ε ζρεηηθή ηεο απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά.
Η ΟΤΓ θνηλνπνηεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER,
θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο δξάζεο
ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε πξφηαζε. Η απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER θαη ν πίλαθαο
θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ εμέηαζε
ησλ ελζηάζεσλ, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΤΓ θαη ηνηρνθνιινχληαη ζηελ
έδξα ηεο.
Τν ζπλνιηθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ
έσο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΔΓΠ LEADER ηεο παξαγξάθνπ 5
αλσηέξσ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 90 εκέξεο.
Η ΟΤΓ (φξγαλα ηεο εηαηξείαο, επηηξνπέο θαη κέιε απηψλ, ζηειέρε ηεο εηαηξείαο) δελ
κπνξεί λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ακνηβή απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνηάζεψλ ηνπο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 ηεο παξνχζαο. Η απαγφξεπζε απηή αλαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή έξγσλ θαη
δηθαηνχρσλ.
Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο έληαμε έξγσλ, ε ΟΤΓ ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη
Τερληθά Γειηία Έξγσλ ζηελ ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ
εμέηαζή ηνπο λα ελζσκαησζεί ιίζηα δηθαηνχρσλ ζε Απφθαζε Έληαμεο/
Φξεκαηνδφηεζεο ζηνλ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο Έληαμεο / Φξεκαηνδφηεζεο, ε ΟΤΓ θαιεί
ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο
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απνζηέιινληάο ηνπο ζρεηηθφ ζρέδην. Σε θάζε πεξίπησζε ε ζύκβαζε ππνγξάθεηαη
εληφο 90 εκεξώλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο Έληαμεο /
Φξεκαηνδφηεζεο θαη εληφο 5 εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΥΔ
ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε. ε πεξίπηωζε κε ηήξεζεο ηνπ αλωηέξω ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ην έξγν απεληάζζεηαη.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ απφ ηελ ΟΤΓ
εμεηάδεηαη ν πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα,
ελψ γηα έξγα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ε εθαξκνγή
επίζεκσλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα:
α) Γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ε ΟΤΓ θαηαξηίδεη πίλαθα ηηκψλ κνλάδαο αλά είδνο
εξγαζίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΓΠ LEADER. Ο πίλαθαο απηφο
πεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
επηινγή έξγσλ θαη δηθαηνχρσλ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε.
Τπρφλ απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ απηψλ ζε έξγα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα
δηθαηνινγεζνχλ κφλν ζε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο.
β) Γηα φιεο ηηο ινηπέο ελέξγεηεο ε ΟΤΓ εμεηάδεη ην θφζηνο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο
πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ηεθκεξηψλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, θαη δηελεξγεί έξεπλα
αγνξάο φπνπ απαηηείηαη.
γ) Γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη
ε αλαγθαηφηεηα, ην εχινγν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη
ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Σε θάζε πεξίπησζε ηπρφλ πεξηθνπέο απφ ηελ ΟΤΓ επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο
ηεθκεξησκέλεο θαη λα απνηππψλνληαη ζην ζρεηηθφ Γειηίν αμηνιφγεζεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αλσηέξσ εμέηαζε απνηειεί ηνλ
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο
ηεο ΟΤΓ θαη ζηε ζχκβαζε ηεο ΟΤΓ κε ηνλ δηθαηνχρν. Γελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί
νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Οπνηαδήπνηε
ζρεηηθή αχμεζε βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην δηθαηνχρν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο
δεκνπξάηεζεο ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
απφθαζε έγθξηζεο θαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε (εθφζνλ απηή έρεη ππνγξαθεί)
ηξνπνπνηείηαη αθνχ αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο έθπησζεο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλνληαη θαηαζθεπαζηηθέο
εξγαζίεο ε αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε επηηξνπή κπνξεί, εθφζνλ ε ΟΤΓ ην θξίλεη
ζθφπηκν, λα πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπηα επίζθεςε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν
«Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή»
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πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Τα
απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο απνηππψλνληαη ζε έθζεζε απηνςίαο.

Υλοποίηςη
ενταγμένων
υποχρεώςεισ δικαιούχων

επενδυτικών

ςχεδίων

και

Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθάλεηα
θαη κε ηνπο επλντθφηεξνπο δπλαηνχο φξνπο θαη δηέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή κε ην είδνο
ηνπ έξγνπ θαη ηε θχζε ηνπ δηθαηνχρνπ λνκνζεζία, ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΑΑ θαη ην
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4, θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ θαη ΟΤΓ θαη κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρσλ.
Τα πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ε ΟΤΓ (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία) κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή
έξγνπ δελ απνδέρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην δηθαηνχρν ηελ αλάζεζε ηνπ ζπλφινπ
ή κέξνπο έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζην κέηξν 41.
Σην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 41 νη κέηνρνη ηεο ΟΤΓ έρνπλ δπλαηφηεηα έληαμεο έξγσλ, ε
δεκφζηα δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο
ηνπ κέηξνπ 41.
Σην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε έξγσλ κε
δηθαηνχρνπο ΟΤΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ θαη άιινπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ε δεκφζηα δαπάλε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 25% ηεο δεκφζηαο
δαπάλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο (κέηξν 41). Ωζηφζν, ε δεκφζηα δαπάλε
έξγσλ κε δηθαηνχρνπο ΟΤΑ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο
ηνπ κέηξνπ 41.
Η εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ θαη αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο
έγθξηζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Τξνθίκσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ην κέηξν 41 εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ θαη
αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ ζηελ ΟΤΓ. Γηα ηα ππνκέηξα L123α, L321, L322, L323, θαζψο θαη γηα ηηο
παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηνπ ππνκέηξνπ L313 κπνξνχλ λα γίλνπλ
απνδεθηέο ακνηβέο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο.
Τα έξγα ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηελ
ΟΤΓ κειέηε, φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρνπ
θαη ηεξψληαο φιεο ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάζζνπλ νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Σηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ πινπνίεζε, ππάξμεη αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο
κειέηεο ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, λα εγθξηζεί
πξνεγνπκέλσο απφ ηελ ΟΤΓ ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή δελ
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επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο, ην ραξαθηήξα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ ΟΤΓ, ε ηειεπηαία απνζηέιιεη
ηελ ηξνπνπνηεκέλε κειέηε ζηελ ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε, ε νπνία κπνξεί λα
εθθξάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, εληφο 20 εκεξψλ.
Μείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (εκβαδά,
φγθνη, δπλακηθφηεηεο) επηθέξεη αλαινγηθή κείσζε ησλ πνζψλ ελίζρπζεο. Ο
πεξηνξηζκφο ηζρχεη αλεμάξηεηα αλ ν πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδα
αλψηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα.
Τα εληζρπφκελα έξγα πξέπεη:
i) Γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ
Γηαθνξνπνίεζε λα κελ ππνζηνχλ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1698/2005,
ii) Γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην άξζξν
13 ηνπ Καλ (ΔΚ) 800/2008,
iii) Γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο εθηφο ΜΜΔ θαη γηα παξεκβάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 123α λα
δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο &
Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην
ησλ ζεκείσλ (i), (ii) & (iii) αλσηέξσ, ην ζρεηηθφ αίηεκα, κε εμαίξεζε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο, ππνβάιιεηαη πξνο εμέηαζε ζηελ ΔΥΔ ΠΑΑ
Γηαθνξνπνίεζε. Σε θάζε πεξίπησζε ην νπνηαζδήπνηε θχζεο νηθνλνκηθφ φθεινο
πξνζπνξίδεηαη ν δηθαηνχρνο απφ ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ην πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ.
Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ
επηρνξεγεζεί ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ άιια ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνπ
απνηειέζκαηνο.
Δπίζεο, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δε δηθαηνινγείηαη ε εθκίζζσζε παγίσλ
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ.
iv) Να κελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί παξάηππα απφ δπν δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή
θνηλνηηθέο πεγέο.
Σηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ επηβάιιεηαη νιηθή ή κεξηθή επηζηξνθή
ηεο θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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Σηελ πεξίπησζε ΜΜΔ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ ηνπ λα θαιχςεη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε ηελ ΟΤΓ, ηηο νπνίεο νθείιεη λα δηαηεξήζεη γηα
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη αλαινγηθή
επηζηξνθή ηεο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεξνχληαη ηα
πξνβιεπφκελα ζην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΣΓΔ) σο πξνο ηελ πξνέγθξηζε
δεκνπξάηεζεο, πξνέγθξηζε ζχκβαζεο θαη πξνέγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο –
ΑΠΔ.
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε έγθξηζήο
ηνπ θαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
ΣΓΔ ηνπ ΠΑΑ. Αληίζηνηρα, δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε απφθαζε έληαμεο ηεο
παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο.
Γηα επελδχζεηο ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 50.000 € ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί
επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα. Σηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο έξγσλ ππνδνκήο, ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηηο 500.000 € ηνπνζεηνχληαη δηαθεκηζηηθά πιαίζηα.
Δπεμεγεκαηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΤΓ.
Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ πιήξε θάθειν ηνπ έξγνπ ζηνλ νπνίν λα
πεξηέρνληαη:
ε αίηεζε ελίζρπζεο, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο, ε απφθαζε έγθξηζεο ηεο
ΟΤΓ, ε ζχκβαζε κε ηελ ΟΤΓ,
νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο,
νη βεβαηψζεηο θαη άδεηεο λνκηκφηεηαο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο,
ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ,
νη επηκεηξήζεηο απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ (ή ηερληθή
ππεξεζία), θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο άπισλ ελεξγεηψλ,
ηα πξσηφηππα εμνθιεζέληα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία
θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εηδηθή ζθξαγίδα ηεο ΟΤΓ,
ηα Αηηήκαηα Πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηα Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ
Διέγρνπ ηεο ΟΤΓ (πξνθαηαβνιψλ θαη δαπαλψλ),
ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα είζπξαμεο ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
(αζεψξεην ηηκνιφγην),
νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
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Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα επαιεζεπηεί ε χπαξμε θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξσκψλ, λα απνδέρνληαη ηνλ
έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα
εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα
ινγηζηηθά ηνπο βηβιία. Τα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο
δαπάλεο ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ επί 3 έηε κεηά
απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ ΠΑΑ 20072013 απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ.
Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε παξαηππηψλ ή παξαιείςεσλ, ηα αλσηέξσ παξαζηαηηθά
πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ. ηνπιάρηζηνλ επί 3 έηε κεηά απφ ην έηνο
θαηά ην νπνίν ηα πνζά αλαθηψληαη πιήξσο απφ ην δηθαηνχρν θαη πηζηψλνληαη ζην
ΔΓΤΑΑ ή θαηά ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο κε αλάθηεζεο
βάζεη ηνπ ΚΑΝ (ΔΚ) 1290/2005.
Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ Κ.Β.Σ.
θαη Δ.Γ.Λ.Σ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε κνξθή αλάινγε κε ηελ
θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Αλ, δειαδή, ππνρξενχληαη ζηε
ηήξεζε βηβιίσλ Γ' θαηεγνξίαο, ππνρξεσηηθά ηεξνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ θαζψο θαη ηηο επηρνξεγήζεηο κε ηδηαίηεξε
ινγηζηηθή κεξίδα ζηα βηβιία ηνπο, κε ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο απνηππψζεηο ησλ
ζηνηρείσλ εθ ησλ εγγξάθσλ παξαζηαηηθψλ. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε απνηππψλνπλ
θαηαρσξψληαο ηα ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ παξαζηαηηθψλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
πξνθχπηνπλ επρεξψο θαη δηαθξηηά νη δαπάλεο θαη νη αληίζηνηρεο επηρνξεγήζεηο πνπ
αθνξνχλ ην επελδπηηθφ ζρέδην.
Δζθαικέλα ή θαη πιαζηά ινγηζηηθά ζηνηρεία ή ε απνπζία ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ,
ζπληζηνχλ, θαηά πεξίπησζε, ζεκαληηθέο παξαηππίεο θαη επηθέξνπλ ελδερνκέλσο
δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Διοικητικοί έλεγχοι και διαδικαςία καταβολήσ τησ ενίςχυςησ
Η παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ κέηξνπ 41 είλαη θαηαξρήλ
αξκνδηφηεηα ηεο ΟΤΓ, ε νπνία πξέπεη λα ζπληνλίδεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα θαη ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε φια ηα επίπεδα.
Η ΟΤΓ δηελεξγεί δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζε φια ηα αηηήκαηα πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ κέηξνπ 41 ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26 θαη 33.1 ηνπ Καλ. (ΔΚ)
1975/2006. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγεί ε ΟΤΓ πεξηιακβάλεη ηελ
επαιήζεπζε ηεο παξάδνζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ηεο αιεζνχο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην αίηεκα πιεξσκήο,
ηελ επαιήζεπζε ηεο νινθιεξσκέλεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ
νπνία δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε ελίζρπζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο ΟΤΓ,
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ LEADER επηηξνπή κε ηελ νλνκαζία: "Επηηξνπή
πηζηνπνίεζεο έξγωλ LEADER".
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Αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ζην πιαίζην απηφ είλαη θπξίσο:
ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ ησλ δηθαηνχρσλ κε
βάζε ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά, ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
ηεθκεξίσζεο,
ε επηηφπηα επίζθεςε ζην ρψξν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε θάζε αίηεκα
πιεξσκήο δαπαλψλ, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο γηα
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ,
ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηεκάησλ πξνθαηαβνιψλ ησλ δηθαηνχρσλ,
ε ζχληαμε ησλ Πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιψλ θαη
Γαπαλψλ, ζηα νπνία απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο
ειέγρνπ,
ε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ζηελ ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε ησλ Γειηίσλ
Παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ.

Διαδικαζία καηαβολής ηης ενίζτσζης
Η θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη απφ ηελ ΟΤΓ
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ
έξγνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Τα ζηάδηα θαη ν
ηξφπνο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα
ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρνπ.
Η θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δύν (2)
κελώλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε ΟΤΓ. Καη' εμαίξεζε, ε
σο άλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
δηθαηνχρνπ απνηειεί αληηθείκελν δεηγκαηνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ
ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 θαησηέξσ.
Οη δηθαηνχρνη δχλαηαη λα ππνβάιινπλ έλα (1) έσο πέληε (5) αηηήκαηα πιεξσκήο
δαπαλψλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Τν ηειεπηαίν
αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ αθνξά δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 20% ηεο
αλαινγνχζαο ελίζρπζεο θαη ε έγθξηζε πιεξσκήο ηνπ ηζνδπλακεί κε απνπιεξσκή θαη
παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
Γηα ηα έξγα ησλ ππνκέηξσλ L123, L311, L312, L313 (γηα ηηο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ
δηθαηνχρνπ, ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε νπνία δε ζα ππεξβαίλεη:
Τν 50% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο γηα έξγα γηα ηα νπνία ε απφθαζε έληαμεο ηεο
ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε εθδφζεθε ην 2010, κε ηελ πξνυπφζεζε
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πξνζθφκηζεο απφ ην δηθαηνχρν εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην
110% ηεο πξνθαηαβνιήο,
Τν 20% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο γηα έξγα γηα ηα νπνία ε απφθαζε έληαμεο ηεο
ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε εθδφζεθε ηα επφκελα έηε, κε ηελ πξνυπφζεζε
πξνζθφκηζεο απφ ην δηθαηνχρν εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην
110% ηεο πξνθαηαβνιήο.
Τν αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο δαπαλψλ ηεο παξαγξάθνπ 5 αλσηέξσ.
Τν αίηεκα πιεξσκήο πξνθαηαβνιήο ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηηο απαηηνχκελεο
λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε
λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (φπσο άδεηα
δφκεζεο, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα εθζπγρξνληζκνχο θ.ιπ.).
Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ έγθξηζε θαη εηζαγσγή ζην ΟΠΣΑΑ απφ ηελ ΔΥΔ ΠΑΑ
Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην νπνίν ην ζχλνιν ηεο
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη εηζαρζεί ζην ΟΠΣΑΑ αλέξρεηαη ζε πνζφ
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν,
θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Διέγρνπ Δπνπηείαο ηνπ θαθέινπ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ γηα ηελ
νξζή πινπνίεζε ησλ έξγσλ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί πηζηνπνίεζε
γηα πνζφ Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο
θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή.
Η Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ αηηήκαηνο
πξνθαηαβνιήο θαη ζπληάζζεη Πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιήο.
Τπνρξεώζεηο πινπνίεζεο ηωλ εληαγκέλωλ έξγωλ (ε κε ηήξεζε ηνπο επηθέξεη
θαηάπηωζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο εθόζνλ απηή έρεη δεηεζεί)
Ο δηθαηνχρνο, ην αξγφηεξν εληφο δψδεθα κελψλ (12) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ ΟΤΓ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΟΤΓ αίηεκα πιεξσκήο γηα
επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Γηα ηα έξγα ζηα νπνία ε ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην ζρεηηθφ αίηεκα πιεξσκήο
ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ην αλσηέξσ
δηάζηεκα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο αλάζεζεο κεηαμχ
δηθαηνχρνπ θαη αλαδφρνπ.
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Σε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ
αλσηέξσ δηαζηήκαηνο ην πνιχ γηα έμη (6) κήλεο, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ΔΥΔ
ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε. Η κε ηήξεζε ηωλ παξαπάλω πξνϋπνζέζεωλ επηθέξεη
απηόκαηα ηελ απέληαμε ηνπ έξγνπ. Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα λα επαλέιζεη κε λέα
αίηεζε ελίζρπζεο κφλν ζηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία
απέληαμεο.
Τν πξψην (1ν) αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο
απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά
πεξίπησζε, ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ
(φπσο άδεηα δφκεζεο, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα εθζπγρξνληζκνχο θ.ιπ.), εθφζνλ απηέο
δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζην πιαίζην ηπρφλ αηηήκαηνο πξνθαηαβνιήο. Γηα ηα έξγα πνπ
πινπνηνχληαη κε ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ην πξψην αίηεκα πιεξσκήο, εθηφο
ησλ αλσηέξσ, ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Κάζε αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, πιελ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζπλνδεχεηαη θαη΄
ειάρηζηνλ απφ ηα παξαθάησ έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά:
επηκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη ινγαξηαζκφ ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ επηβιέπνληα
κεραληθφ ή ηελ ηερληθή ππεξεζία, θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία
πινπνίεζεο άπισλ ελεξγεηψλ,
εμνθιεζέληα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ ζε πξσηφηππν,
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζηηθνχ βηβιίνπ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε
εγγξαθή ηεο επηρνξήγεζεο, πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί, θαζψο θαη ησλ
παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ.
Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε θαηάζηαζε
επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Με ην ηειεπηαίν αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ
έξγνπ ππνβάιινληαη, εθηφο ησλ άιισλ, νη απαηηνχκελεο, θαηά πεξίπησζε, άδεηεο ησλ
αξκφδησλ αξρψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο.
Τν αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER, ε νπνία πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ζχκθσλα
κε ηα αλσηέξσ. Τν πξαθηηθφ απηφ ιακβάλεη αχμνληα αξηζκφ θαη εκεξνκελία έθδνζεο
θαη ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο ΟΤΓ.
Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER ζθξαγίδεη φια ηα ειεγρζέληα
θαη παξαδεθηά πξσηφηππα εγγξάθσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ έλδεημε: "ελέγσθηκε και
επισοπηγήθηκε από ηην ΟΤΔ LEADER …………………." θαη ππφ ηε δηαθξηηηθή ηεο
επρέξεηα είηε αλαπαξάγεη ζε θσηνηππίεο φια ηα παξαπάλσ πξσηφηππα θαη θξνληίδεη
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γηα ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν "υρ ακπιβή ανηίγπαθα εκ
ηος ππυηοηύπος", είηε αλαπαξάγεη ζε θσηνηππίεο ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλα
πξσηφηππα. Τα πξσηφηππα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηζηξέθνληαη ζην δηθαηνχρν, ελψ
ζηα αξρεία ηεο ΟΤΓ ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ αληίγξαθα/θσηνηππίεο.
Σην πξαθηηθφ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ ηειεπηαίνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ζα
πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα δηαπηζηψλεηαη φηη ην έξγν είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη απνδίδεη
ην πξνγξακκαηηζκέλν απνηέιεζκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ αμηνινγήζεθε θαη εγθξίζεθε κε
ηελ επηθχιαμε φηη ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θάιπςεο ησλ ζέζεσλ
απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε ηελ ΟΤΓ (Σηελ πεξίπησζε ΜΜΔ, ν
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ
έξγνπ ηνπ λα θαιχςεη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε
ηελ ΟΤΓ, ηηο νπνίεο νθείιεη λα δηαηεξήζεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη αλαινγηθή επηζηξνθή ηεο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα
κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο).
Η πιεξσκή δαπαλψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ην πνζνζηφ
ελίζρπζεο. Τν ππνβιεζέλ αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ εμεηάδεηαη θαη
θαζνξίδνληαη ηα πνζά πνπ είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Δθφζνλ, κεηαμχ ηνπ πνζνχ
δεκφζηαο δαπάλεο (x) πνπ αηηείηαη ν δηθαηνχρνο θαη ηνπ πνζνχ δεκφζηαο δαπάλεο (y)
πνπ θξίλεηαη επηιέμηκν λα ηνπ θαηαβιεζεί θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο
πιεξσκήο, ππάξρεη δηαθνξά άλσ ηνπ 3% ηνπ (y), ηφηε εθαξκφδεηαη κείσζε ζην πνζφ
(y). Τν πνζφ ηεο κείσζεο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ αηηνχκελνπ θαη επηιέμηκνπ
πνζνχ δεκφζηαο δαπάλεο (x – y) θαη ηειηθά θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν πνζφ (z) = y
– (x-y).
Η παξαπάλσ κείσζε δελ εθαξκφδεηαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη
δελ επζχλεηαη γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ.
Δπηπιένλ, εθφζνλ δηαπηζησζεί, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο δαπαλψλ,
φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή ζηνηρεία, ην έξγν απνθιείεηαη απφ ηελ
ελίζρπζε ηνπ ΔΓΤΑΑ. Αλ έρνπλ θαηαβιεζεί πνζά, απηά αλαθηψληαη ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία αλάθηεζεο αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ δαπαλψλ. Δπηπιένλ, ν
δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνρή ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ κέηξνπ γηα
ην ηξέρνλ θαη ην επφκελν έηνο ηνπ ΔΓΤΑΑ (Άξζξν 31, παξ. 2 ηνπ Καλ. (ΔΚ)
1975/2006).
Σηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί πξνθαηαβνιή, ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο αθαηξείηαη
απφ ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε.
Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιήο ή Γαπαλψλ, ε
ΟΤΓ θαηαβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο παξαθξάηεζε ή νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε ζην δηθαηνχρν. Η ηξάπεδα ζπλεξγαζίαο
πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε
ΟΤΓ γηα ηα κέηξα 41 θαη 421, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή ηεο ΟΤΓ.
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Ο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ δειψλεηαη ζηε ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ
ΟΤΓ.
Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο κεηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο
επηρνξήγεζεο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη αζεψξεην ηηκνιφγην είζπξαμεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ θαη λα ην δηαβηβάζεη άκεζα ζηελ ΟΤΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν
12, παξ. 3 ηνπ ΠΓ 186/1992 – ΚΒΣ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη ΟΤΑ
αθνινπζνχληαη νη πξνβιεπφκελεο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζηελ ΟΤΓ θαηαηίζεληαη φια ηα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ηεο
επηρνξήγεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ ΟΤΑ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απαηηεζεί ηξνπνπνίεζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο αδεηψλ, εγθξίζεσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ
δηέπνπλ ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζή ηνπο ε θαηαβνιή
ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζην δηθαηνχρν.
Γηα ην κέηξν 41 ε ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ δηνηθεηηθφ
έιεγρν επί ησλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε ΟΤΓ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο
ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 33 ηνπ Καλ(ΔΚ) 1975/2006 θαη ζα νξηζηεί κε
ππνπξγηθή απφθαζε.

Επιτόπιοι και εκ των υςτέρων έλεγχοι
Γηα φια ηα κέηξα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ε ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε δηελεξγεί
δεηγκαηνιεπηηθνχο επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο ΟΤΓ θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 27 & 28 ηνπ (ΔΚ) 1975/2006 θαη ην ΣΓΔ
ηνπ ΠΑΑ. Οη έιεγρνη απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πξηλ απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Οη ειεγρφκελεο δαπάλεο
αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 4% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ δειψζεθε ζηελ
Δπηηξνπή αλά έηνο θαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ
δειψζεθε γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ.
Οη επηηφπηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζεί ε νξζή
πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε
ηήξεζε θάζε αλαιεθζείζαο ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζεο ηεο ΟΤΓ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ.
Δηδηθφηεξα ην πεξηερφκελν ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 28 ηνπ
Καλ (ΔΚ) 1975/2006. Οη επηηφπηνη έιεγρνη θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλαιήςεηο
ππνρξεψζεσλ θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ηε
ζηηγκή ηεο επίζθεςεο.
Πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαη αηηηνινγνχληαη δεφλησο απφ
ηηο εζληθέο αξρέο, νη επηηφπηνη έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ επίζθεςε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ
ή, ζε πεξίπησζε άπιεο ελέξγεηαο, ζηνλ αξκφδην γηα ηελ ελέξγεηα.
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Η ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε πξαγκαηνπνηεί εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε έξγα θαζ'
φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΤΓ θαη αληίζηνηρνπ δηθαηνχρνπ. Οη
έιεγρνη απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ (ΔΚ) 1975/2006 θαη
ην ΣΓΔ ηνπ ΠΑΑ. Κάζε εκεξνινγηαθφ έηνο πξαγκαηνπνηνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ
έιεγρνη πνπ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 1% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ, πνπ
είραλ ηειηθή πιεξσκή ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο. Οη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη
ζηεξίδνληαη ζε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ
δηαθφξσλ έξγσλ, ππνκέηξσλ ή κέηξσλ. Οη ειεγθηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο εθ ησλ
πζηέξσλ ειέγρνπο δελ πξέπεη λα έρνπλ εκπιαθεί ζε ειέγρνπο πξηλ απφ ηηο πιεξσκέο
γηα ην ίδην έξγν.
Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε
ζπκπιεξσκαηηθνί θαη έθηαθηνη έιεγρνη.
Δθηφο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, δηελεξγνχληαη ζηηο ΟΤΓ θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ
έξγσλ έιεγρνη απφ ηελ ΔΥΓ ηνπ ΠΑΑ, απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ (ΟΠΔΚΔΠΔ)
θαη απφ ηα εληεηαικέλα θνηλνηηθά φξγαλα.
Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ νξγάλσλ
δηαπηζησζεί αρξεψζηεηε ή παξάλνκε θαηαβνιή πνζψλ εληζρχζεσλ, ηα πνζά απηά ζα
αλαθηψληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ελεκεξψλνληαη θαηά
πεξίπησζε ν ΟΠΔΚΔΠΔ, ε ΔΥΓ ηνπ ΠΑΑ θαη ε ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε.

Πρόςβαςη ςε έγγραφα – προώποθέςεισ
Κάζε ελδηαθεξφκελνο (ππνςήθηνο ή δηθαηνχρνο) κπνξεί, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή
ηνπ πξνο ηελ ΟΤΓ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ εγγξάθσλ πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο
ΟΤΓ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ίδην ή ηνπο ινηπνχο ζπλππνςήθηνπο/ζπλδηθαηνχρνπο
(έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη ίδηνη ζηελ ΟΤΓ ή έγγξαθα ηεο ΟΤΓ πξνο απηνχο).
Σπγθεθξηκέλα ε ΟΤΓ νθείιεη λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα,
εθφζνλ:
α) ν ελδηαθεξφκελνο αηηείηαη ηελ πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα κε γξαπηή
αίηεζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηνπο ηξίηνπο ηνπο νπνίνπο αθνξά,
β) έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ λα ιάβεη γλψζε ησλ σο άλσ εγγξάθσλ,
γ) ην έγγξαθν δελ αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίησλ,
δ) δελ παξαβιάπηεηαη απφξξεην, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο
θαη ηδίσο απφ απηέο ηνπ Ν.2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία απφ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, πγεία,
πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο θ.ιπ.),
ε) δελ παξαβηάδνληαη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο
(π.ρ. ζε κειέηεο θ.ιπ.)
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Η θαηά ηα αλσηέξσ πξφζβαζε κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη, είηε κε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ ζηα γξαθεία ηεο ΟΤΓ, είηε κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ηα έμνδα ηεο
αλαπαξαγσγήο θαη απνζηνιήο ησλ νπνίσλ βαξχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Η πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ σο άλσ εγγξάθσλ απφ ηελ ΟΤΓ ή ηελ
αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είλαη πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο γξαπηήο αίηεζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ αίηεζε θαηαηέζεθε γηα ηελ παξνρή εγγξάθσλ
πξνθεηκέλνπ ν αηηψλ λα αζθήζεη ζηε ζπλέρεηα πξνβιεπφκελε έλζηαζε, ε ηπρφλ
πξνζεζκία άζθεζεο απηήο αξρίδεη κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ απάληεζε ηεο ΟΤΓ.

Δημοςιοποίηςη δεδομένων δικαιούχων
Η ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο δεδνκέλσλ
ησλ δηθαηνχρσλ φισλ ησλ κέηξσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
44α ηνπ Καλ. 1290/2005 θαη ηνλ Καλ. 259/2008. Τα ελ ιφγσ δεδνκέλα ελδέρεηαη λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο
ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Κνηλνηήησλ.

Καταγγελίεσ – αναφορέσ
Η ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε ζην πιαίζην ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηεο πνπ
απνξξέεη απφ ην άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, απεπζχλεη ζηελ ΟΤΓ
εξψηεκα-αίηεκα γηα παξνρή ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ επί ησλ ππνβιεζεηζψλ ζε απηήλ
θαηαγγειηψλ, αλαθνξψλ, αηηήζεσλ πνιηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.
Η ΟΤΓ νθείιεη λα απαληά ζηελ ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε πιήξσο, κε απνζηνιή
φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, επί φισλ ησλ αηηηάζεσλ ηεο ζρεηηθήο θαηαγγειίαοαλαθνξάο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 30 εκεξώλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ σο
άλσ εξσηήκαηνο ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε. Η σο άλσ απάληεζε ηεο ΟΤΓ δελ
πξέπεη λα απνηειεί απιή δηαβίβαζε ζηνηρείσλ, αιιά πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο απφςεηο
ηεο πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο επί φισλ ησλ ηζρπξηζκψλ – αηηηάζεσλ ηεο
θαηαγγειίαο-αλαθνξάο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Με ην σο άλσ εξψηεκα-αίηεκα ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε πξνο ηελ ΟΤΓ,
αλαζηέιιεηαη ππνρξεσηηθά θάζε εθθξεκήο δηαδηθαζία (αμηνιφγεζεο, δηαγσληζκνχ,
ππνγξαθήο ζχκβαζεο, πιεξσκήο θ.ιπ.) πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΟΤΓ ή απφ ηελ
ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία. Οη ελ
ιφγσ δηαδηθαζίεο δηελεξγνχληαη θαη νινθιεξψλνληαη κεηά ην πφξηζκα ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ
Γηαθνξνπνίεζε θαη ηε ζρεηηθή απάληεζε ζηνλ πνιίηε θη εθφζνλ δελ πξνθχςνπλ
νπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ηεο ΟΤΓ θαη ε θαηαγγειία δελ θξηζεί βάζηκε ή εθφζνλ, κεηά
ηε δηαπίζησζε πιεκκειεηψλ, ε ΟΤΓ ζπκκνξθσζεί. Καη’ εμαίξεζε ε ΔΥΔ ΠΑΑ
«Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή»

Σελίδα 19

Γηαθνξνπνίεζε κπνξεί, ζε εηδηθά αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, λα απνθαζίζεη ηε κε
αλαζηνιή ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία ηεο
παξαγξάθνπ (2) γηα ηελ απάληεζε ηεο ΟΤΓ είλαη δέθα (10) εκέξεο.
Καηφπηλ ηεο απάληεζεο ηεο ΟΤΓ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
ζηνηρείσλ, ε ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε, αθνχ ηα εμεηάζεη, ζπληάζζεη ζρεηηθφ
πφξηζκα ζε ζρέζε κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ θαηαγγειία – αλαθνξά θαη ην θνηλνπνηεί
ζηνλ θαηαγγέιινληα θαη ζηελ ΟΤΓ. Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εμέηαζε ηεο
ππφζεζεο πξνθχςνπλ πιεκκέιεηεο ηεο ΟΤΓ, απηή ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί
κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ κε ηαπηφρξνλε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ΔΥΔ
ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε. Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο ΟΤΓ, ε ζρεηηθή
θαηαγγειία-αλαθνξά ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ειέγρνπ απφ ηελ ΔΥΔ ΠΑΑ
Γηαθνξνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 18.6, 20.14 θαη 24, κε φιεο ηηο λφκηκεο
ζπλέπεηεο.
Η θαηά ηα αλσηέξσ δπλαηφηεηα ππνβνιήο θαηαγγειηψλ θαη ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε
ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε πξνο εμέηαζε απηψλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά
ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ζηε ζχκβαζε πνπ
ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νκάδαο θαη ηνπ δηθαηνχρνπ.
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