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ΘΕΜΑ: «Πλαίςιο υλοποίηςησ Τπομζτρου 19.2, του Μζτρου 19, Σοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτήτων, (ΣΑΠΣοΚ) του Προγράμματοσ Αγροτικήσ
Ανάπτυξησ 2014-2020, για παρεμβάςεισ Δημοςίου χαρακτήρα και λοιπζσ διατάξεισ
εφαρμογήσ των Σοπικϊν Προγραμμάτων».

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:


Σισδιατάξεισ
α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 69 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον
ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
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ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005 (Αϋ 297) και άλλεσ διατάξεισ»
(Αϋ265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
β) του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και κυβερνθτικά
όργανα» που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (Αϋ 98).


Σο Π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Σροφίμων» όπωσ ιςχφει.



Σο Π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 116).



Σο Π.δ. 24/2015 «φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» και ειδικότερα το άρκρο 2, (Αϋ 20) όπωσ ιςχφει.



Σο Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Αϋ 114) «Αναςφςταςθ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων.
Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Μετονομαςία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ,
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ςε Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του
Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ ςε Τπουργείο
Οικονομίασ,

Ανάπτυξθσ

και

Σουριςμοφ

και

του

Τπουργείου

Παραγωγικισ

Αναςυγκρότθςθσ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ. Μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Τπουργείο Οικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ».


Σθν υπ’ αρικμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β/2016) Κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων με κζμα: «Αναδιάρκρωςθ των Ειδικϊν Τπθρεςιϊν του Προγράμματοσ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020».



Σθν με αρικ. 2545/17-10-2016 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων
τθσ ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020 ςτισ ΕΤΔ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (ΕΠ) Περιφερειϊν».



Σθν υπ’ αρικ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Βϋ/2016) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων «Θζςπιςθ διαδικαςιϊν του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και
Ελζγχου του Προγράμματοσ “Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014-2020”», όπωσ
ιςχφει.



Σθν υπ’ αρικ. 3206/21-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β)Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςχετικά με τθν «Ζγκριςθ προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ
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ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για τθν επιλογι τρατθγικϊν
Σοπικισ Ανάπτυξθσ του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομι
πιςτϊςεων Δθμόςιασ Δαπάνθσ».


Σθν υπ’ αρικ. 2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17 Κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ & Σροφίμων και Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ «Περί
πλαιςίου λειτουργίασ του Τπομζτρου 19.2 «τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των
ςτρατθγικϊν Σοπικισ Ανάπτυξθσ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD/LEADER)»
του Προγράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ περιόδου 2014-2020»,όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει κάκε φορά.



Σθν υπ. αρικμ. 2281/96031/2017 (ΦΕΚ-3277/Β/18.9.2017) Κοινι Απόφαςθ του
Τπουργοφ Εςωτερικϊν και του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων «Ανάκεςθ
κακθκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ωσ Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ του
Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειϊν για τα υπομζτρα
19.2,19.3 και 19.4 τουΠΑΑ 2014-2020», όπωσ ιςχφει.



Σθν υπϋαρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφαςθ
του Τφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ με κζμα: «Σροποποίθςθ και
αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικισ
απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του Ε..Π.Α.
2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων
πράξεων Ε..Π.Α. 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ –
Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».



Σθν υπ. αρικμ. 74391/ΕΤΚΕ2634/13-7-2016 εγκφκλιο του Τφυπουργοφ Οικονομίασ
Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ.



Σον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2017) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν
και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει ,κακϊσ και με τθν ςχετικι περί Δθμοςίων ζργων Εκνικι
Νομοκεςία.



Σισ Εγκυκλίουσ τθσ ΕΑΑΔΘΤ για τθν υλοποίθςθ του Νόμου 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-82017).



Σο με αρικμ. πρωτ. 101270/ΕΤΚΕ 3633/30.9.2016 ζγγραφο τθσ ΕΤΚΕ με κζμα:
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με ηθτιματα εφαρμογισ του Καν. ΕΕ 651/2014».
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Σο με αρ. πρωτ. 54929/ΕΤΚΕ 5601/16-5-2017 ζγγραφο ΕΤΚΕ με κζμα «Διευκρινίςεισ
ςχετικά με το πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων για ζργα υποδομϊν ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων (ΕΕΛ)».



Σον Καν. (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, περί
κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί
κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ
και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006,όπωσ ιςχφει
κάκε φορά.



Σον Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για
τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ

και

τθν

κατάργθςθ

του

Κανονιςμοφ

(ΕΚ)

αρικ.1698/2005

του

υμβουλίου,όπωσ ιςχφει κάκε φορά.


Σον Καν. (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ
γεωργικισ πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ.352/78, (ΕΚ) αρικ.
165/94, (ΕΚ) αρικ. 2799/98, (ΕΚ) αρικ. 814/2000, (ΕΚ) αρικ. 1290/2005 και (ΕΚ)
485/2008 του υμβουλίου, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.



Σον Καν. (ΕΕ) αρικ. 807/2014 τθσ Επιτροπισ, για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1305/2013 και για τθ κζςπιςθ μεταβατικϊν διατάξεων, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.



Σον Καν. (ΕΕ) αρικ. 808/2014 τθσ Επιτροπισ, ςχετικά με τθ κζςπιςθ κανόνων
εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013,όπωσ ιςχφει κάκε φορά.



Σον Καν. (ΕΕ) αρικ. 809/2014 τθσ Επιτροπισ, για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του
Καν. (ΕΕ) αρικ. 1306/2013, όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και
ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ, όπωσ ιςχφει
κάκε φορά.



Σον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 17θσ Ιουνίου 2014, για τθν
κιρυξθ οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ'
εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ υνκικθσ («Γενικόσ Απαλλακτικόσ
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Κανονιςμόσ»), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον με αρ. 1084/14-06-2017
Κανονιςμό τθσ ΕΕ.


Σον Καν. (ΕΕ) 1405/2006 του υμβουλίου τθσ 18θσ επτεμβρίου 2006 ςχετικά με τον
κακοριςμό ειδικϊν μζτρων για τθ γεωργία ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου και τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1782/2003.



Σον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2013, ςχετικά
με τθν εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ υνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ («De Minimis»).



Σθν υπ’ αρικ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του
προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ για τθν περίοδο προγραμματιςμοφ
2014-2020, όπωσ αυτι ιςχφει.



Σθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 20ισ Δεκεμβρίου 2011, για τθν εφαρμογι του άρκρου
106 παράγραφοσ 2 τθσ υνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ
κρατικζσ ενιςχφςεισ υπό μορφι αντιςτάκμιςθσ για τθν παροχι δθμόςιασ υπθρεςίασ
που χορθγοφνται ςε οριςμζνεσ επιχειριςεισ επιφορτιςμζνεσ με τθ διαχείριςθ
Τπθρεςιϊν Γενικοφ Οικονομικοφ υμφζροντοσ (2012/21/ΕΕ).



Σθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ όπωσ
αναφζρεται ςτο άρκρο 107, παράγραφοσ 1 τθσ υνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (2016/C262/01).



Σθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ
ενιςχφςεισ περιφερειακοφ χαρακτιρα 2014-2020» (2013/C 209/01).



Σο υπ’ αρικ. 2995/16-10-2017 ζγγραφο τθσ ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020 για τθν ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ.



Σο ςφμφωνο γνϊμθσ του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν τθσ από 24/10/2017 (αρικ. πρωτ. εις. εγγρ.
11946/30-10-2017) θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ.



Σο υπ’ αρικ. 11849/27-10-2017 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων
(ΕΤΚΕ), για τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ.



Σο γεγονόσ ότι από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
κρατικοφ προχπολογιςμοφ.
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ

ΜΕΡΟ Α

Άρθρο 1
κοπόσ
κοπόσ τθσ παροφςασ είναι:
α) θ κζςπιςθ Γενικϊν Διατάξεων που αφοροφν τθν εφαρμογι των Σοπικϊν Προγραμμάτων
(ΣΠ) των Ομάδων Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ).
β) θ κζςπιςθ κανόνων και διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο τωνυπομζτρων 19.2& 19.3 του
LEADER/CLLD (ΣΑΠΣοΚ) του Μζτρου 19 του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014 –
2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020), όςον αφορά δθμοςίου χαρακτιρα παρεμβάςεισ.
Όπου γίνεται αναφορά ςτο ΣΠ, νοείται το πρόγραμμα αυτό ωσ προσ το ςκζλοσ του
Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ).

Άρθρο 2
Αρμόδιοι Φορείσ
Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ αρμόδιοι είναι οι εξισ:
1. Θ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020), θ οποία,
ςφμφωνα με το Ν. 4314/2014, είναι αρμόδια για τθ διαχείριςθ και εφαρμογι του ΠΑΑ
2014-2020 με αποδοτικό, αποτελεςματικό και ορκό τρόπο.
2. Θ Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020), ςτθν οποία,
ςφμφωνα

με

τθν

ΚΤΑ

24944/20-09-2016

(ΦΕΚ

3066/Β/2016),

εκχωροφνται

αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020και είναι αρμόδια για τον ςυντονιςμό,τθν
παρακολοφκθςθ και τθν εποπτεία τθσ ορκισ εφαρμογισ των ΣΠ ςτθν χϊρα.
3. Οι Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ) των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (ΕΠ) των
οικείων Περιφερειϊν, ωσ Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τθν 2545/17-102016 Απόφαςθ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ΣΠ ςε περιφερειακό επίπεδο.
4. Οι ΟΣΔ, οι οποίεσ είναι τοπικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ δθμόςιου – ιδιωτικοφ τομζα οι οποίεσ
ςχεδιάηουν και μζςω τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ), υλοποιοφν, ςε
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προςδιοριςμζνεσ αγροτικζσ περιοχζσ ΣΠ, με ολοκλθρωμζνο πολυτομεακό ι/και
πολυταμειακό χαρακτιρα ςτο πλαίςιο του Μζτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
5. Ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ &
Εγγυιςεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίοσ ζχει οριςκεί ωσ ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν για το ΠΑΑ
2014-2020.
Ειδικότερα, για τθν ορκι και χωρίσ διακρίςεισ διαχείριςθ του υπομζτρου προβλζπονται τα
παρακάτω:
Θ ΕΤΔ ΠΑΑ2014-2020 και θ ΕΤΕ ΠΑΑ2014-2020 είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τα εξισ:
i.

Κατάρτιςθ

κεςμικοφ

πλαιςίου,

υποδείγματοσ

πρόςκλθςθσ

&

φακζλων

υποψθφιότθτασ.
ii.

Ζλεγχοι εποπτείασ επί του ςυνόλου του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ & εφαρμογισ.

iii.

υντονιςμόσ διαχείριςθσ & εφαρμογισ, παροχι οδθγιϊν & ςτιριξθσ ςτισ ΕΤΔ (ΕΠ)
των οικείων Περιφερειϊν& ΟΣΔ,παρακολοφκθςθ &αξιολόγθςθ υλοποίθςθσ
τουCLLD/ LEADER.

iv.

Επιτόπιοι και εκ των υςτζρων ζλεγχοι.

ΟιΕΤΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειϊν είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τα εξισ:
i.

Ζλεγχοσ διαδικαςίασ προκιρυξθσ & δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ αποτελεςμάτων.

ii.

φνταξθ απόφαςθσ ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ, τροποποίθςθ και ανάκλθςθ αυτισ.

iii.

Δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ & αναγνϊριςθ-εκκακάριςθ των δαπανϊν.

iv.

Παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του υπομζτρου 19.2.

v.

Αποςτολι ςτοιχείων προσ τθ ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020& ΕΤΕ ΠΑΑ2014-2020.

vi.

Ζγκριςθ τροποποίθςθστθσ νομικισ δζςμευςθσ εκτόσ διακριτϊν τμθμάτων τθσ
πράξθσ (πλθν των ζργων που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ).

vii.

Ζλεγχοσ διαδικαςίασ εξζλιξθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων (προζγκριςθ διακιρυξθσ,
προζγκριςθ ςφμβαςθσ, ζλεγχοσ ΑνακεφαλαιωτικοφΠίνακα Εργαςιϊν (ΑΠΕ),
παρατάςεισ χρονοδιαγραμμάτων).

Οι ΟΣΔ και θΕΔΠ ωσ επίπεδο λιψθσ αποφάςεων για τθ διαχείριςθκαι εφαρμογι των
ΣΠ,είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τα παρακάτω:
i.

Διαδικαςία προκιρυξθσ & αξιολόγθςθ (κακοριςμόσ κριτθρίων, προετοιμαςία και
δθμοςίευςθ προκθρφξεων, παραλαβι προτάςεων υποψθφιότθτασ και αξιολόγθςθ
αυτϊν, εξζταςθ ενςτάςεων),

ii.

Κατάρτιςθ τθσ νομικισ δζςμευςθσ, και τροποποιιςεισ αυτισ,όςον αφορά
διαφοροποιιςεισ του φυςικοφ αντικείμενου εντόσ των διακριτϊν τμθμάτων τθσ
(πλθν των ζργων που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ).
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iii.

Ειςιγθςθ προσ τισ ΕΤΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειϊν,ςτα πλαίςια του ελζγχου
νομιμότθτασ των ςταδίων εξζλιξθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

iv.

Παρακολοφκθςθ πράξεων (παραλαβι αιτθμάτων πλθρωμισ, διοικθτικόσ ζλεγχοσ,
επιτόπια επικεϊρθςθ,επιβεβαίωςθ οικονομικοφ/φυςικοφ αντικειμζνου, καταβολι
ενίςχυςθσ).

v.

Ολοκλιρωςθ Πράξθσ.

Ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τθ διενζργεια των αντίςτοιχων
πλθρωμϊν.

Άρθρο 3
Δράςεισ που ςυγχρηματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του υπομζτρου 19.2
(Δημοςίου χαρακτήρα παρεμβάςεισ)
Οι δράςεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του υπομζτρου 19.2 και τα ποςοςτά
ςτιριξθσ αυτϊν, περιγράφονται ςτα άρκρα 3 και 5 τθσυπ’ αρικ. 2635/20-9-2017/ΦΕΚ
3313/17 ΚΤΑ.
Δθμόςιου χαρακτιρα παρεμβάςεισ: Οι παρεμβάςεισ αυτζσ ςυμβάλουν με άμεςο ι ζμμεςο
τρόπο ςτθν εξυπθρζτθςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και
ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ,για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ εγκεκριμζνθσ
τοπικισςτρατθγικισ. Οι εν λόγω παρεμβάςεισ παρζχονται δωρεάν ςτο ευρφ κοινό, ι θ
όποια χρθματικι ςυνειςφορά από το κοινό καλφπτει μζροσ μόνο του πραγματικοφ κόςτουσ
τθσ δραςτθριότθτασ, δεν μεταβάλει τον μθ οικονομικό τθσ χαρακτιρα και δεν μπορεί να
κεωρθκεί ωσ αποηθμίωςθ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία.
Αναλυτικότερα, οι ενδεικτικζσ δράςεισ και υποδράςεισ που δφναται να υλοποιθκοφν, μζςω
των τοπικϊν ςτρατθγικϊν, όςον αφορά ςε δθμοςίου χαρακτιρα παρεμβάςεισ είναι οι
ακόλουκεσ:
Δράςη 19.2.4Βαςικζσ υπηρεςίεσ & ανάπλαςη χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ, η οποία
περιλαμβάνει τισ ακόλουθεσ υποδράςεισ:
19.2.4.1τιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: φδρευςθ, αποχζτευςθ,
οδοποιία εντόσ οικιςμοφ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε
χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια.
Θ υποδράςθ αφορά ςε υποδομζσ μικρισ κλίμακασ εντόσ οικιςμϊν. Οι πράξεισ που μποροφν
να υλοποιθκοφν βάςει τθσ υποδράςθσ αφοροφν ςε ζργα καταςκευισ / βελτίωςθσ δικτφων
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φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, οδοποιίασ, κακϊσ
και ζργα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ δθμόςιων κτθρίων. τθν παροφςα υποδράςθ δφναται
να ενταχκοφν και λοιπζσ ςχετικζσ πράξεισ, οι οποίεσ υλοποιοφνται εντόσ οικιςμϊν και
αφοροφν ςε βαςικζσ υποδομζσ για τθν βελτίωςθ τθσ διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
(ενδεικτικά: διευκετιςεισ χειμάρρων, ζργα αντιςτιριξθσ πρανϊν).
19.2.4.2τιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για
τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (ενδεικτικά: παιδικοί ςτακμοί,
αγροτικά ιατρεία).
Θ υποδράςθ αφορά ςε δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ βαςικϊν υπθρεςιϊν, με ςκοπό
τθν εξυπθρζτθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. τθν
παροφςα υποδράςθ δφναται να ενταχκοφν πράξεισ όπωσ παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά
ιατρεία, κζντρα απαςχόλθςθσ και φροντίδασ νζων, θλικιωμζνων ι ΑμεΑ, ακλθτικοί χϊροι.
19.2.4.3τιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ,
ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ
μικρισ κλίμακασ (ενδεικτικά: ςθμάνςεισ, δθμόςιοι κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ).
Θ υποδράςθ αφορά ςε ζργαμικρισ κλίμακασ που ςυμβάλουν / ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ
ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ όπωσ άλςθ, πάρκα/πλατείεσ, μονοπάτια, διαδρομζσ,
αξιοκζατα, καταφφγια, παρατθρθτιρια, κζςεισ κζασ. Παράλλθλα, μζςω τθσ υποδράςθσ
μποροφν να υλοποιθκοφν πράξεισ οι οποίεσ αφοροφν ςτθν τουριςτικι προβολι και
εξυπθρζτθςθ τθσ περιοχισ εφαρμογισ όπωσ θ δθμιουργία, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ
των τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ, θ δθμιουργία ιςτοςελίδων, παραγωγι
πλθροφοριακοφ και τουριςτικοφ υλικοφ, δθμόςιεσ υποδομζσ που κρίνονται απαραίτθτεσ
για τθν αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε επιςκζψιμουσ χϊρουσ. Οι πράξεισ που κα
ενταχκοφν μποροφν να ζχουν ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα και με ιδιωτικζσ επενδφςεισ.
19.2.4.4Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.
Θ υποδράςθ αφορά ςτθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ παράδοςθσ ι άλλων ςτοιχείων τθσ
περιοχισ εφαρμογισ,τα οποία προβάλλονται μζςα από τισ τοπικζσ εκδθλϊςεισ. Οι πράξεισ
που δφναται να υλοποιθκοφν κα πρζπει να ςυνδζονται με άμεςο τρόπο με τθν προβολι /
διατιρθςθ των τοπικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ όπωσ για παράδειγμα θ παράδοςθ, τα
ζκιμα, θ λαογραφία, θ ιςτορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγζλματα. Θ ενίςχυςθ αφορά ςε
πράξεισ άυλου χαρακτιρα.
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19.2.4.5τιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό,
με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ
κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικό-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν
κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια).
Μζςω τθσ υποδράςθσ δφναται να υλοποιθκοφν πράξεισ που ςυνδζονται με:


Σθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, όπωσ για παράδειγμα μελζτεσ καταγραφισ, ενίςχυςθ
πολιτιςτικϊν ςυλλόγων μζςω τθσ προμικειασ μουςικϊν οργάνων, παραδοςιακϊν
φορεςιϊν, δθμιουργία εκκετθρίων– ςυλλογϊν, πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν
κζντρων, μουςείων, βιβλιοκθκϊν, παρεμβάςεισ για τθ διατιρθςθ των πολιτιςτικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου–μφλοι, γεφφρια.



Σθν φυςικι κλθρονομιά, όπωσ μικρισ κλίμακασ τεχνικά ζργα κακαριςμοφ,
προςταςίασ ι αποκατάςταςθσ / αναβάκμιςθσ τοπίων και χϊρων.



Σθν

περιβαλλοντικι

ευαιςκθτοποίθςθ,

όπωσ

δράςεισ

ενθμζρωςθσ

και

πλθροφόρθςθσ, διοργάνωςθ ςυναντιςεων, θμερίδων, ςχεδίαςθ ενθμερωτικοφ
υλικοφ και υλικοφ προϊκθςθσ.
19.2.4.6 τιριξθ για επενδφςεισ που ςτοχεφουν ςτθ μετεγκατάςταςθ κτιρίων γεωργικϊν
εκμεταλλεφςεων, εξαιρουμζνων του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ αφξθςθσ παραγωγικισ
ικανότθτασ των εγκαταςτάςεων.
τθν παροφςα υποδράςθ μποροφν να ενταχκοφν πράξεισ που ςτοχεφουν ςτθ
μετεγκατάςταςθ δραςτθριοτιτων και ςτθ μετατροπι κτιρίων ι άλλων εγκαταςτάςεων που
βρίςκονται εντόσ ι κοντά ςε αγροτικοφσ οικιςμοφσ και λειτουργοφν νόμιμα, με ςτόχο τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ι τθν αφξθςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων του οικιςμοφ.
Δικαιοφχοι τθσ πράξθσ είναι οι ιδιοκτιτεσ των εκμεταλλεφςεων.
Δράςη 19.2.5Παρεμβάςεισ για τη βελτίωςη υποδομϊν ςτον πρωτογενή τομζα, η οποία
περιλαμβάνει τισ ακόλουθεσ υποδράςεισ:
19.2.5.1Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ.
Θ υποδράςθ αφορά ςτθν βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ των κτθνοτροφικϊν και γεωργικϊν
εκμεταλλεφςεων με τισ μεταποιθτικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ,κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
χρόνου,για τθν ταχφτερθ και αςφαλζςτερθ μεταφορά των ευπακϊν προϊόντων κακϊσ και
τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ τουσ και με τελικό ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ
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ανταγωνιςτικότθτασ. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ μίασ πράξθσ εντόσ τθσ
υποδράςθσ είναι θ φπαρξθ και εξυπθρζτθςθ μεταποιθτικϊν μονάδων (τουλάχιςτον
μίασ)που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι εφαρμογιστου ΣΠ, παράλλθλα με τθν
εξυπθρζτθςθ του ςυνόλου των κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.
19.2.5.2Βελτίωςθ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και αποκικευςθσ φδατοσ (ενδεικτικά:
εγγειοβελτιωτικά ζργα, ομβροδεξαμενζσ).
Θ υποδράςθ αφορά ςτθ δθμιουργία ι βελτίωςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων όπωσ
λιμνοδεξαμενζσ, ομβροδεξαμενζσ, ζργων για τθν μεταφορά και διανομι του ταμιευμζνου
φδατοσ, αρδευτικϊν δικτφων, αντλιοςταςίων και δεξαμενϊν, κακϊσ και λοιπά ζργα
διαχείριςθσ υδάτων.
Δράςη 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωςη βιωςιμότητασ δαςϊν, η οποία περιλαμβάνει τισ
ακόλουθεσ υποδράςεισ:
19.2.6.1.1 Πρόλθψθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα.
Θ υποδράςθ αφορά ςτθν ενίςχυςθ πράξεων για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςε δάςθ από δαςικζσ
πυρκαγιζσ, κεομθνίεσ, δυςμενι κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείσ για τα φυτά οργανιςμοφσ
και καταςτροφικά ςυμβάντα κακϊσ και ςυμβάντα που ςχετίηονται με τθν κλιματικι αλλαγι.
Μζςω τθσ υποδράςθσ μποροφν να ενιςχυκοφν πράξεισ όπωσ ζργα προςτατευτικϊν
υποδομϊν, πρόλθψθσ πυρκαγιϊν.
19.2.6.1.2Αποκατάςταςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ και άλλεσ φυςικζσ
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα.
Θ υποδράςθ αφορά ςτθν ενίςχυςθ πράξεων για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε δάςθ από
δαςικζσ πυρκαγιζσ, κεομθνίεσ, δυςμενι κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείσ για τα φυτά
οργανιςμοφσ και καταςτροφικά ςυμβάντα κακϊσ και ςυμβάντα που ςχετίηονται με τθν
κλιματικι αλλαγι. Μζςω τθσ υποδράςθσ μποροφν να ενιςχυκοφν πράξεισ όπωσ ζργα
αποκατάςταςθσ δαςικοφ δυναμικοφ.
το πλαίςιο του ΣΠ είναι δυνατι θ υλοποίθςθ ζργων δθμοςίου χαρακτιρα των οποίων θ
δθμόςια δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ
τοπικισ ανάπτυξθσ (υπομζτρο 19.2) και κα αναφζρεται ςτθν πρόςκλθςθ.
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Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα υλοποίηςησ των ζργων
Ο δικαιοφχοσ οφείλει να ολοκλθρϊςει το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ,
εντόσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματόσ τθσ, όπωσ δθλϊνεται ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ,
και εντόσ, το πολφ, τριϊν (3) ετϊν από τθν ςτιγμι τθσ ζνταξθσ. ε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν
30-06-2023.
ε πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο δικαιοφχοσ μπορεί να ηθτιςει παράταςθ του
εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ του ζργου του, θ οποία εγκρίνεται από τισΕΤΔ (ΕΠ) των
οικείων Περιφερειϊν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν 30-06-2023 και ςε κάκε περίπτωςθ
δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν αρχικι καταλθκτικι θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ. Επίςθσ, θ ΟΣΔ ζχει δικαίωμα για αίτθμα ομαδικισ παράταςθσ
των χρονοδιαγραμμάτων ζργων τθσ ίδιασ πρόςκλθςθσ, από τισΕΤΔ (ΕΠ) των οικείων
Περιφερειϊν, με τθν κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ, για το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα. Σο
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ μιασ πράξθσ μπορεί να παρατακεί για ζξι (6) ακόμα μινεσ,
μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μετά από με
αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του δικαιοφχου προσ αυτι. ε κάκε περίπτωςθ οι παραπάνω
παρατάςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τθν 30-06-2023.
Θ ολοκλιρωςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ κεωρείται θ κατάκεςθ του
τελικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ του ζργου ςτθν ΟΣΔ.
Θ μθ τιρθςθ των παραπάνω, επιφζρει τθν ανάκλθςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, αυτομάτωσ, από
τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ενϊςε περίπτωςθ που ζχει καταβλθκεί δθμόςια
δαπάνθ, αυτι επιςτρζφεται εντόκωσ, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων
ποςϊν.

Άρθρο 5
Ιδιωτική υμμετοχή
Θ ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθ πράξθ, μπορεί να προζρχεται από
ίδια κεφάλαια ι τραπεηικό δανειςμό ι/και ςυνδυαςμό τουσ. Θ απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ δφναται να τεκμθριϊνεται, είτε με υπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου, είτε με
ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο.
Εξαίρεςθ αποτελοφν οι πράξεισ που ενιςχφονται μζςω του άρκρου 14 του Καν. (ΕΕ) αρικ.
651/2014 τθσ Επιτροπισ. τθν περίπτωςθ αυτι ο δικαιοφχοσ οφείλει κατά τθν αίτθςθ να
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αποδεικνφει ότι διακζτει τθν ιδία ςυμμετοχι ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 25% του
προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ είτε μζςω ιδίων κεφαλαίων είτε μζςω τραπεηικοφ δανειςμοφ
ο οποίοσ δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ.

Άρθρο 6
Α) Περίοδοσ Επιλεξιμότητασ-Επιλζξιμεσ δαπάνεσ και Β) όροι επιλεξιμότητασ
Α)Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα άρκρα 45, 46 και60(όπου ζχει
εφαρμογι), του Kαν. (ΕΕ) 1305/2013 κακϊσ και των άρκρων 65-71 και του άρκρου69§3 του
Kαν. (ΕΕ) 1303/2013.
Εξαιρουμζνων των γενικϊν δαπανϊν όπωσ ορίηονται ςτοςτοιχείο γ) του παρόντοσ άρκρου,
θεπιλεξιμότθτα των δαπανϊν αρχίηει από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσαπό τον
δικαιοφχο

ςτο

Ολοκλθρωμζνο

Πλθροφοριακό

φςτθμα

Αγροτικισ

Ανάπτυξθσ

(ΟΠΑΑ).Δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται και εξοφλοφνται πριν τθν τελικι ζνταξθ τθσ
πράξθσ, γίνονται με αποκλειςτικι ευκφνθ του δικαιοφχου.
Ενδεικτικά, επιλζξιμεσ δαπάνεσ αποτελοφν οι πιο κάτω κατθγορίεσ δαπανϊν:
α) θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ·
β) θ αγορά νζων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ μζχρι τθν αγοραςτικι αξία του
περιουςιακοφ ςτοιχείου·
γ) οι γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) και β),
όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά
τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για
μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι μελζτεσ ςκοπιμότθτασ παραμζνουν επιλζξιμεσ δαπάνεσ ακόμθ
και όταν, βάςει των αποτελεςμάτων τουσ, δεν πραγματοποιοφνται δαπάνεσ ςφμφωνα με τα
ςτοιχεία α) και β). Θ επιλεξιμότθτα των ςυγκεκριμζνων δαπανϊν αρχίηει από τθν 1θ
Ιανουαρίου 2014 και πρζπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο ζργο και όχι τυχόν
προγενζςτερθ μορφι του·
δ) που αφοροφν άυλα ςτοιχεία όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ·
ε) οι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων γιατθν πράξθ εδαφικϊν εκτάςεων, εφ'
όςονπλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκοι όροι:
(1) Θ αξία τθσ εδαφικισ ζκταςθσ πιςτοποιείται απόανεξάρτθτο ειδικευμζνο
εμπειρογνϊμονα ι δεόντωσεξουςιοδοτθμζνο επίςθμο φορζα που βεβαιϊνει ότι θτιμι
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αγοράσ δεν υπερβαίνει τθν εμπορικι αξία τθσ εδαφικισ ζκταςθσ και τθν αντικειμενικι
αξία

για

τισ

περιπτϊςεισ

όπου

εφαρμόηεται

το

ςφςτθμα

του

αντικειμενικοφπροςδιοριςμοφ.
(2) Θ ζκταςθ δεν ανικει ςτο δθμόςιο ι ςε νομικό πρόςωπο του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα.
(3) Θ επιλζξιμθ, για ςυνειςφορά από τοΕΓΣΑΑ, δαπάνθγια αγορά μθ οικοδομθμζνθσ
και οικοδομθμζνθσ γθσ δενυπερβαίνει το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊνγια
τθν οικεία πράξθ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθνβιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που
περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15%. ε εξαιρετικζσ καιδεόντωσ
αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, το όριο μπορείνα αυξθκεί υπερβαίνοντασ τα αντίςτοιχα
προαναφερκζντα ποςοςτά, για πράξεισ που αφοροφν διατιρθςθτου περιβάλλοντοσ.
ε περίπτωςθ απαλλοτριϊςεων, εφαρμόηονται οιόροι που αναφζρονται ςτα ανωτζρω
ςθμεία (1),(2) και (3). Ωσ δαπάνθ αγοράσ νοείται θ τιμι τθσ αναγκαςτικισ
απαλλοτρίωςθσ, θ οποία κακορίηεται από τααρμόδια δικαςτιρια.
Δεν αποτελοφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ θ αγορά μεταφορικϊν μζςων (εκτόσ ειδικϊν πλιρωσ
αιτιολογθμζνων περιπτϊςεων, όπωσδαπάνεσ που αφοροφν ςτθν μετακίνθςθ ευπακϊν
ομάδων), οι λειτουργικζσ δαπάνεσ των υποδομϊν, θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ
εξοπλιςμοφ/παγίων εκτόσ αν με τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου θ κυριότθτα
τουσ περιζλκει ςτθν κυριότθτα του φορζα τθσ επζνδυςθσ, ο Φ.Π.Α. εκτόσ τθσ περίπτωςθσ
που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ (άρκρο 69 του Καν. 1303/2013
και άρκρο 17 τθσ 110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφαςθσ
του Τφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ).
Πράξεισ που ζχουν περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί πλιρωσ, πριν από τθν αίτθςθ ςτιριξθσ,
δεν είναι επιλζξιμεσ, ανεξάρτθτα εάν ζχουν εκτελεςτεί ι όχι οι ςχετικζσ πλθρωμζσ.
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ πράξεισ οι οποίεσ υλοποιοφνται δυνάμει τουΚαν. (ΕΕ)
651/2014 πρζπει να πλθρείται ο χαρακτιρασ κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει
να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου, πριν από τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ.
Για τα ζργα δθμοςίου χαρακτιρα που υλοποιοφνται από φορείσ του δθμοςίου,θ δαπάνθ
εκπόνθςθσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ μπορεί να είναι επιλζξιμθ μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο
φορζασ,δεν διακζτει τθν τεχνικι επάρκεια να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτθν εκπόνθςι
τθσ.
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Επίςθσ, αν θ τεχνικι υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ
επάρκειασ για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, τθν εποπτεία και τθν επίβλεψθ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου ι μελζτθσ, ακολουκοφνται τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 44 του
N.4412/2016 (Α’ 147).
ε παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με ενζργειεσ ανάδειξθσ και προβολισ για τθν αφξθςθ τθσ
ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ, δεν δφναται να διατίκεται προσ πϊλθςθ το ςχετικό προϊόν,
ςτο οποίο πρζπει να αναγράφεται ότι διανζμεται δωρεάν, ςε περίπτωςθ που το ποςοςτό
ςτιριξθσ είναι 100%.
Σο ακίνθτο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο, κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν
(προςθμείωςθ υποκικθσ ι υποκικθ) και να μθν εκκρεμοφν διεκδικιςεισ τρίτων επϋαυτοφ
(πιςτοποιθτικό βαρϊν και μθ διεκδικιςεων αντίςτοιχα). Κατ’εξαίρεςθ, ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ είναι δυνατι θ φπαρξθ εγγεγραμμζνων βαρϊν όταν:
1. θ επενδυτικι πρόταςθ αφορά ςτθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ι ιπιεσ ενζργειεσ που
δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο,
2. θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου που
χορθγικθκε μετά από φυςικι καταςτροφι,
3. θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου για
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ.
ε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομζσ απαιτοφνται αποδεικτικά
ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου, ι μακροχρόνια μίςκωςθ/παραχϊρθςθ ι
προςφμφωνο τουλάχιςτον για 15 ζτθ από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, επί του
γθπζδου ι του αγροτεμαχίου ςτο οποίο πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. ε περίπτωςθ
εκςυγχρονιςμοφ, χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι/και υλοποίθςθσ
μικρϊν βοθκθτικϊν κτιςμάτων εντόσ του οικοπζδου, τουλάχιςτονεννιά(9) ζτθ από τθν
δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ.
Κατά τθν υποβολι φακζλου ςυμμετοχισ,ςτα πλαίςια τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, γίνονται δεκτά
προςφμφωνα μίςκωςθσ/παραχϊρθςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του
ακινιτου, ενϊ τα ςυμφωνθτικά κα πρζπει να προςκομίηονται πριν τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
Β)Όροι επιλογήσ/επιλεξιμότητασ
Σα ζργα κα πρζπει:
1. να είναι ςφμφωνα με το αντίςτοιχο εφαρμοςτζο ενωςιακό δίκαιο και το ςχετικό με τθν
εφαρμογι τουσ εκνικό δίκαιο,
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2. να είναι ςτοχευμζνα και να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ και
ςτθν επίτευξθ των επιλεγμζνων κεματικϊν κατευκφνςεων των ΣΠ,
3. να είναι ςε ςυνάφεια με τισ προτεραιότθτεσ που αναφζρονται ςτο ΠΑΑ 20142020ςχετικά με το CLLD/Leader,
4. να εξυπθρετοφν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο τθν τοπικι κοινωνία και να ςυμβάλουν ςτθν
ανάπτυξθ αυτισ,
5. για τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, να ζχει υποβλθκεί τουλάχιςτον
Φάκελοσ Δθμόςιασ φμβαςθσ (κατά τθν ζννοια του άρκρου 45 του N.4412/2016(Α’
147)), που να περιλαμβάνει τα αναγκαία ςτοιχεία, το περιεχόμενο του οποίου κα
εξειδικευτεί ςτθν πρόςκλθςθ.
επεριπτϊςεισπουοι οριςτικζσ μελζτεσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, δεν ζχουν
υποβλθκεί με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ, τότε κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ
εξαμινου από τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου, ενϊ δεν επιτρζπεται θ υπζρβαςθ του
προχπολογιςμοφτθσ προτεινόμενθσ πράξθσ που περιλιφκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ.ε
αντίκετθ περίπτωςθ ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
Για τα ζργα που αφοροφν ςε αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ και ανάδειξθ
οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, ςτο πλαίςιο των δράςεων του υπομζτρου 19.2, κα πρζπει
να υπάρχει μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ ι
ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ κα εξειδικευτεί
ςτθν πρόςκλθςθ. Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ιδθ
ολοκλθρωκεί τα βαςικά δίκτυα (όπωσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ),
6. να επαλθκεφεται το εφλογο κόςτοσ των υποβλθκειςϊν δαπανϊν, (εκτόσ των ζργων
που υλοποιοφνται με τιμολόγιο δθμοςίων ζργων),
7. να λαμβάνουν υπόψθ τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» και τουσ ςτόχουσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ και ιδιαίτερα για τισ επενδφςεισ γίνεται εκτίμθςθ τθσ
αναμενόμενθσ περιβαλλοντολογικισ επίπτωςθσ με βάςθ τθ ςυγκεκριμζνθ, για τθν
επζνδυςθ, νομοκεςία, όταν αυτι μπορεί να κίξει το περιβάλλον,
8. να διαςφαλίηουν τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και αποτρζπουν κάκε
διάκριςθ εξαιτίασ του φφλλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνικισ καταγωγισ, τθσ κρθςκείασ ι
των πεποικιςεων, τθσ αναπθρίασ, τθσ θλικίασ ι του γενετιςιου προςανατολιςμοφ,
9. να διαςφαλίηεται ότι δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί ι/και χρθματοδοτοφνται από άλλα
εκνικά ι/και ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα, για το ίδιο φυςικόαντικείμενο,
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10.να μποροφν να τεκμθριϊςουντον υπεφκυνο φορζα για τθ λειτουργία ι τθ ςυντιρθςθ
όπου απαιτείται.

Άρθρο 7
Είδοσ τησ ενίςχυςησ
Θ ενίςχυςθ χορθγείται ςτο δικαιοφχο με τθ μορφι επιχοριγθςθσ και το φψοσ τθσ
υπολογίηεται βάςει των επιλζξιμων δαπανϊν, όπωσαναφζρεται ςτο άρκρο4 τθσ υπ’ αρικ.
2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17 ΚΤΑ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ που διαμορφϊνεται μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ
διοικθτικοφ

ελζγχου

τθσ

αίτθςθσ

ςτιριξθσ,αποτελεί

τον

εγκεκριμζνο

επιλζξιμο

προχπολογιςμό τθσ.Δεν μπορεί να δικαιολογθκεί οποιαδιποτε αφξθςθ του εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ του ζργου. Εξαιρείται θ περίπτωςθ που αυτι ανακφπτει από ςχετικζσ
κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ όπωσ αφξθςθ ςυντελεςτϊν ΦΠΑ, αφξθςθ των τιμολογίων των
δθμοςίων ζργων, με τθν επιφφλαξθ του ανωτάτου ςυνολικοφ κόςτουσ ανά δράςθ τθσ
παροφςασ Τπουργικισ Απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει. Οποιαδιποτε άλλθ αφξθςθ του κόςτουσ,
βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο το δικαιοφχο.

Άρθρο 8
Ζκδοςη πρόςκληςησ
Θ ςφνταξθ του ςχεδίου-προτφπου τθσ πρόςκλθςθσ γίνεται από τθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020.
Θ ΟΣΔ εκδίδει πρόςκλθςθγια τθν υποβολι αιτιςεων ςτιριξθσ προσ τουσ δυνθτικοφσ
δικαιοφχουσ τθσυποδράςθσ, θ οποία εγκρίνεται από τθν ΕΔΠ.Θ πρόςκλθςθ δφναται να
αφορά μία ι και περιςςότερεσ υποδράςεισ του ΣΠ.
Σο περιεχόμενο τθσ πρόςκλθςθσ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ενθμζρωςθσ
των δυνθτικϊν δικαιοφχων. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ θ ΟΣΔ παρζχει ςτουσ
δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ςαφείσ και λεπτομερείσ πλθροφορίεσ τουλάχιςτον ςχετικά με:
1) τθνπροκθρυςςόμενθυπο-δράςθ,
2) ςφντομθ περιγραφι τθσυποδράςθσ με ενδεικτικι παράκεςθ τωνπράξεων/ενεργειϊν
που προβλζπει το ΣΠ,
3) τουσ δικαιοφχουσ τθσυποδράςθσ,
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4) τθν περιοχι εφαρμογισ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ,
5) τον τόπο και το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται οι
αιτιςεισ ςτιριξθσ,
6) το ςυνολικό ποςό τθσ δθμόςιασ ενίςχυςθσ που διατίκεται, τα ποςά και ποςοςτά
ςτιριξθσανά υποδράςθκαι το ανϊτατο φψοσ ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ ανά
πράξθ,
7) τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ επιλεξιμότθταστουσ οποίουσ πρζπει να πλθροφν οι
δυνθτικοί δικαιοφχοι,κακϊσ και τα κριτιρια επιλογισ,
8) το υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που τθ
ςυνοδεφουν, ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου,
9) τθ διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων ςτιριξθσμζςω τουΟΠΑΑ,
10) τισ διαδικαςίεσ για το διοικθτικό ζλεγχο των αιτιςεων ςτιριξθσ και τισ ςχετικζσ
χρονικζσ περιόδουσ, όπωσ ςτάδια αξιολόγθςθσ, αρμόδια όργανα, δυνατότθτα,
τρόποσ και προκεςμίεσ υποβολισ ενδικοφανοφσπροςφυγισ,
11) τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων μετά τθν ζνταξι τουσ
ςτθνυποδράςθ, ιδίωσ:
1.

τισ υποχρεϊςεισ τιρθςθσ των δεςμεφςεων που απορρζουν από τθν ζνταξι
τουσ ςτο πρόγραμμα,

2.

τθσ τιρθςθσ και παροχισ των απαραίτθτων ςτοιχείων,

3.

τθσ εφαρμογισ δράςεων ενθμζρωςθσ ι δθμοςιότθτασ, όπου απαιτείται,

4.

τθσ αποδοχισ ελζγχων και επιτόπιων επιςκζψεωναπό όλα τα εκνικά και
κοινοτικά όργανα,κακϊσ και τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων εκ μζρουσ τουσ,

12) τα ςθμεία, τα αντίςτοιχα ςτελζχθ και το διαδικτυακό τόπο για τθν παροχι ςχετικϊν
πλθροφοριϊν,
13) τουσ εγκεκριμζνουσ Πίνακεσ Σιμϊν Μονάδων για παρεμβάςεισ που αφοροφν
υποδομζσ.
Για τθ διευκόλυνςθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων, θ πρόςκλθςθ δφναται να ςυνοδεφεται ι να
παραπζμπει ςε αναλυτικό Οδθγό, με λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ και τισ
διαδικαςίεσ, κακϊσ και τθν παροχι διευκρινίςεων για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ
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αίτθςθσ ςτιριξθσ.
Σο

ςχζδιο

τθσ

πρόςκλθςθσ

αποςτζλλεται

από

τθν

ΟΣΔςτθνΕΤΔ

(ΕΠ)

τθσ

οικείασΠεριφζρειασ,όπουπροβαίνει ςτον ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ προςκλιςεων
από τισ ΟΣΔ, κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ των ακολοφκων:
1. τθσ ςυμβατότθτασ με τουσ ςτόχουσ του μζτρου/υπομζτρου/δράςθσ/υποδράςθσ,
όπωσ αυτοί ζχουν αποτυπωκεί ςτοεγκεκριμζνο ΣΠ κακϊσ και ςτο ιςχφον
Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ,
2. τθσ ςυμβατότθτασ με τα ιςχφοντα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ,
3. τθσ ςυμβατότθτασ με το κεςμικό πλαίςιο,
4. τθσ πλιρουσ και αναλυτικισ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων για τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτθνυποδράςθ,
5. τθσ ςυλλογισ όλων των απαιτοφμενων δεδομζνων για τθν παρακολοφκθςθ των
δεικτϊν.
Με ευκφνθ τωνΕΤΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειϊν εξετάηεται το ςχζδιο τθσ πρόςκλθςθσ και
δίνεται, το αργότερο εντόσ 20 θμερϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ΟΣΔ,
θ ςφμφωνθ γνϊμθ για τθ δθμοςιοποίθςι τθσ, θ οποία διαβιβάηεται μαηί με τυχόν
παρατθριςεισ ςτθν ΟΣΔ, που τισ ενςωματϊνει ςτθν πρόςκλθςθ και ενθμερϊνει ςχετικά τθν
ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
Κατόπιν θ πρόκλθςθ αποςτζλλεται από τθν ΟΣΔ ςτθν ΕΤΚΕ για τελικι ζγκριςθ, ςφμφωνα με
τθν 74391/ΕΤΚΕ2634/13-7-2016 εγκφκλιο Τφυπουργοφ Οικονομίασ Ανάπτυξθσ και
Σουριςμοφ, όπου απαιτείται.
Παράλλθλα, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ κοινοποιεί τθ ςφμφωνθ γνϊμθ ςτθν ΕΤΕ
ΠΑΑ 2014-2020, προκειμζνου αυτινα εξετάςεικαι οριςτικοποιιςει τθνπρόςκλθςθ ςτο
ΟΠΑΑ.
Δημοςιοποίηςη πρόςκληςησ
Θ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ γίνεται μετά τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ και τθν οριςτικοποίθςι τθσ ςτο ΟΠΑΑ από τθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020.
Θ ΟΣΔ, ι/καιθΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, μεριμνοφν για τθν ευρεία δθμοςιοποίθςθ,
μζςω του τφπου ι/και θλεκτρονικά, τθσ πρόςκλθςθσ. Επιπλζον, θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται
ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΑ 2014-2020και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
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φορείσ.
Σο κείμενο που δθμοςιεφεται μπορεί να αποτελεί περίλθψθ τθσ πλιρουσ πρόςκλθςθσ και
να παραπζμπει ςε αναλυτικό πλθροφοριακό υλικό, το οποίο τίκεται ςτθ διάκεςθ των
ενδιαφερομζνων ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, είτε από τθν ζδρα των
εμπλεκόμενων φορζων, είτε μζςω του διαδικτφου.
Ειδικότερα:
Θ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ γίνεται κατϋ ελάχιςτον μζςω του τφπου και θλεκτρονικά. Θ
περίλθψθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ πρζπει κατϋ ελάχιςτον να
δθμοςιευκεί μία φορά ςε μία εφθμερίδα ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
του ΣΠ, ενϊ κα πρζπει να είναι διακζςιμθ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΣΔ.
ε κάκε περίπτωςθ θ πρόςκλθςθ κα πρζπει να διατθρθκεί αναρτθμζνθ, τουλάχιςτον 60
θμζρεσ ςτθν ιςτοςελίδα των ΟΣΔ.
Θ δθμοςιοποίθςθ τθσ περίλθψθσ τθσ πρόςκλθςθσ πρζπει να περιζχει κατϋ ελάχιςτον:
1. τθνπροκθρυςςόμενθυποδράςθ,
2. ςφντομθ

περιγραφι

τθσυποδράςθσ

με

ενδεικτικι

παράκεςθ

των

πράξεων/ενεργειϊν που προβλζπει το ΣΠ,
3. τον επιλζξιμο προχπολογιςμό, δθμόςια δαπάνθ, τθσυποδράςθσ,
4. τουσ δικαιοφχουσ τθσυποδράςθσ,
5. τθν ζνταςθ ενίςχυςθσ τθσυποδράςθσ,
6. τθν περιοχι εφαρμογισ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ.
Επίςθσ, ενδείκνυται θ λιψθ πρόςκετων μζτρων δθμοςιοποίθςθσ, όπωσ:
1) οργάνωςθ ανοικτϊν θμερίδων ενθμζρωςθσ,
2) οργάνωςθ Γραφείου Τποςτιριξθσ (HelpDesk), ϊςτε να παρζχονται κατά ενιαίο και
τυποποιθμζνο τρόπο πλθροφορίεσ προσ τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
Με ευκφνθ τθσ ΟΣΔ, τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ καταχωρίηονται ςτο ΟΠΑΑ ανά
υποδράςθ και θ οριςτικοποίθςι τθσ γίνεται από τθν ΕΤΕ ΠΑΑ2014-2020.

20

Άρθρο 9
Τποβολή αίτηςησ ςτήριξησ
Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι μποροφν, μετά τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, να
υποβάλλουν αιτιςεισ ςτιριξθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτθν
πρόςκλθςθ. Θ προκεςμία υποβολισ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 60 θμερϊν από τθν
δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Οι εν λόγω αιτιςεισ περιλαμβάνουν, ενδεικτικά τα ακόλουκα:
i.

ςτοιχεία του αιτοφντοσ,

ii.

ςτοιχεία και φωτογραφικι απεικόνιςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του
προτεινόμενου ζργου,εκτόσ άυλων ενεργειϊν,

iii.

περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ,

iv.

προχπολογιςμό τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ,

v.

ειδικζσ πλθροφορίεσ ανάλογα με τθνυπό-δράςθ,

vi.

ςτοιχεία για τον υπολογιςμό των κοινϊν και ειδικϊν δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ,

vii.

δικαιολογθτικάπου να αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των αιτοφμενων προσ
ενίςχυςθδαπανϊν (πλθν των δαπανϊν που αναφζρονται ςε ζργα που υλοποιοφνται
με δθμόςιεσςυμβάςεισ),

viii.

τεκμθρίωςθ του είδουσ και του φψουσ των δαπανϊν, ϊςτε να ςυνάδουν με τθ
φφςθ, τουσ ςτόχουσ και τθν λειτουργικότθτα του επενδυτικοφ ςχεδίου (πλθν ζργων
που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ),

ix.

τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ του δικαιοφχου αναφορικά με τθ λειτουργίαςυντιρθςθ του ζργου,

x.

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ από το εκνικό κεςμικό πλαίςιο
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τα οποία κα εξειδικεφονται ςτισ επιμζρουσ
προςκλιςεισ των υποδράςεων,

xi.

Φάκελο Δθμόςιασ φμβαςθσ, που να περιλαμβάνει τα αναγκαία ςτοιχεία, το
περιεχόμενο του οποίου κα ζχει εξειδικευτεί ςτθν πρόςκλθςθ,

xii.

ςυντζλεςθ των απαιτοφμενων απαλλοτριϊςεων, εφόςον απαιτοφνται,

xiii.

διλωςθ δικαιοφχου ότι κα διευκολφνει κάκε ζλεγχο από τθν ΟΣΔ και των αρμόδιων
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ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν.
Θ υποβολι των αιτιςεων ςτιριξθσ κακϊσ και οριςτικοποίθςι τθσ, πραγματοποιείται μζςα
από το ΟΠΑΑ από τον δυνθτικό δικαιοφχο, ο οποίοσ υποβάλλει θλεκτρονικά και τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά κα κακορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ.
Εφόςον θ αίτθςθ υποβλθκεί επιτυχϊσ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και θμερομθνία
οριςτικοποίθςθσ, από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ.
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ προκεςμίασ που
κακορίηεται ςτθν πρόςκλθςθκαι δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ, να
αποςτείλουν ςτθν ΟΣΔ αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, κακϊσ και όλα τα
δικαιολογθτικά που δφναται να εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ,
όπωσ αυτά τίκενται ςτισ προςκλιςεισ των ΟΣΔ.
Θ ΟΣΔ ζχει τθν δυνατότθτα να ηθτιςει,εκτόσ περιπτϊςεων αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ
δικαιολογθτικϊν, ςε πρωτότυπο, ζνα δικαιολογθτικό για το οποίο αμφιβάλει για τθν
γνθςιότθτά του, ι τα ςχζδια ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτο αρχικό λογιςμικό που παριχκθςαν.
Διόρθωςη – ανάκληςη αιτήςεων ςτήριξησ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ.
Οι αιτοφντεσ μποροφν να διορκϊνουν τθν αίτθςθ ςτιριξθσ και τα ςυνυποβλθκζντα
δικαιολογθτικά, ακόμθ και μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ, εφόςον δεν ζχει παρζλκει θ
καταλθκτικι θμερομθνία που προβλζπεται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Για το ςκοπό αυτό
ακολουκοφν τθ διαδικαςία που προβλζπεται, κατά περίπτωςθ, ςτοΟΠΑΑ.
Εφόςον θ διόρκωςθ αφορά και ςε δικαιολογθτικά που ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςε ζντυπθ
μορφι, αυτά αποςτζλλονται εκ νζου ςτθν αρμόδια ΟΣΔ για τθν αντικατάςταςι τουσ.
Πζραν των ανωτζρω οι αιτοφντεσ δφναται να ανακαλζςουν τθν αίτθςθσ ςτιριξθσ εν όλο ι
εν μζρει μετά από ςχετικό ζγγραφο αίτθμά τουσ ςτθν ΟΣΔ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Καν.
(ΕΕ) 809/2014. Θ ανάκλθςθ επαναφζρει τον αιτοφντα ςτθ κζςθ που βρίςκονταν πριν
υποβάλλει τα εν λόγω ζγγραφα ι τμιματα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί.
Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, οι αιτοφντεσ αποδζχονται τθν περαιτζρω
επεξεργαςία

από

τισ

αρμόδιεσ

υπθρεςίεσ

των

προςωπικϊν

δεδομζνων,

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων. ε κάκε περίπτωςθ
διαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ δεδομζνων.
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Άρθρο 10
Διοικητικόσ ζλεγχοσ των αιτήςεων ςτήριξησ
κοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των
δυνθτικϊν δικαιοφχων κατά το διοικθτικό ζλεγχο (αξιολόγθςθ) των αιτιςεων ςτιριξθσ και θ
επιλογι από τθν ΟΣΔ των αιτιςεων που κα ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο του ΣΠ.
Περιγραφή Διαδικαςίασ
Ο

διοικθτικόσ

ζλεγχοσ

(αξιολόγθςθ)

των

υποβλθκειςϊν

αιτιςεων

ςτιριξθσ

πραγματοποιείται με ευκφνθ τθσ ΟΣΔ μζςω του ΟΠΑΑ.
Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ των αιτιςεων ςτιριξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξζταςθσ των
προςφυγϊν, διενεργείται από επιτροπζσ που ςυγκροτοφνται με απόφαςθ τθσ ΕΔΠ.
Οι αξιολογθτζσ δφναται να είναι:
1. ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ,
2. άλλα ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ,
3. υπάλλθλοι φορζων του Δθμοςίου ι και ανεξάρτθτοι αξιολογθτζσ. τθν περίπτωςθ των
ανεξάρτθτων αξιολογθτϊν θ επιλογι τουσ γίνεται υποχρεωτικά μετά από πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που διενεργεί θ ΟΣΔ.
ε κάκε περίπτωςθ εξαςφαλίηεται ότι άτομα που ζχουν λειτουργιςει ωσ αξιολογθτζσ
αίτθςθσ ςτιριξθσ δε ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ προςφυγισ που αφορά τθ
ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ.
Επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι για τα άτομα που μετζχουν ςτθ διαδικαςία του διοικθτικοφ
ελζγχου των αιτιςεων ςτιριξθσ δεν υφίςταται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, μζςω υποβολισ
κατάλλθλθσ διλωςθσ.
Όταν θ ΟΣΔ είναι δικαιοφχοσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, οι διοικθτικοί ζλεγχοι διενεργοφνται
από πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ γ.
Κατά τθ διενζργεια του διοικθτικοφ ελζγχου θ ΟΣΔ δφναται να ηθτιςει, τθν υποβολι
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινιςεων, εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ, που κα
περιγράφεται ςτθν πρόςκλθςθ.
υμπλθρωματικά ςτοιχεία είναι αυτά τα οποία προβλζπονταν ςτθν πρόςκλθςθ, εκδόκθκαν
πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ καιδιορκϊνουν προφανι ςφάλματα τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ ι/και των δικαιολογθτικϊν που τθ ςυνοδεφουν.
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Οι διευκρινίςεισ είναι ςτοιχεία που ηθτοφνται με ςκοπό τθν αποςαφινιςθ των
υποβλθκζντων ςτοιχείων και τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ.
ε κάκε περίπτωςθ υποβάλλονταιθλεκτρονικά ςτο ΟΠΑΑ τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και
οι διευκρινιςεισ, για τα οποία ορίηεται ωσ υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι τουσ υποβολι τουσ
και ταυτόχρονα ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνει με υπογεγραμμζνθ επιςτολι υποβολισ
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινιςεων, τθν ΟΣΔ, εντόσ τθσ οριηόμενθσ από τθν
πρόςκλθςθ προκεςμίασ. Σα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και οι διευκρινιςεισ ςτοιχείων, για
τα οποία δεν ορίηεται ωσ υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι τουσ ςτο ΟΠΑΑ,
υποβάλλονται ςυνθμμζνα τθσ υπογεγραμμζνθσ επιςτολισ υποβολισ και ςυμπλθρϊνουν
τον φάκελο τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
τον ζλεγχο, ςφμφωνα με το άρκρο 48, παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται
επαλικευςθ:
1. τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ·
2. τθσ επιλεξιμότθτασ του δικαιοφχου·
3. των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ, των δεςμεφςεων και άλλων υποχρεϊςεων που
ςυνδζονται με τθν ενζργεια για τθν οποία ηθτείται ςτιριξθ·
4. τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα κριτιρια επιλογισ·
5. τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ενζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ςυμμόρφωςθσ με τθν κατθγορία δαπανϊν ι τθ μζκοδο υπολογιςμοφ που πρζπει να
χρθςιμοποιείται όταν θ ενζργεια ι μζροσ αυτισ εμπίπτει ςτο άρκρο 67 παράγραφοσ
1 ςτοιχεία β), γ) και δ) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013·
6. του εφλογου χαρακτιρα των υποβλθκειςϊν δαπανϊν του άρκρου 67 παράγραφοσ 1
ςτοιχείο α) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, εξαιρουμζνων των ςυνειςφορϊν ςε είδοσ και
του κόςτουσ απόςβεςθσ.
ε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των παραπάνω ςθμείων 1, 2 και 3, θ αίτθςθ ςτιριξθσ
απορρίπτεται.
τισ πράξεισπου δεν εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,οι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο
του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, όπωσ
δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν ΟΣΔ), ςφγκριςθ των διαφόρων προςφορϊν
ιδιαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων πράξεων από τθν
επιτροπι αξιολόγθςθσ.
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Επίςθσ, θ ΟΣΔ οφείλει επιπλζον να λαμβάνει υπόψθ τουσ και τουσ επίςθμουσ
τιμοκαταλόγουσ των προμθκευτϊν κακϊσ και ςχετικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ του
εφλογου κόςτουσ που ζχουν καταρτιςτεί για τον ςκοπό αυτό και ζχουν υποςτθρίξει βάςεισ
δεδομζνων τιμϊν αναφοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και κτιριακϊν υποδομϊν, εφόςον
αυτζσ είναι διακζςιμεσ και επικαιροποιθμζνεσ.
Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ
προςφορζσ για λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο (ανά
τεμάχιο) κόςτοσ αυτϊν υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€, απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ
προςφορζσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ
αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Θ ΟΣΔ καλείται να αξιολογιςει τόςο τισ
οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι δυνατό να γίνει
δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχουσ
να τεκμθριϊνει και θ ΟΣΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι/και τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ
ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν.
Όςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ ο ζλεγχοσ του «εφλογου
κόςτουσ» κα πραγματοποιείται μζςω ςχετικϊν εγκεκριμζνων Πινάκων Σιμϊν Μονάδοσ. Οι
Πίνακεσ αυτοί κα προτείνονται από τθν ΟΣΔ και κα εγκρίνονται από τισ ΕΤΔ (ΕΠ) των
οικείων Περιφερειϊν, ςτο πλαίςιο τθσ ζγκριςθσ τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ. Ο Πίνακεσ αυτοί
δφναται να επικαιροποιοφνται ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ μεταγενζςτερων
προςκλιςεων.
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει
ενίςχυςθ, θ αίτθςθ ενίςχυςθσ απορρίπτεται ςτθ τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει δικαίωμα
κατάκεςθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςε προςκλιςεισ του τρζχοντοσ και του επόμενου
θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ, για όλα τα ΣΠ.
τθν περίπτωςθ αυτι θ αρμόδια ΟΣΔ διαβιβάηει τα ςτοιχεία των αιτοφντων που
απορρίφκθκαν για τθν εν λόγω περίπτωςθ, ςτθ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020 θ οποία φροντίηει για
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ ςε όλεσ τθσ ΟΣΔ.
ε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ θ ΟΣΔ οφείλει να
πραγματοποιιςει επιτόπια επίςκεψθ ςτον προτεινόμενο χϊρο υλοποίθςθσ όλων των
αιτουμζνων προσ αξιολόγθςθ πράξεων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ υφιςτάμενθ
κατάςταςθ. Σα αποτελζςματα τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ αποτυπϊνονται ςε ζκκεςθ
αυτοψίασ θ οποία ςυνοδεφεται από φωτογραφικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ. Σα εν λόγω ςτοιχεία ςυμπλθρϊνουν το φάκελο τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.
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Εξαιροφνται τθσ διαδικαςίασ οι άυλεσ ενζργειεσ.
τθ ςυνζχεια οι αιτιςεισ βακμολογοφνται με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ και προςδιορίηεται
ο ςυνολικόσ εγκρινόμενοσ προχπολογιςμόσ και το ιςχφον ποςοςτό ςτιριξθσ, λαμβάνοντασ
υπόψθ και το «εφλογο κόςτοσ» των προτεινόμενων δαπανϊν.
Για τθν αποτφπωςθ του διοικθτικοφ ελζγχου των αιτιςεων ςτιριξθσ, ςυμπλθρϊνεται
κατάλλθλο φφλλο διοικθτικοφ ελζγχου κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ, το
περιεχόμενο του οποίου κα διευκρινιςτεί με εγκφκλιο τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020 και κα
αναρτάται ςτο ΟΠΑΑ.
Με βάςθ τα ωσ άνω αποτελζςματαοιεπιτροπζσςυντάςςουν πίνακα αποτελεςμάτων, ςτον
οποίο περιλαμβάνονται οι παραδεκτζσ– βακμολογθκείςεσ και οι μθ παραδεκτζσ αιτιςεισ
ςτιριξθσ. Οι παραδεκτζσ αιτιςεισ κατατάςςονται με φκίνουςα βακμολογικι ςειρά,ανά
υποδράςθ. τον πίνακα αποτελεςμάτων περιλαμβάνονται:
1. οι αιτιςεισ που κρίνονται παραδεκτζσ προσ ςτιριξθ, των οποίων ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ δθμόςιασ δαπάνθσ δεν υπερβαίνει ακροιςτικά τον αντίςτοιχο τθσ
πρόςκλθςθσ και των οποίων θ βακμολογία είναι μεγαλφτερθ του ελαχίςτου ορίου
που ζχει τεκεί ςτθν πρόςκλθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ.
2. το οικονομικό αντικείμενο των αιτιςεων, ζτςι όπωσ διαμορφϊκθκε από το διοικθτικό
ζλεγχο.
3. οι αιτιςεισ οι οποίεσ, πλθροφν μεν τα απαιτοφμενα κριτιρια, αλλά δεν κρίνονται
καταρχιν παραδεκτζσ, λόγω εξάντλθςθσ τθσ διατικζμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ
πρόςκλθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ.
4. οι αιτιςεισ που κρίνονται μθ παραδεκτζσ προσ ςτιριξθ και οι λόγοι απόρριψισ τουσ.
Ο εν λόγω πίνακασ αποτελεςμάτων υποβάλλεται ςτθν ΕΔΠ για ζγκριςθ και ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. ε περίπτωςθ που θ γνϊμθ τθσ ΕΔΠ αποκλίνει με αυτι των
αξιολογθτϊν, ο πίνακασ αποτελεςμάτων επικαιροποιείται, και θ απόφαςι τθσ πρζπει να
αιτιολογείται.
Θ ΕΔΠ δφναται κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ, με απόφαςθ τθσ, να επιλζγει αιτιςεισ
ςτιριξθσ, από τον παραπάνω πίνακα κατάταξθσ, μιασ ι περιςςότερων υποδράςεων, των
οποίων θ βακμολογία είναι μεγαλφτερθ ελάχιςτου ορίου, πζραν του προχπολογιςμοφ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ πιςτϊςεισ:
1) είτε κατόπιν απόφαςισ τθσ, για υπερδζςμευςθτθσ τρζχουςασ πρόςκλθςθσ,
μζχρι το 110% του προχπολογιςμοφ του ΣΠ.Επιςθμαίνεται ότι το επιπλζον 10
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% του προχπολογιςμοφ του ΣΠ, αφορά ςτο ςφνολο των προςκλιςεων,αλλά
δφναται να εξαντλθκεί ςτα πλαίςια μιασ πρόςκλθςθσ.
2) είτε κατόπιν απόφαςισ τθσ από ανακατανομι πόρων εντόσ κεματικϊν
κατευκφνςεων του ΣΠ, χωρίσ αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ,
3) είτε από ανακατανομι πόρων μεταξφ κεματικϊν κατευκφνςεων του ΣΠ, χωρίσ
αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ,
4) είτε από υπερδεφςμευςθ τθσ τρζχουςασ πρόςκλθςθσ, πζραν το 110% του
προχπολογιςμοφ του ΣΠ.
τθν περίπτωςθ (3) κα πρζπει να ζχει προθγθκεί και εγκρικεί ςχετικό αίτθμα,με ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ2014-2020, από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
τθν περίπτωςθ (4) κα πρζπει θ ΟΣΔ να αιτθκεί υπερδζςμευςθ πόρων από τθν ΕΤΕ
ΠΑΑ2014-2020. Θ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020αποφαςίηει ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΤΔ ΠΑΑ 20142020για τθν ζγκριςθ ι όχι του ςχετικοφ αιτιματοσ.
Κατόπιν:
i.

με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ από τθν ΕΔΠ,

ii.

των διαδικαςιϊν των περιπτϊςεων (1) και (2) αν προκφψουν,

iii.

και πριν τελεςφοριςουν οι διαδικαςίεσ των περιπτϊςεων (3) και (4),

οι ΕΤΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειϊνδιενεργοφν δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο επί τθσ
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςτιριξθσ.
Για τισ ανάγκεσ του δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου τα αποτελζςματα τθσ
αξιολόγθςθσ κοινοποιοφνται ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, προκειμζνου να
πραγματοποιιςει δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο επί τθσ διαδικαςίασ και των
αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ. Ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται
τουλάχιςτον ςτο 5% του αρικμοφ των αιτιςεων ςτιριξθσ τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ.
τθν περίπτωςθ όπου θ ΟΣΔ είτε μζλθ τθσ ΟΣΔ είτε του μζλθ του Δ.. φορζα που ζχει
ςυςτιςει τθν ΟΣΔ, είναι αιτοφντεσ, τότε οι αιτιςεισ τουσ τίκεται αυτομάτωσ ςτον
δειγματολθπτικό ζλεγχο από τθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, πζραν του δείγματοσ
του 5%.
ε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ οφείλει να αυξιςει το δείγμα ςτο 10%, του αρικμοφ των αιτιςεων
ςτιριξθσ.
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ε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα που
τεκμθριϊνουν ςυςτθμικό λάκοσ, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ καλεί τθν ΟΣΔ να
επαναξιολογιςει όλεσ τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται από τθν
αρχι.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του δειγματολθπτικοφ ελζγχου από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ και τθν ολοκλιρωςθτων διαδικαςιϊν των περιπτϊςεων (3) και (4), ςε
περίπτωςθ που ζχουν ενεργοποιθκεί, δθμοςιοποιείται ο τελικόσ πίνακασ αποτελεςμάτων,
μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΔΠ, εφόςον ζχουν προκφψει αλλαγζσ ςτον εν λόγω
πίνακα. Ο τελικόσ πίνακασ αποτελεςμάτων ςυνοδεφεται από ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν
πρόςβαςθ των αιτοφντων ςτο αναλυτικό αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου, όπωσ αυτό
απεικονίηεται ςτο ΟΠΑΑ.
Επιπλζον, θ ΟΣΔ ενθμερϊνει και ατομικά όλουσ τουσ αιτοφντεσ, για το αποτζλεςμα τθσ
αξιολόγθςθσ, με απόδειξθ παραλαβισ, με ςαφι αναφορά ςτο δικαίωμα υποβολισ
ενδικοφανοφσ προςφυγισ, όπωσ και τον τρόπο, τον τόπο και τισ προκεςμίεσ υποβολισ τθσ
εν λόγω προςφυγισ.
Ο δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα ενδικοφανοφσ προςφυγισ κατά του τελικοφ Πίνακα
Αποτελεςμάτων, θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο ΟΠΑΑ και αποςτζλλει το
αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτθν ΟΣΔ. Θ προςφυγι υποβάλλεται εντόσ 15 θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςτον δικαιοφχο, του τελικοφ Πίνακα Αποτελεςμάτων και εξετάηεται από
επιτροπι προςφυγϊν τθσ ΟΣΔ.
Με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ των προςφυγϊν από τθν επιτροπι προςφυγϊν,
ςυντάςςεται ο τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ τθσ αρχικισ αξιολόγθςθσ και εγκρίνεται, με
απόφαςθ τθσ ΕΔΠ, με τισ τελικά επιλεγμζνεσ αιτιςει ςτιριξθσ.
ε περίπτωςθ που θ γνϊμθ τθσ ΕΔΠ αποκλίνει, θ ςχετικι απόφαςθ πρζπει να αιτιολογείται
ειδικά.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των προςφυγϊν δθμοςιοποιείται, με κάκε
πρόςφορο μζςο, ο τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ. Επιπλζον, θ ΟΣΔ ενθμερϊνει και ατομικά
όλουσ τουσ αιτοφντεσ για το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ των προςφυγϊν, με απόδειξθ
παραλαβισ.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
Θ ΟΣΔ καταχωρίηει το αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου και εκτυπϊνει τουσ
αντίςτοιχουσ πίνακεσ.
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Άρθρο 11
Ζνταξη πράξεων
Για τισ αιτιςεισ που επιλζχκθκαν προσ ςτιριξθ από τθν ΟΣΔκαι μετά από τθν ιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ προςφυγϊν,θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, εκδίδει Απόφαςθ Ζνταξθσ
Πράξεων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 66 του Ν. 4314/2014, με τθν οποία
κάκε αίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ πράξθ του ΠΑΑ 2014-2020κατά τθν ζννοια του άρκρου 2.(9)
του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.
Θ ζκδοςθ του ςχεδίου απόφαςθσ ζνταξθσ δφναται να πραγματοποιθκείμζςω του ΟΠΑΑ με
ευκφνθ τθσΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ και με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που
περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ αιτιςεισ και τα αποτελζςματα του διοικθτικοφ ελζγχου
αυτϊν.
Κάκε απόφαςθ ζνταξθσ,θ οποία ενζχει ιςχφ ςφμβαςθσ μεταξφ του δικαιοφχου και τθσ ΟΣΔ,
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ υποχρεϊςεισ/δεςμεφςεισ των δικαιοφχων, τθ διαδικαςία
χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ, ζλεγχουσ και κυρϊςεισκαι ρθτι αναφορά για τθν δζςμευςθ του
δικαιοφχου απζναντι ςτθν ΟΣΔ για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ,κακϊσ επίςθσ και τθν
δυνατότθτα ελζγχου τθσ επιλεξιμότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ των δαπανϊν κατά τα
ςτάδια αποπλθρωμισ του ζργου.
Αναφορικά με το αναλυτικό φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε πράξθσ θ
απόφαςθ παραπζμπει ςτθν αίτθςθ ςτιριξθ, όπωσ αυτι ζχει υποβλθκεί από το δικαιοφχο
ςτο ΟΠΑΑ και διαμορφωκεί κατά το διοικθτικό ζλεγχό τθσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ εκδίδεται από τονοικείο Περιφερειάρχθ. Θ απόφαςθ ζνταξθσ δφναται
να περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ πράξεισ ανά πρόςκλθςθ. Θ απόφαςθ αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΑ2014-2020, κοινοποιείται ςτθν
αρμόδια ΟΣΔ και αποςτζλλεται με ευκφνθ τθσ ταχυδρομικά, με απόδειξθ παραλαβισ και με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο, ςτισ διευκφνςεισ που ζχουν δθλωκεί κατά τθν
αίτθςθ ςτιριξθσ.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
ΘΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, δφναται να δθμιουργιςει ςτο ΟΠΑΑ το ςχζδιο
απόφαςθσ ζνταξθσ ςυςχετίηοντάσ τθν με τθν πράξθ ι τισ πράξεισ που περιλαμβάνονται ςε
αυτι. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, τα ςτοιχεία τθσ (αρικ. και θμερομθνία
πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) καταχωρίηονται ςτο ΟΠΑΑ.
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Άρθρο 12
Ανάκληςη ζνταξησ πράξησ
Είναι δυνατό για μια πράξθ να αρκεί θ ζνταξι τθσ από το ΠΑΑ 2014-2020 λόγω
τεκμθριωμζνων αδυναμιϊν εκτζλεςισ τθσ ι μθ τιρθςθσ των όρων τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ
Ζνταξθσ Πράξθσ, κακϊσ και θ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ των δικαιοφχων να αποςφρουν,
ανά πάςα, ςτιγμι τθν αίτθςθ ςτιριξθσ που ζχουν υποβάλει, χωρίσ να παραβιάηεται θ αρχι
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των δικαιοφχων.
Θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ τθσ ζνταξθσ πράξθσ μπορεί να προκφψει:
1) Με τθν υποβολι αιτιματοσ από τον δικαιοφχο ςτθν ΟΣΔ, ςε εφαρμογι του άρκρου
3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, ςτο οποίο αναλφονται οι λόγοι αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ
πράξθσ.
2) Μετά από διαπιςτωμζνθ απάτθ, βάςθ απόφαςθσ ι πορίςματοσ αρμόδιασ
δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ.
3) Κατά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ
πράξθσ, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται αποκλίςεισ ι εμπλοκζσ ςε ςχζςθ με
τθν προγραμματιςκείςα πρόοδο ι τουσ όρουσ ζνταξισ τθσ. Ενδεικτικά, θ διαδικαςία
δφναται να ενεργοποιείται εφόςον επιβάλλεται κατόπιν ελζγχων εκνικϊν ι
ευρωπαϊκϊν ελεγκτικϊν οργάνων ι όταν διαπιςτϊνεται:
1. θ παρζλευςθ του χρόνου υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, χωρίσ ζγκριςθ ςχετικισ
παράταςθσ·
2. μθ αποδεκτι απόκλιςθ του φυςικοφ αντικειμζνου·
3. αδυναμία ςτθν κακολικι πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου και
τθσ επιλεξιμότθτάσ του με βάςθ τα πρωτότυπα παραςτατικά και λοιπά
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ·
4. άλλθ παράβαςθ του εκνικοφ ι κοινοτικοφ κεςμικοφ πλαιςίου θ οποία
διενεργείται από τον δικαιοφχο δόλια και δεν επιδζχεται κεραπεία.
Εφόςον, θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ γίνεται από τθν ΟΣΔ, θ τελευταία με
απόφαςθ τθσ ΕΔΠ ειςθγείται ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ τθν ανάκλθςθ τθσ
ζνταξθσ τθσ εν λόγω πράξθσ από το ΠΑΑ 2014-2020.
τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ
ΟΣΔ, κζτει τθν πράξθ ςε κακεςτϊσ επιτιρθςθσ με αποςτολι προειδοποιθτικισ επιςτολισ
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ςτο δικαιοφχο τθσ πράξθσ, με απόδειξθ παραλαβισ, ςτθν οποία προςδιορίηονται οι
αποκλίςεισ και κακορίηονται διορκωτικά μζτρα και περίοδοσ ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου
και ενθμερϊνει ςχετικά τθν ΟΣΔ.
Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου χωρίσ
αυτόσ να ζχει προβεί ςτα υποδειχκζντα διορκωτικά μζτρα ι ςε κάκε άλλθ από τισ
παραπάνω περιπτϊςεισ, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ προβαίνει ςε ζκδοςθ ςχετικισ
απόφαςθσ με τθν οποία ανακαλείται θ ζνταξθ τθσ εν λόγω πράξθσ ι με τθν οποία
τροποποιείται θ απόφαςθ ζνταξθσ ςτθν οποία περιλαμβανόταν. Σο ςχζδιο τθσ απόφαςθσ
δφναται να παράγεται από το ΟΠΑΑ.
Ο υπογράφων τθσ απόφαςθσ είναι ο ίδιοσ που εξζδωςε τθ ςχετικι απόφαςθ με τθν οποία
εντάχκθκε θ πράξθ ςτο ΠΑΑ2014-2020.
Θ απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», κοινοποιείται ςτθν ΟΣΔκαι
αποςτζλλεται με ευκφνθ τθσ ταχυδρομικά, με απόδειξθ παραλαβισ και με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο.
τθν περίπτωςθ που για τθν ςυγκεκριμζνθ πράξθ, θ οποία ανακαλείται, ζχει καταβλθκεί
μζροσ ι το ςφνολο τθσ ενίςχυςθσ, τότε γίνεται ανάκτθςθ του ποςοφ ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Καν.
(ΕΕ) 640/2014.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
ΘΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ καταχωρίηει ςτο ΟΠΑΑ τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ
ανάκλθςθσ. Επιπλζον, καταχωρίηονται όλα τα δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν ανάκτθςθ
τυχόν καταβλθκείςασ ενίςχυςθσ.

Άρθρο 13
Ζλεγχοσ νομιμότητασ ςταδίων εξζλιξησ δημόςιων ςυμβάςεων
Ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ ςταδίων εξζλιξθσ δθμόςιων ςυμβάςεων εφαρμόηεται ςε πράξεισ,
που υλοποιοφνται με τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων (ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν), πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν Ενωςιακι και Εκνικι Νομοκεςία και
αφορά ςε:
1) ζγκριςθ δθμοπράτθςθσ,
2) ζγκριςθ ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ,
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3) ζγκριςθ τροποποίθςθσ νομικισ δζςμευςθσ.
Α. Ζγκριςη δημοπράτηςησ
Προαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ
Απαιτείται θ ζκδοςθ απόφαςθσ ζνταξθσ ςφμφωνα μετισ περιγραφόμενεσδιαδικαςίεσ.
Υποβολή αιτήματοσ από το δικαιοφχο
Ο δικαιοφχοσ υποβάλλει, μζςω τουΟΠΑΑ, αίτθμα για τθν εξζταςθ τθσ διαδικαςίασ
προκιρυξθσ, ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα ζγγραφα, όπωσ κα περιγραφοφν ςε
εγκφκλιο τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ2014-2020.
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει ναεκτυπϊςει και να αποςτείλει ςτθν
ΟΣΔ, το αίτθμα, κακϊσκαι τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά. Θ
θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ αποςτολισαυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ του
αιτιματοσ.
Σο αίτθμα κα πρζπει να υποβλθκεί:
α) πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ για διαδικαςίεσ ανάκεςθσ
ςυμβάςεων ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 40 τθσ με αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/2010-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν,
Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
Ειδικότερα, το αίτθμα υποβάλλεται πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ για:
i. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν που εμπίπτουν
ςτο πεδίο εφαρμογισ των κοινοτικϊν οδθγιϊν και
ii. α. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν οι οποίεσ δεν
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (εφεξισ ΕΕ)
και ζχουν προχπολογιςμό μεγαλφτερο ι ίςο του ποςοφ των 60.000€, άνευ ΦΠΑ,
εφόςον δεν εφαρμόηεται μεκοδολογία εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ,
β. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων ζργων που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ των οδθγιϊν τθσ ΕΕ και ζχουν προχπολογιςμό μεγαλφτερο του ποςοφ
του 1.000.000€, άνευ ΦΠΑ,
γ. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων ζργων που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ των οδθγιϊν τθσ ΕΕ και ζχουν προχπολογιςμό μικρότερο του ποςοφ του
1.000.000€, άνευ ΦΠΑ και μεγαλφτερο ι ίςο του ποςοφ των 60.000€, άνευ ΦΠΑ,
εφόςον δεν εφαρμόηεται μεκοδολογία εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ,
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β) κατά τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ αίτθςθσ πλθρωμισ για διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων
που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των κοινοτικϊν οδθγιϊν και δεν ζχουν ελεγχκεί
πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, είτε λόγω του προχπολογιςμοφ
τουσ, είτε επειδι δεν είχαν προκφψει ςτο ςχετικό δείγμα κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου
εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ.
Εξζταςη αιτήματοσ−Ζκδοςη θετικήσ ή αρνητικήσ γνώμησ.
ΘΟΣΔ, προβαίνει ςε εξζταςθ του αιτιματοσ με βάςθ το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό
πλαίςιο για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ
πράξθσ

και

τθσ

ςχετικισ

προκιρυξθσ,

κακϊσ

και

τουσ

όρουσ

τθσ

αρικμ.

110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Τπουργικισ Απόφαςθσ.
ΘΟΣΔ αποςτζλλει τθν ειςιγθςι τθσ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, εντόσ
προκεςμίασ δζκα(10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ.
Σα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ αποτυπϊνονται ςε Λίςτα Εξζταςθσ χεδίου Διακιρυξθσκαι
με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ και τθν ειςιγθςθ τθσ ΟΣΔ, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
διατυπϊνει,με απόφαςθ που υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο τθσΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ, γνϊμθ, κετικι ι αρνθτικι, επί τθσ διαδικαςίασ διακιρυξθσ, εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) εργάςιμων θμερϊναπό τθν υποβολι τθσ ειςιγθςθσ τθσ ΟΣΔ.
Σο περιεχόμενο τθσΛίςτασ Εξζταςθσ χεδίου Διακιρυξθσ, κακϊσ και το περιεχόμενο τθσ
ειςιγθςθσ τθσ ΟΣΔ κα περιγραφοφν ςε ςχετικι εγκφκλιοτθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020.
Θ κετικι γνϊμθ τθσΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, αποτελεί όρο για τθ χρθματοδότθςθ
τθσ πράξθσ.
τθν περίπτωςθ αρνθτικισ γνϊμθσ, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ ενθμερϊνει το
δικαιοφχο για τουσ λόγουσ απόρριψθσ, κακϊσ και για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να
προβεί για τθν ζκδοςθ κετικισ γνϊμθσ, εφόςον αυτό είναι εφικτό.
Θ ςχετικι απόφαςθ προζγκριςθσ ι απόρριψθσ του αιτιματοσ από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ, κοινοποιείται ςτθν αρμόδια ΟΣΔ.
το πλαίςιο αυτό διευκρινίηονται τα εξισ:
α) τθν περίπτωςθ που το αίτθμα του δικαιοφχου δε ςυνοδεφεται από το ςφνολο των
απαιτοφμενων για τθν εξζταςθ εγγράφων, θΟΣΔ ενθμερϊνει άμεςα το δικαιοφχο, για τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων. Σα εν λόγω ςτοιχεία
υποβάλλονται από το δικαιοφχο μζςω του ΟΠΑΑ, εντόσ προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων
θμερϊν.
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Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει να εκτυπϊςει και να αποςτείλει ςτθν
ΟΣΔ, τα ανωτζρω, κακϊσ και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά.
Θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ
των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχειϊν ι αλλαγϊν.
Σο χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του δικαιοφχου μζχρι τθν αποςτολι από αυτόν
των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων δεν προςμετράται ςτθν προκεςμία που ζχει θ ΟΣΔ, ςτθ
διάκεςι τθσ για να εκφράςει τθν ειςιγθςι τθσ.
Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τωνςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι ελλιπισ
ςυμπλιρωςθτουσ ι εκπρόκεςμθ υποβολι τουσ επιφζρει τθν ζκδοςθαρνθτικισ γνϊμθσ από
τθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
Ο δικαιοφχοσ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ νζουαιτιματοσ, το οποίο ςυνεπάγεται τθν
ζναρξθ νζασ προκεςμίασ για τθνΟΣΔ.
β) τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ υποβάλλει πλιρθ ςτοιχεία και ζγγραφα και θΟΣΔ,
διαπιςτϊςει ότιχριηουν διορκϊςεων/αλλαγϊν κ.λπ. ι υπάρχουν ηθτιματα επί τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι και του ςχεδίουδιακιρυξθσ, ειδοποιεί άμεςα το δικαιοφχο, μζςω
τουΟΠΑΑ, για αυτά και επιςτρζφει το ςχετικό φάκελο γιαυιοκζτθςθ από αυτόν των
προτεινόμενων διορκϊςεων/αλλαγϊν κ.λπ. και τθν εκ νζου υποβολι του.
Θ εκ νζου υποβολι του φακζλου από το δικαιοφχογίνεται μζςω του ΟΠΑΑ, εντόσ
προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν. Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ
οφείλει να εκτυπϊςεικαι να αποςτείλει ςτθνΟΣΔ, τθν εκ νζου υποβολι,κακϊσ και τυχόν
δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονταιθλεκτρονικά. Θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ
αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ τωνςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι
αλλαγϊν.
Σο χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του δικαιοφχου μζχρι τθν επανυποβολι από
αυτόν του φακζλουδεν προςμετράται ςτθν προκεςμία που ζχει θ ΟΣΔ, ςτθ διάκεςι τθσ για
να εκφράςει τθν ειςιγθςι τθσ.
Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι ελλιπισ
ςυμπλιρωςθ τουσ ι εκπρόκεςμθ υποβολι τουσ επιφζρει τθν ζκδοςθ αρνθτικισ γνϊμθσ
από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
Ο δικαιοφχοσ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ νζου αιτιματοσ, το οποίο ςυνεπάγεται τθν
ζναρξθ νζασ προκεςμίασ για τθν ΟΣΔ.
γ) τισ περιπτϊςεισ που θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ διακιρυξθσ διενεργείται κατά τθν πρϊτθ
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αίτθςθ

πλθρωμισ

του

δικαιοφχου,

αν

ωσ

αποτζλεςμα

του

ελζγχουεντοπιςτείπαρατυπία,ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτοΟΠΑΑ, δθμιουργείται αυτόματα από το
ΟΠΑΑ αίτθμα ζγκριςθσ διακιρυξθσ. Ο δικαιοφχοσ ςυμπλθρϊνειτα ςτοιχεία του αιτιματοσ
και το υποβάλλει οριςτικά.
Σο αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ του αιτιματοσ, καταχωρίηεται ςτο ΟΠΑΑ από τθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ. Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ καταχϊριςθσ, ενθμερϊνεται ο
δικαιοφχοσκαι θ ΟΣΔγια το αποτζλεςμά τθσ.
Β. Ζγκριςησ ανάληψησ νομικήσ δζςμευςησ
Προαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ.
Απαιτείται θ προζγκριςθ δθμοπράτθςθσ.
Περιγραφή Διαδικαςίασ
Θ διαδικαςία εφαρμόηεται πριν τθν ανάλθψθ νομικισδζςμευςθσ για τα υποζργα που
υλοποιοφνται με τθςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων (ζργων, προμθκειϊν καιυπθρεςιϊν),
ςφμφωνα με τθν αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.)
απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ,Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, όπωσ ιςχφει
κάκεφορά.
Υποβολή αιτήματοσ από το δικαιοφχο
Ο δικαιοφχοσ υποβάλλει, μζςω τουΟΠΑΑ, αίτθμα για τθν εξζταςθ τθσ διαδικαςίασ
ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα ζγγραφα, όπωσ αυτά κα
περιγραφοφν ςεεγκφκλιοτθσ ΕΤΕ ΠΑΑ2014-2020.
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, οδικαιοφχοσ οφείλει να εκτυπϊςει και να αποςτείλειςτθν
ΟΣΔ το αίτθμα κακϊσ και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά. Θ
θμερομθνίαπρωτοκόλλθςθσ τθσ αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσθμερομθνία υποβολισ του
αιτιματοσ.
Σο αίτθμα υποβάλλεται:
α) πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για διαδικαςίεσανάκεςθσ και ςχζδια ςυμβάςεων
ζργων,

προμθκειϊν

ιυπθρεςιϊν

αρικμ.110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016

με

τθν
(ΦΕΚ

παρ.

2

του

άρκρου

3521/01-11-2016,

τ.Β.)
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τθσ

με

Απόφαςθσ

τουΤπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
35

Ειδικότερα, το αίτθμα υποβάλλεται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για:
i. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και ςχζδια ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν που
εμπίπτουν ςτο πεδίοεφαρμογισ των κοινοτικϊν οδθγιϊν και
ii. α. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και ςχζδια ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν οι
οποίεσ δεν εμπίπτουν ςτο πεδίοεφαρμογισ των οδθγιϊν τθσ ΕΕ και ζχουν
προχπολογιςμό μεγαλφτερο ι ίςο του ποςοφ των 60.000 €, άνευ ΦΠΑ, εφόςον δεν
εφαρμόηεται μεκοδολογία εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ,
β. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και ςχζδια ςυμβάςεων ζργων που δεν εμπίπτουν ςτο
πεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊν τθσ ΕΕ και ζχουν προχπολογιςμό μεγαλφτερο του
ποςοφ του 1.000.000 €, άνευ ΦΠΑ,
γ. διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και ςχζδια ςυμβάςεων ζργων που δεν εμπίπτουν ςτο
πεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊντθσ ΕΕ και ζχουν προχπολογιςμό κατωτζρω του
ποςοφ του 1.000.000 €, άνευ ΦΠΑ και μεγαλφτερο ι ίςο του ποςοφ των 60.000 €,
άνευ ΦΠΑ, εφόςον δεν εφαρμόηεται μεκοδολογία εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ,
β) κατά τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ αίτθςθσ πλθρωμισ ενόσ υποζργου για διαδικαςίεσ
ανάκεςθσ ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ των κοινοτικϊν οδθγιϊν και δεν ζχουν ελεγχκεί πριν τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, είτε λόγω του προχπολογιςμοφ τουσ, είτε επειδι δεν είχαν προκφψει ςτο
ςχετικό δείγμα κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ.
Εξζταςη αιτήματοσ−Ζκδοςη θετικήσ ή αρνητικήσ γνώμησ.
Θ ΟΣΔ, προβαίνει ςε εξζταςθ του αιτιματοσ μεβάςθ το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό
πλαίςιο για τθςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ
πράξθσ

και

τθσ

ςχετικισ

προκιρυξθσ,κακϊσ

και

τουσ

όρουσ

τθσ

αρικμ.

110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.)Τπουργικισ Απόφαςθσ.
Θ ΟΣΔ αποςτζλλει τθν ειςιγθςι τθσ ςτθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ.
Σα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ αποτυπϊνονται ςε Λίςτα Εξζταςθσ χεδίου φμβαςθσ και
με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ και τθν ειςιγθςθ τθσ ΟΣΔ, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
διατυπϊνει με απόφαςθ πουυπογράφεται από τον Προϊςτάμενο τθσ, γνϊμθ, κετικι
ιαρνθτικι, επί τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ και του ςχεδίουςφμβαςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ειςιγθςθσ τθσ ΟΣΔ.
Σο περιεχόμενο τθσ Λίςτασ Εξζταςθσ χεδίου φμβαςθσ, κακϊσ και το περιεχόμενο τθσ
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ειςιγθςθσ τθσ ΟΣΔ κα περιγραφοφν ςε ςχετικι εγκφκλιο τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020.
Θ κετικι γνϊμθ τθσΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ αποτελεί όρο για τθ χρθματοδότθςθ
τθσ πράξθσ.
τθν περίπτωςθ ζκδοςθσ κετικισ γνϊμθσ από τθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ο
δικαιοφχοσ προβαίνει ςτθν υπογραφι τουεγκεκριμζνου ςχεδίου ςφμβαςθσ. Αντίγραφο τθσ
υπογραφείςασ ςφμβαςθσ και των ςυνοδευτικϊν εγγράφωναποςτζλλονται από το δικαιοφχο
ςτθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ και ςτθν ΟΣΔ.
τθν περίπτωςθ αρνθτικισ γνϊμθσ, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,ενθμερϊνει το
δικαιοφχο για τουσ λόγουσ απόρριψθσ, κακϊσκαι για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να
προβεί γιατθν ζκδοςθ κετικισ γνϊμθσ, εφόςον αυτό είναι εφικτό.
το πλαίςιο αυτό διευκρινίηονται τα εξισ:
α) τθν περίπτωςθ που το αίτθμα του δικαιοφχου δεςυνοδεφεται από το ςφνολο των
απαιτοφμενων για τθνεξζταςθ εγγράφων, θ ΟΣΔ, ενθμερϊνει άμεςα το δικαιοφχο, για τθν
υποχρζωςθ υποβολιστων ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων. Σα εν λόγω ςτοιχείαυποβάλλονται
από το δικαιοφχο μζςω του ΟΠΑΑ, εντόσ προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν.
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει να εκτυπϊςει και να αποςτείλει ςτθν
ΟΣΔ, τα ανωτζρω, κακϊσ και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά. Θ
θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ των
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχειϊν ι αλλαγϊν.
Σο χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του δικαιοφχου μζχρι τθν αποςτολι από αυτόν
των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων δεν προςμετράται ςτθν προκεςμία που ζχει θ ΟΣΔ, ςτθ
διάκεςθ τθσ για να εκφράςει τθν ειςιγθςι τθσ.
Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι ελλιπισ
ςυμπλιρωςθ τουσ ι εκπρόκεςμθ υποβολι τουσ επιφζρει τθν ζκδοςθ αρνθτικισ γνϊμθσ
από τθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
Ο δικαιοφχοσ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ νζου αιτιματοσ, το οποίο ςυνεπάγεται τθν
ζναρξθ νζασ προκεςμίασ για τθνΟΣΔ.
β) τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ υποβάλλει πλιρθ ςτοιχεία και ζγγραφα και θ ΟΣΔ,
διαπιςτϊςει ότι χριηουν διορκϊςεων/αλλαγϊνι υπάρχουν ηθτιματα επί τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ι και του ςχεδίου ςφμβαςθσ, ειδοποιεί άμεςα το δικαιοφχο, για αυτά και
επιςτρζφει το ςχετικό φάκελο για υιοκζτθςθ από αυτόν των προτεινόμενων
διορκϊςεων/αλλαγϊνκαι τθν εκ νζου υποβολι του.
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Θ εκ νζου υποβολι του φακζλου από το δικαιοφχο γίνεται μζςω του ΟΠΑΑ, εντόσ
προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν. Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ
οφείλει να εκτυπϊςει και να αποςτείλει ςτθν ΟΣΔ, τθν εκ νζου υποβολι,κακϊσ και τυχόν
δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά. Θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ
αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχειϊν ι
αλλαγϊν.
Σο χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του δικαιοφχου μζχρι τθν επανυποβολι από
αυτόν του φακζλου δεν προςμετράται ςτθν προκεςμία που ζχει θΟΣΔ, ςτθ διάκεςθ τθσ για
να εκφράςει τθν ειςιγθςι τθσ.
Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ επανυποβολισ του φακζλου ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ ι
εκπρόκεςμθ υποβολι του επιφζρει τθν ζκδοςθ αρνθτικισ γνϊμθσ από τθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ.
Ο δικαιοφχοσ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ νζου αιτιματοσ, το οποίο ςυνεπάγεται τθν
ζναρξθ νζασ προκεςμίασ για τθνΟΣΔ.
γ) τισ περιπτϊςεισ που θ εξζταςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
διενεργείται κατά τθν πρϊτθ αίτθςθ πλθρωμισ του δικαιοφχου, αν ωσ αποτζλεςμα του
ελζγχου εντοπιςτείπαρατυπία,ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
Με τθν οριςτικοποίθςθ του αποτελζςματοσ τθσ εξζταςθσ του αιτιματοσ ζγκριςθσ
διακιρυξθσ και εφόςον αυτό είναι κετικό, δθμιουργείται αυτόματα από το ΟΠΑΑ αίτθμα
ζγκριςθσ ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ.
Ο δικαιοφχοσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία του αιτιματοσ και το υποβάλλει οριςτικά.
Σο αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ του αιτιματοσ, καταχωρίηεται ςτο ΟΠΑΑ από τθν ΕΤΔ (ΕΠ)
τθσ οικείασ Περιφζρειασ. Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ καταχϊριςθσ, ενθμερϊνεται ο
δικαιοφχοσ και θ ΟΣΔ για το αποτζλεςμα τθσ.
Γ. Προζγκριςη τροποποίηςησ νομικήσδζςμευςησ.
Προαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ
Απαιτείται θ προζγκριςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υποβολή φακζλου
ε κάκε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ αναλθφκείςασ
νομικισ δζςμευςθσ ι παράταςθσ των ςυνολικϊν προκεςμιϊν εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ, πλθν
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των περιπτϊςεων τροποποίθςθσ χρονοδιαγράμματοσ που ρθτά προβλζπεται ςτθ
διακιρυξθ, ο δικαιοφχοσ, πριν τθν υπογραφι τθσ τροποποίθςθσ τθσ νομικισ δζςμευςθσ,
υποβάλλειμζςω του ΟΠΑΑ αίτθμα για τθν εξζταςθ τθσ διαδικαςίασ τροποποίθςθσ τθσ
νομικισ δζςμευςθσ ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα ζγγραφα,όπωσ αυτά κα
περιγραφοφν ςε εγκφκλιο τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ2014-2020.
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει να εκτυπϊςει και να αποςτείλει
ςτθνΟΣΔ, το αίτθμα κακϊσ και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά.
Θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ
του αιτιματοσ.
Εξζταςη αιτήματοσ
Θ ΟΣΔ, προβαίνει ςε εξζταςθ του αιτιματοσ με βάςθ το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό
πλαίςιο για τθ ςφναψθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ
ζνταξθσ τθσ πράξθσ, κακϊσ και τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ
3521/01-11-2016, τ.Β.)Τπουργικισ Απόφαςθσ.
Θ ΟΣΔ αποςτζλλει τθν ειςιγθςι τθσ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ.
Σα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ αποτυπϊνονται ςε Λίςτα Εξζταςθσ τροποποίθςθσ νομικισ
δζςμευςθσ και με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ και τθν ειςιγθςθ τθσ ΟΣΔ, θΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ, διατυπϊνει με απόφαςθ που υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο τθσ, γνϊμθ,
κετικι ι αρνθτικι, επί τθσ διαδικαςίασ τροποποίθςθσ τθσ νομικισ δζςμευςθσ, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ειςιγθςθσ τθσ ΟΣΔ.
Σο περιεχόμενο τθσ Λίςτασ Εξζταςθσ τροποποίθςθσ νομικισ δζςμευςθσ κακϊσ και το
περιεχόμενο τθσ ειςιγθςθσ τθσ ΟΣΔ κα περιγραφοφν ςε ςχετικι εγκφκλιο τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ
2014-2020.
Θ κετικι γνϊμθ τθσΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασαποτελεί όρο για τθ χρθματοδότθςθ
τθσ πράξθσ.
τθν περίπτωςθ ζκδοςθσ κετικισ γνϊμθσ από τθνΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασο
δικαιοφχοσ προβαίνει ςτθν υπογραφι του εγκεκριμζνου ςχεδίου τροποποιθμζνθσ
ςφμβαςθσ, αντίγραφο τθσ οποίασ αποςτζλλειςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασκαι
ςτθν

ΟΣΔ.

τθν

περίπτωςθ

αρνθτικισ

γνϊμθσ,

θΕΤΔ

(ΕΠ)

τθσ

οικείασ

Περιφζρειασενθμερϊνει το δικαιοφχο για τουσ λόγουσ απόρριψθσ, κακϊσ και για τισ
ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβεί για τθν ζκδοςθ κετικισ γνϊμθσ, εφόςον αυτό είναι
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εφικτό.
το πλαίςιο αυτό διευκρινίηονται τα εξισ:
α) τθν περίπτωςθ που το αίτθμα του δικαιοφχου δεν ςυνοδεφεται από το ςφνολο των
απαιτοφμενων για τθνεξζταςθ εγγράφων, θ ΟΣΔ, ενθμερϊνει άμεςα το δικαιοφχογια τθν
υποχρζωςθ υποβολιστων ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων. Σα εν λόγω ςτοιχεία υποβάλλονται
από το δικαιοφχο μζςω του ΟΠΑΑ, εντόσ προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν.
Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει να εκτυπϊςει και να αποςτείλει ςτθν
ΟΣΔτα ανωτζρω, κακϊσ και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά. Θ
θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ των
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχειϊν ι αλλαγϊν. Σο χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του
δικαιοφχου μζχρι τθν αποςτολι από αυτόν των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων δεν
προςμετράται ςτθν προκεςμία που ζχει θ ΟΣΔ,ςτθ διάκεςθ τθσγια να εκφράςει τθν
ειςιγθςι τθσ.
Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι ελλιπισ
ςυμπλιρωςθ τουσ ι εκπρόκεςμθ υποβολι τουσ επιφζρει τθν ζκδοςθ αρνθτικισ γνϊμθσ
από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
Ο δικαιοφχοσ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ νζου αιτιματοσ, το οποίο ςυνεπάγεται τθν
ζναρξθ νζασ προκεςμίασ για τθν ΟΣΔ.
β) τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ υποβάλλει πλιρθ ςτοιχεία και ζγγραφα και θ ΟΣΔ,
διαπιςτϊςει ότι χριηουν διορκϊςεων/αλλαγϊν κ.λπ. ι υπάρχουν ηθτιματα επί του ςχεδίου
τροποποίθςθσ ςφμβαςθσ, ειδοποιεί άμεςα το δικαιοφχογια αυτά και επιςτρζφει το ςχετικό
φάκελο για υιοκζτθςθ από αυτόν των προτεινόμενων διορκϊςεων/αλλαγϊν κ.λπ. και τθν
εκ νζου υποβολι του.
Θ εκ νζου υποβολι του φακζλου από το δικαιοφχο γίνεται μζςω του ΟΠΑΑ, εντόσ
προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν. Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ
οφείλει να εκτυπϊςει και να αποςτείλει ςτθν ΟΣΔ, τθν εκ νζου υποβολι, κακϊσ και τυχόν
δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά. Θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ τθσ
αποςτολισ αυτισ κεωρείται ωσ θμερομθνία υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχειϊν ι
αλλαγϊν. Σο χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του δικαιοφχου μζχρι τθν επανυποβολι
από αυτόν του φακζλου δεν προςμετράταιςτθν προκεςμία που ζχει θ ΟΣΔ, ςτθ διάκεςθ τθσ
για να εκφράςει τθν ειςιγθςι τθσ.
Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ επανυποβολισ του φακζλου ι ελλιπισ ςυμπλιρωςθ ι
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εκπρόκεςμθ υποβολι του επιφζρει τθν ζκδοςθ αρνθτικισ γνϊμθσ από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ. Ο δικαιοφχοσ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ νζου αιτιματοσ, το οποίο
ςυνεπάγεται τθν ζναρξθ νζασ προκεςμίασ για τθν ΟΣΔ.
ΘΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, εξετάηει εάν με τθν τροποποίθςθ τθσ νομικισ
δζςμευςθσ απαιτείται τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςφμφωνα με τθν ωσ
άνω περιγραφόμενθ διαδικαςία.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
Με τθν οριςτικοποίθςθ του αποτελζςματοσ τθσ εξζταςθσ του αιτιματοσ ζγκριςθσ
ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ και εφόςον αυτό είναι κετικό, δθμιουργείται αυτόματα από
το ΟΠΑΑ νομικι δζςμευςθ. Ο δικαιοφχοσ δθμιουργεί τροποποίθςθ τθσ νομικισ
δζςμευςθσ, μεταβάλλει τα ςτοιχεία τθσ και τθν υποβάλλει οριςτικά.
Σο αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ τθσ τροποποίθςθσ, καταχωρίηεται ςτο ΟΠΑΑ από τθν ΕΤΔ
(ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ καταχϊριςθσ, ενθμερϊνεται ο
δικαιοφχοσ και θ ΟΣΔ για το αποτζλεςμα τθσ.

Άρθρο 14
Σροποποίηςη νομικήσ δζςμευςησ (πλην ζργων που εκτελοφνται με δημόςιεσ ςυμβάςεισ)
Θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τροποποίθςθσ τθσ νομικισ δζςμευςθσ μπορεί να προκφψει:
1. Με τθν υποβολι αιτιματοσ τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ πράξθσ από το δικαιοφχο
προσ τθν ΟΣΔ. το αίτθμα κα πρζπει να αναφζρονται τα ςθμεία τροποποίθςθσ και
να τεκμθριϊνονται επαρκϊσ οι λόγοι τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ πράξθσ. το
αίτθμα επιςυνάπτονται όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν το
αίτθμα. Αντίςτοιχο αίτθμα υποβάλλεται και για τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ,
ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Καν. 640/2014.
2. Κατά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ςτθν
περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία τθσ πράξθσ όπωσ αυτά
αποτυπϊνονται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ ι αποκλίςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ
πράξθσ (ενδεικτικά:λόγω διαχειριςτικϊν προβλθμάτων, εμπλοκϊν ςτθν εκτζλεςθ
τθσ πράξθσ).
Οι τροποποιιςεισ των νομικϊν δεςμεφςεωνμποροφν να αφοροφν:
1. τροποποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ,
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2. παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ,
3. αλλαγι ςτοιχείων του δικαιοφχου (όπωσ για παράδειγμα τθσ νομικισ μορφισ, τθσ
επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ,τθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ),
4. μεταφορζσ ποςϊν μεταξφ «κατθγοριϊν δαπανϊν»,
5. διόρκωςθ προφανϊν ςφαλμάτων (άρκρο 4 του Καν. (ΕΕ) 809/2013).
Σο αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ νομικισ δζςμευςθσ μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά,
υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ΟΠΑΑ και του φυςικοφ φακζλου ςτθν ΟΣΔ. Ο
δικαιοφχοσ οφείλει εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν να αποςτείλει ςτθν ΟΣΔ το αποδεικτό
κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ τροποποίθςθσ μαηί με το φυςικό φάκελο.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ νομικισ δζςμευςθσ από το
δικαιοφχο και τθ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ αλλαγισ ςτοιχείων τθσ πράξθσ, θ αρμόδια ΟΣΔ
εξετάηει τισ διαφοροποιιςεισ ιδίωσ ωσ προσ τθν ςφνδεςι τουσ με τα κριτιρια
επιλεξιμότθτασ και επιλογισ.
Επιπρόςκετα, κα πρζπει να τθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και να
μθν αλλοιϊνεται το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςισ τθσ ςε βακμό που να κακιςτά τθν πράξθ
μθ

επιλζξιμθ.

Επιπλζον,

οι

ςχετικζσ

μεταβολζσ

δεν

πρζπει

να

ςυνιςτοφν

ςθμαντικιτροποποίθςθ τθσ πράξθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο71, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ)
1303/2013:
α) παφςθ ι μετεγκατάςταςθ μιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ
προγράμματοσ,
β) αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία παρζχει ςε μια
εταιρεία ι δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα,
γ) ουςιαςτικι μεταβολι που επθρεάηει τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ ι τθν εφαρμογι των όρων
ζνταξθσ, που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ τθσ πράξθσ.
Θ ΟΣΔ ζχει ωσ υποχρζωςθ να κάνει αναλυτικι περιγραφι ςτα ποςά, και ςτουσ λόγουσ
τροποποίθςθσ,οι οποίοι πρζπει να ςυνάδουν με τθν φφςθ του ζργου και τθν προςτικζμενθ
αξία του. Με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ, θ ΟΣΔ εγκρίνει ι απορρίπτει με απόφαςθ
τθσ ΕΔΠ, το ςχετικό αίτθμα. ε περίπτωςθ απόρριψθσ ενθμερϊνει εγγράφωσ τον δικαιοφχο.
ε περίπτωςθ ζγκριςθσ, θ ΟΣΔ αποςτζλλει το ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ νομικισ
δζςμευςθσ του δικαιοφχου, μαηί με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ ΕΔΠ, ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ, ϊςτε να προβεί ςε τροποποίθςθ τθσνομικισ δζςμευςθσ, με ςχετικι
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απόφαςθ του οικείου Περιφερειάρχθ.
ΘΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασαναρτά τθν απόφαςθ ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και
εγκρίνει τθ νομικι δζςμευςθ ςτο ΟΠΑΑ.
Ακολοφκωσ, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ ςτθν αρμόδια
ΟΣΔκαι αυτι με τθν ςειρά τθστθν αποςτζλλει ταχυδρομικά με απόδειξθ παραλαβισ και με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο.
Σροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ, που δεν επθρεάηουν τα ςτοιχεία τθσ πράξθσ όπωσ
αντικατάςταςθ υλικοφ καταςκευισ, επουςιϊδεισ αλλαγζσ εξοπλιςμοφ, τροποποίθςθ
κωδικϊν ι εργαςιϊν και μεταφορζσ ποςϊν εντόσ «κατθγοριϊν δαπανϊν», δφναται να
γίνονται για λόγουσ απλοποίθςθσ με ευκφνθ τθσ ΟΣΔ και χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ
ΕΔΠ, θ οποία κα ενθμερωκεί αναλυτικά για όλα τα ςχετικά αιτιματα ςε επόμενθ
ςυνεδρίαςθ τθσ.
Θ τροποποίθςθ τθσ νομικισ δζςμευςθσ προθγείται του αιτιματοσ πλθρωμισ, εφόςον το
αίτθμα πλθρωμισ ςχετίηεται με τθν τροποποίθςθ.
Σο πλικοσ των τροποποιιςεων των νομικϊν δεςμεφςεων, που αιτείται ο δικαιοφχοσ, δεν
μπορεί

να

υπερβαίνει

τα

πζντε

(5),

κατά

τθν

διάρκεια

του

εγκεκριμζνου

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ.

Άρθρο 15
Σροποποίηςη Απόφαςησ ζνταξησ
Θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ μπορεί να προκφψει από:
1. αλλαγι ςτοιχείων του δικαιοφχου,
2. οριηόντιεσ παρατάςεισ τθσ προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ των πράξεων,
3. μεταβολζσ ςτο οικονομικό αντικείμενο και ειδικότερα:


μείωςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ ι των πράξεων που
περιλαμβάνονται ςε μια απόφαςθ ζνταξθσ ςε ποςοςτό άνω του 20%,



αφξθςθ προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ.

δ. ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, ςε περίπτωςθ που ο τελικόσ προχπολογιςμόσ,
διαφοροποιείται από τον αρχικά ενταγμζνο.
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Θ εν λόγω απόφαςθ εκδίδεται απότον οικείο Περιφερειάρχθ. Θ απόφαςθ αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», κοινοποιείται ςτθν αρμόδια ΟΣΔ και αποςτζλλεται με ευκφνθ τθσ
ταχυδρομικά, με απόδειξθ παραλαβισ και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο.
Καταχωρίςεισ ςτο ΟΠΣΑΑ
ΘΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, δφναται να τροποποιιςει ςτο ΟΠΑΑ το ςχζδιο
απόφαςθσ ζνταξθσ ςυςχετίηοντάσ τθν με τθν πράξθ ι τισ πράξεισ που περιλαμβάνονται ςε
αυτι. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, τα ςτοιχεία τθσ (αρικ. και θμερομθνία
πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) δφναται να καταχωρίηονται ςτο ΟΠΑΑ.Πριν τθν τροποποίθςθ τθσ
απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΟΠΑΑ, κα πρζπει να ζχει προθγθκεί θ τροποποίθςθ τθσ νομικισ
δζςμευςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ.

Άρθρο 16
Προκαταβολή ςτον Δικαιοφχο
Οι δικαιοφχοι, μετά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ τουσ,δφνανται να αιτθκοφν ςτθν ΟΣΔ, μζςω του
ΟΠΑΑ,τθ χοριγθςθ προκαταβολισ,ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 45 Καν. (ΕΕ)
1305/2013.
Σο ςυνολικό φψοσ τθσ προκαταβολισ ι των προκαταβολϊν μπορεί να ανζλκει μζχρι 50%
τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ που ςυνδζεται με τθν πράξθ.
Θ καταβολι τθσ προκαταβολισ ι των προκαταβολϊν υπόκειται ςτθ ςφςταςθ τραπεηικισ
εγγφθςθσ ι ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 100 % του ποςοφ τθσ προκαταβολισ.
Θ εγγφθςθ ςυςτινεται προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίςτου χρόνου.το αίτθμα πλθρωμισ,
που ζπεται τθσ προκαταβολισ, κα πρζπει να γίνει ολικι απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ.
Μαηί με το αίτθμα προκαταβολισ, ο δικαιοφχοσ ςυνυποβάλλει τα οριηόμενα
δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά κα περιγραφοφν ςε ςχετικι εγκφκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
φμφωνα με τθν παράγραφο 1, του άρκρου 45, του Ν. 4456/2017 (Α’ 24), για τα ζργα που
εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, οι προκαταβολζσ που χορθγοφνται βάςει του άρκρου
72 παρ. 1 περίπτωςθ δϋ και του άρκρου 150 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ κάκε φορά
ιςχφει, για ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ ςτα μζτρα του ΠΑΑ 2014-2020 κα
αντιμετωπίηονται και κα δθλϊνονται ςτθν Ε.Ε. ςφμφωνα με τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2016/1813 τθσ 7θσ Οκτωβρίου 2016, όπωσ τροποποιοφμενοσ ιςχφει,
ωσ μερικι πλθρωμι.
Αναθοπικά με ενιζσύζειρ πος σοπηγούνηαι βάζει ηος Καν.(ΕΕ) 651/2014, ζε πεπίπηωζη
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σοπήγηζηρ πποκαηαβολήρ και πποκειμένος να μην ςπάπξει ςπέπβαζη ηηρ ένηαζηρ ηηρ
ενίζσςζηρ, οι καηαβολέρ ηων ενιζσύζεων και οι επιλέξιμερ δαπάνερ ανάγονηαι ζηην αξία ηοςρ
καηά ηο σπόνο σοπήγηζηρ ηηρ ενίζσςζηρ (με βάζη ηο πποεξοθληηικό επιηόκιο πος ιζσύει καηά
ηο σπόνο σοπήγηζηρ ηηρ ενίζσςζηρ). Ο ςπολογιζμόρ αςηόρ ππαγμαηοποιείηαι ππιν ηην ηελική
δόζη – αποπληπωμή ηος έπγος.

Άρθρο 17
Αίτηςη πληρωμήσ/προκαταβολήσ Δικαιοφχου
Οι πλθρωμζσ των ζργων γίνονται τμθματικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν που
ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν.
Θ υποβολι των αιτιςεων πλθρωμισ/προκαταβολισ πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο,
μζςω του ΟΠΑΑ. Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, οι δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ
κακοριςμζνθσ προκεςμίασ, να αποςτείλουν ςτθν αρμόδια ΟΣΔ, αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ
αίτθςθσ ι υπογεγραμμζνο αντίγραφο αυτισ, κακϊσ και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν
υποβάλλονται θλεκτρονικά, τα οποία κα οριςκοφν με ςχετικι εγκφκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι δικαιοφχοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μζχρι πζντε (5) αιτιματα πλθρωμισ. το εν
λόγω πλικοσ αιτθμάτων πλθρωμισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ προκαταβολι.
Επίςθσ, οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιςτον ζνα αίτθμα πλθρωμισ, εντόσ ενόσ ζτουσ από
τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, φψουσ τουλάχιςτον 10%, τθσ Δθμόςιασ
Δαπάνθσ τθσ πράξθσ.
τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ που
ορίηονται ςτον ν. 4412/2016 (Αϋ 147), ςχετικά με τουσ λογαριαςμοφσ-πιςτοποιιςεισ.
Κατά τα λοιπά, ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.1 του ΔΕ όπωσ ιςχφει κάκε φορά.

Άρθρο 18
Διοικητικόσ ζλεγχοσ επί των αιτήςεων πληρωμήσ/προκαταβολήσ δικαιοφχου
το πλαίςιο του διοικθτικοφ ελζγχου προαπαιτείται ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ
πλθρωμισ του δικαιοφχου από τθν ΟΣΔ, θ οποία εξετάηει τθν ορκότθτα των φακζλων
πλθρωμισ και τθν ςυμπλιρωςθ των εντφπων που κα τουσ ςυνοδεφουν. Οι αιτιςεισ που δεν
κρίνονται πλιρεισ απορρίπτονται. Σα απαιτοφμενα ζντυπα κα περιγραφοφν ςε ςχετικι
εγκφκλιο.
Θ ΕΔΠ με απόφαςι τθσ, ορίηει Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Πράξεων (ΕΠΠ) που αποτελείται
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από τουλάχιςτον δφο ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ, ςχετικά με το αντικείμενο τθσ πράξθσ.
Θ ΕΠΠ διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο και επιτόπια επίςκεψθ ςε όλα τα αιτιματα πλθρωμισ,
προκειμζνου να πιςτοποιιςει το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο, εκτόσ των ζργων που
αφοροφν ςε άυλεσ ενζργειεσ.
Για πράξεισ που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και για πράξεισ με επιλζξιμο
προχπολογιςμό μζχρι 50.000€, δφναται να πραγματοποιθκεί μια επιτόπια επίςκεψθ ςτο
τελευταίο αίτθμα πλθρωμισ τθσ πράξθσ.
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει:
α. τθν επαλικευςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια για τθν οποία
ηθτικθκε και χορθγικθκε θ ςτιριξθ,
β. τθν επαλικευςθ των δαπανϊν που προζκυψαν και των πλθρωμϊν που
πραγματοποιικθκαν,
γ. τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ Πρακτικοφ (το περιεχόμενο του κα εξειδικευτεί με ςχετικι
εγκφκλιο τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020), ςτο οποίο αποτυπϊνονται τα αποτελζςματα του
διενεργθκζντοσ ελζγχου και θ αποςτολι του ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
Κατά τα λοιπά, ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.4 του ΔΕ, ζτςι όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
τθ ςυνζχεια, μετά τθν ολοκλιρωςθ του διοικθτικοφ ελζγχου του αιτιματοσ πλθρωμισ, θ
ΟΣΔ καταβάλει δθμόςια δαπάνθ ςτον δικαιοφχο ςφμφωνα και με όςα περιγράφονται ςτθν
Διαδικαςία Ι.6.5 του ΔΕ ζτςι όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
ε περίπτωςθ που μετά από τθν εξζταςθ ενόσ αιτιματοσ πλθρωμισ πράξθσ, από τθν ΟΣΔ,
προκφπτει διαφορά μεταξφ του αιτοφμενου και του επιλζξιμου ποςοφ, τότε λαμβάνεται
υπόψθ και το Άρκρο 63 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Αν διαπιςτωκεί ότι ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία ςτα αιτιματα πλθρωμισ,
ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και θ καταβλθκείςα δθμόςια δαπάνθ
επιςτρζφεται με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. Επιπλζον, ο εν
λόγω δικαιοφχοσ αποκλείεται από το υπομζτρο 19.2 για το θμερολογιακό ζτοσ τθσ
διαπίςτωςθσ κακϊσ και για το επόμενο.
Με τθν επιφφλαξθ τθσ διακζςιμθσ χρθματοδότθςθσ από τθν αρχικι και τθν ετιςια
προχρθματοδότθςθ και τισ ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ, θ ΟΣΔ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ, εξαςφαλίηει ότι ο δικαιοφχοσ λαμβάνει πλιρωσ το ςυνολικό ποςό τθσ
οφειλόμενθσ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, το αργότερο 60 θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία
46

υποβολισ τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ από τον δικαιοφχο.
Κανζνα ποςό δεν αφαιρείται οφτε παρακρατείται και δεν ειςπράττεται καμία ειδικι
επιβάρυνςθ ι άλλο τζλοσ ιςοδφναμου αποτελζςματοσ που κα επζφερε μείωςθ των ποςϊν
επιλζξιμθσ χρθματοδότθςθσ για τουσ δικαιοφχουσ. Εξαιροφνται κατά τθν τελευταία
πλθρωμι οι παρακρατιςεισ ςτθ ΔΟΤ, αςφαλιςτικά ταμεία ι άλλουσ φορείσ του δθμοςίου.
Θ προκεςμία πλθρωμισ των 60 θμερϊν, μπορεί να διακοπεί από τθν ΟΣΔ ςε δεόντωσ
αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ όπου:
1. το ποςό απαίτθςθσ πλθρωμισ δεν είναι απαιτθτό ι δεν ζχουν παραςχεκεί τα
κατάλλθλα δικαιολογθτικά ζγγραφα,
2. ζχει κινθκεί διαδικαςία διερεφνθςθσ όςον αφορά ενδεχόμενθ παρατυπία που
επθρεάηει τθν εν λόγω δαπάνθ.
Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν ΟΣΔ, για τθ διακοπι και
τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτι.

Άρθρο 19
Ανάκληςη αιτήματοσ - Διόρθωςη προφανϊν ςφαλμάτων αιτήματοσ
πληρωμήσ/προκαταβολήσ
Οι δικαιοφχοι μποροφν, οποιαδιποτε ςτιγμι, να ανακαλζςουν εγγράφωσ τθν αίτθςθ
πλθρωμισ ι προκαταβολισ ι τμιμα αυτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Καν. (ΕΕ)
809/2014.τθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.2 του ΔΕ, ζτςι όπωσ κάκε
φορά ιςχφει.
Οι δικαιοφχοι μποροφν, ςε περιπτϊςεισ προφανϊν ςφαλμάτων, να διορκϊςουν και να
προςαρμόςουν τθν αίτθςθ πλθρωμισ ι προκαταβολισ ι/και τα ςυνυποβαλλόμενα
δικαιολογθτικά, οποιαδιποτε ςτιγμι μετά τθν υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του
Καν. (ΕΕ) 809/2014. τθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.3 του ΔΕ, ζτςι
όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Σα παραπάνω αιτιματα υποβάλλονται ςτο ΟΠΑΑ και υποβάλλονται υπογεγραμμζνα από
το δικαιοφχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του ςυνοδευόμενα από όλα τα κατά περίπτωςθ
ςχετικά δικαιολογθτικά εγγράφωσ ςτθν ΟΣΔ, το αργότερο εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν
από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ.
Άρθρο 20
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Τποχρεϊςεισ δικαιοφχων κατά την υλοποίηςη
Οι δικαιοφχοι οφείλουν να υλοποιοφν τθν πράξθ ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν
προκιρυξθ, ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο, όπωσ ιςχφει κάκε
φορά.
Επιπρόςκετα οι δικαιοφχοι οφείλουν:
1. να τθροφν τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτο άρκρο 25 τθσ παροφςασ,
2. να μθ μεταβάλλουν το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ ενιςχυόμενθσ πράξθσ, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ ςτθν ΟΣΔ,
ειςιγθςι τθσ και αντίςτοιχθ ζγκριςθ από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. ε
περίπτωςθ που, κατόπιν ςχετικοφ ελζγχου, διαπιςτωκεί μεταβολι του ιδιοκτθςιακοφ
κακεςτϊτοσ χωρίσ να ζχει ακολουκθκεί θ εν λόγω διαδικαςία και διαπιςτωκεί ότι ο
δικαιοφχοσ δεν τθρεί τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ι ότι θ διαφοροποίθςθ των κριτθρίων
επιλογισ τον κακιςτά μθ επιλζξιμο, τότε ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσκαι
τυχόν ποςό ενίςχυςθσ που ζχει καταβλθκεί επιςτρζφεται εντόκωσ από τθν θμερομθνία
καταβολισ του,με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν,
3. να μθ χρθςιμοποιοφν πάγια ςτοιχεία που ζχουν ενιςχυκεί για δραςτθριότθτεσ που
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. ε περίπτωςθ
που θ διαπίςτωςθ αυτιγίνει από τθν ΟΣΔ ι άλλεσ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ κατά τθν
διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, τότε θ δθμόςια δαπάνθ που ζχει καταβλθκεί για
τα ςυγκεκριμζνα πάγια επιςτρζφεται με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων ποςϊν,
4. να μθ μεταβιβάηουν πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν ενιςχυκεί, εκτόσ εάν αυτά
αντικαταςτακοφν,πριν τθν τελικι πλθρωμι τθσ πράξθσ, από άλλα, κυριότθτασ του
δικαιοφχου και τουλάχιςτον ίςθσ αξίασ και δυναμικότθτασ, ανταποκρίνονται ςτθν
εξυπθρζτθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ πράξθσ. Ο δικαιοφχοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει τθν
αντικατάςταςθ ςτθν αρμόδιαΟΣΔ,
5. να πραγματοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ειςαγωγι ςτο ΟΠΑΑ
δεδομζνων και εγγράφων που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν
αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο των πράξεων που υλοποιοφν, διαςφαλίηοντασ τθν ακρίβεια,
τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των ςτοιχείων που υποβάλλουν ςτο ΟΠΑΑ,
6. να αποδζχονται και να διευκολφνουν ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τθν ΟΣΔ και
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άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα,
7. να τθροφν τα κριτιρια επιλογισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξισ τουσ. ε περίπτωςθ που κατά
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, γίνει αντιλθπτό, από τουσ αρμόδιουσ φορείσ του άρκρου 2 τθσ
παροφςθσ, ότι δεν τθροφνται τα κριτιρια επιλογισ και θ επανεξζταςθ των κριτθρίων
ζχει ωσ αποτζλεςμα θ βακμολογία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, να είναι μικρότερθ τθσ τιμισ
βάςεωσ αξιολόγθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ, τότε ανακαλείται θ απόφαςθ
ζνταξθσ τθσ πράξθσκαι τυχόν καταβλθκείςα ενίςχυςθ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ με
τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.

Άρθρο 21
Ολοκλήρωςη πράξησ.
Θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ πραγματοποιείται με τθν κατάκεςθ του
τελικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ του δικαιοφχου, εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ
τθσ, και ολοκλθρϊνεται με τθν διαδικαςία Ι.6.6. του ΔΕ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.

Άρθρο 22
Γενικοί κανόνεσ για τισ πράξεισ
Οι δικαιοφχοι του υπομζτρου 19.2 περιγράφονται ςτο άρκρο 2 τθσ ΚΤΑ 2635/13-09-2017
(ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017). Επιπλζον για τουσ δικαιοφχουσ ιςχφουν τα εξισ:
1. δφναται να είναι υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό
ίδρυςθ:
1.1. για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, αρκεί θ αίτθςθ ςτιριξθσ
1.2. για τα Νομικά Πρόςωπα απαιτείται ςχζδιο καταςτατικοφ ςυνθμμζνο ςτθν
αίτθςθ ςτιριξθσ, που ςε κάκε περίπτωςθ αποκτοφν ΑΦΜ πριν τθν ζνταξθ
τθσ πράξθσ.
2.

δικαιοφχοσ δφναται να είναι το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ ι
μζλοσ που τθν απαρτίηει ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν τθσ ΕΔΠ κακϊσ
επίςθσ και μζλθ του Δ του εν λόγω νομικοφ προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων.

3.

δικαιοφχοσ δφναται να είναι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΚΟ, εφόςον δεν κωλφεται από
διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΔΕΚΟ ι Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ που διακζτει
ςχετικι άδεια από αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο.
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Δικαιοφχοι δεν μπορεί να είναι:
1. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ.
2. φυςικά πρόςωπα:
2.1.ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ,
2.2.ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ,
2.3.εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ) και ςτο
Διοικθτικό υμβοφλιο του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ.
Για δράςεισ που ενζχουν ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ και κα εξεταςκοφν ςτο πλαίςιο του
Καν. (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουνίου 2014, είναι απαραίτθτο να
περιζχονται ςτο φάκελο που κα υποβλθκεί προσ αξιολόγθςθ, ςτοιχεία προκειμζνου να
εξεταςκεί θ εκπλιρωςθ των προχποκζςεων του Γενικοφ και Ειδικοφ μζρουσ του Γενικοφ
Απαλλακτικοφ Κανονιςμοφ, όπωσ κα περιγραφοφν ςτθν πρόςκλθςθ.
Οι προβλθματικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2, ςθμείο 18 του Καν. (ΕΕ)
651/2014 (ΓΑΚ), όπωσ κάκε φορά ιςχφει, εξαιροφνται από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ.

Άρθρο 23
Μακροχρόνιεσ Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχων
Οι δικαιοφχοι υποχρεοφται για περίοδο πζντε (5) ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι του να μθν
προβοφν:
i.

ςε παφςθ ι μετεγκατάςταςθ τθσ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ του ΣΠ,

ii.

ςε ουςιαςτικι μεταβολι που επθρεάηει τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ ι τθν εφαρμογι
των όρων που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ. Ωσ
ενδεικτικι περίπτωςθ ουςιαςτικισ μεταβολισ αναφζρεται και θ διαπίςτωςθ περί
πλθμμελοφσ ςυντιρθςθσ των ζργων από τουσ δικαιοφχουσ, με αποτζλεςμα αυτά
να μθν είναι πλζον λειτουργικά,

iii.

ςε αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία
παρζχει ςε μια εταιρεία ι δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα.

ε αντίκετθ περίπτωςθ υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι τθσ καταβλθκείςασ δθμόςιασ
ενίςχυςθσ,αναλογικά για το διάςτθμα που δεν τθρικθκαν οι εν λόγω υποχρεϊςεισ.
Ακόμθ, να αποδζχονται και να διευκολφνουν ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ, από τθν ΟΣΔ
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και τουσ αρμόδιουσ φορείσ. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ελζγχου τότε επιςτρζφεται το ςφνολο
τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ που καταβλικθκε, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων ποςϊν.
Οιδικαιοφχοι οφείλουν να τθροφν τα κριτιρια επιλογισ που αποτελοφν μακροχρόνιεσ
υποχρεϊςεισ, για πζντε ζτθ από τθν τελικι του πλθρωμι. ε αντίκετθ περίπτωςθ, αν ζνα ι
περιςςότερα κριτιρια δεν ικανοποιοφνται τότε επιςτρζφεται, με τθν διαδικαςία των
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν, ποςοςτό τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που ζχει
καταβλθκεί, και απορρζει από τον ακόλουκο τφπο: (α-β)/100 * γ/5 Χ Δθμόςια Δαπάνθ.
Όπου α θ βακμολογία του κριτθρίου κατά τθν αξιολόγθςθ, β θ νζα βακμολογία του
κριτθρίου ςφμφωνα με τα ευριματα του ελζγχου και γ ο αρικμόσ των ετϊν από τθν τελικι
πλθρωμι. Ο παραπάνω τφποσ εφαρμόηεται για κάκε κριτιριο επιλογισ που ελζγχεται και θ
προσ ανάκτθςθ Δθμόςια Δαπάνθ υπολογίηεται ακροιςτικά.
ε περίπτωςθ που θ επανεξζταςθ των κριτθρίων ζχει ωσ αποτζλεςμα θ βακμολογία του
επενδυτικοφ ςχεδίου να είναι μικρότερθ τθσ τιμισ βάςεωσ αξιολόγθςθσ για τθν
ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ, τότε επιςτρζφεται κατ’ αναλογία το ποςοςτό τθσ Δθμόςιασ
Δαπάνθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 71 Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Θ προσ ανάκτθςθ
Δθμόςια Δαπάνθ υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: α*ΔΔ/5. Όπου α το ζτοσ (1ο ι 2ο ι 3ο
ι 4ο ι 5ο) κατά το οποίο διενεργείται ο ζλεγχοσ, μετά τθν τελευταία πλθρωμι και ΔΔ θ
Δθμόςια Δαπάνθ που καταβλικθκε.
Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται κάκε ζτοσ και ςτα πλαίςια τθσ διάρκειασ των μακροχρονίων
υποχρεϊςεων τουσ, να αποςτζλλουν θλεκτρονικά ι εγγράφωσ ςτθν ΟΣΔ, αποδεικτικά
τιρθςθσ των μακροχρονίων υποχρεϊςεϊν τουσ, ζωσ τισ 31-12-2023 και ςτο μετζπειτα
χρονικό διάςτθμα των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων τουσ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ.

Άρθρο 24
Κυρϊςεισ
Εφαρμογή Διοικητικών κυρώςεων − Ανάκτηςη ςτήριξησ
Μετά τθ διενζργεια των διοικθτικϊν ελζγχων επί κάκε αίτθςθσ πλθρωμισ από τθν ΟΣΔ, οι
πλθρωμζσ των δικαιοφχων υπολογίηονται βάςει των ποςϊν που διαπιςτϊνεται ότι είναι
επιλζξιμα. Για τον προςδιοριςμό του ποςοφ που είναι επιλζξιμο για παροχι ςτιριξθσ
κακορίηονται τα εξισ:
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α) το ποςό προσ καταβολι ςτον δικαιοφχο βάςει τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ και τθσ
απόφαςθσ χοριγθςθσ,
β) το ποςό προσ καταβολι ςτον δικαιοφχο κατόπιν εξζταςθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των
δαπανϊν ςτθν αίτθςθ πλθρωμισ.
Εάν το ποςό που κακορίηεται βάςει τθσ υποβλθκείςασ από τον δικαιοφχο αίτθςθσ
πλθρωμισ (ςθμείο α τθσ παροφςασ παραγράφου) υπερβαίνει το επιλζξιμο ποςό που
κακορίηεται μετά τθν εξζταςθ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν ςτθν αίτθςθ πλθρωμισ
(ςθμείο β τθσ παροφςασ παραγράφου) κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 10%, επιβάλλεται
διοικθτικι κφρωςθ επί του επιλζξιμου ποςοφ, θ οποία ιςοφται με τθ διαφορά μεταξφ αυτϊν
των δφο ποςϊν αλλά δεν υπερβαίνει τθν πλιρθ ανάκτθςθ τθσ ςτιριξθσ. θμειϊνεται ότι
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ αν ο δικαιοφχοσ μπορεί να αποδείξει ζναντι τθσ αρμόδιασ ΟΣΔ
ότι δεν ευκφνεται για τθν ζνταξθ του μθ επιλζξιμου ποςοφ ι εάν θ αρμόδια ΟΣΔ κρίνει με
αιτιολογθμζνο τρόπο ότι ο εν λόγω δικαιοφχοσ δεν υπζχει ευκφνθ.
τθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ επιλζξιμθσ δαπάνθσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 10%
ενθμερϊνεται εγγράφωσ ο δικαιοφχοσ για τυχόν ζκφραςθ αντιρριςεων ι λιψθ
διορκωτικϊν μζτρων και ςε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ εκ μζρουσ του ι απόρριψθσ από
τθν ΟΣΔ, μζρουσ ι όλων των αντιρριςεων, επιβάλλονται οι δζουςεσ κυρϊςεισ, με ευκφνθ
τθσ ΟΣΔ και ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ακολουκϊντασ τα
προβλεπόμενα ςτο υφιςτάμενο κανονιςτικό και κεςμικό πλαίςιο που διζπει το υπομζτρο
19.2, τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και τισ διατάξεισ περί επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων ποςϊν.
Επιπρόςκετα, θ ςτιριξθ που ηθτείται απορρίπτεται ι ανακτάται εξ’ ολοκλιρου όταν οι όροι
επιλεξιμότθτασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 και ςτθν πρόςκλθςθ των ΣΠ δεν πλθροφνται.
Επίςθσ, δεν καταβάλλεται ι ανακτάται ςυνολικά ι εν μζρει, εφόςον δεν πλθροφνται: α)
δεςμεφςεισ που κακορίηονται ςτο ΠΑΑ 2014-2020 ι β) άλλεσ υποχρεϊςεισ που τυχόν
προβλζπονται, ςε ςχζςθ με τθνπράξθ, από τθν ενωςιακι ι εκνικι νομοκεςία ι
κακορίηονται ςτο ΠΑΑ 2014-2020, ιδίωσ δε οι διατάξεισ για τισ κρατικζσ προμικειεσ και
άλλα υποχρεωτικά πρότυπα και διατάξεισ.
Δεν επιβάλλονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ όταν θ μθ ςυμμόρφωςθ οφείλεται ςε ανωτζρα βία.
ε περίπτωςθ που θ ςυνολικι εκτίμθςθ βάςει των προαναφερομζνων κριτθρίων οδθγεί ςτθ
διαπίςτωςθ ςοβαρισ μθ ςυμμόρφωςθσ, κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται ότι
ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ ι δεν δθλϊνει τα
απαραίτθτα ςτοιχεία λόγω αμελείασ, θ ςτιριξθ δεν καταβάλλεται ι ανακτάται εξ’
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ολοκλιρου.
Επιπλζον, ο δικαιοφχοσ που δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ,
αποκλείεται από το υπομζτρο 19.2 για το θμερολογιακό ζτοσ τθσ διαπίςτωςθσ κακϊσ και
για το επόμενο.
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθν ΟΣΔ ι άλλεσ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ότι κατά τθν
διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ δεν τθροφνται οι κανόνεσ δθμοςιότθτασ, γίνεται
ςφςταςθ ςυμμόρφωςθσ ςτον δικαιοφχο. ε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ παράβαςθσ,
επιβάλλεται ποινι ςτον δικαιοφχο που αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ δθμόςια δαπάνθσ τθσ πράξθσ
με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ.
Οι μειϊςεισ, απορριπτικζσ αποφάςεισ, ανακτιςεισ και κυρϊςεισ του παρόντοσάρκρου
επιβάλλονται με τθν επιφφλαξθ πρόςκετων κυρϊςεων ςφμφωνα με άλλεσ διατάξεισ του
ενωςιακοφ ι του εκνικοφ δικαίου.

Άρθρο 25
Δημοςιότητα Πράξεων

φμφωνα με τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 808/2014 (Άρκρο 13, Παράρτθμα ΙΙΙ) και τον
Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/669 (Άρκρο 3, παρ. 5, Παράρτθμα ΙΙΙ), όπωσ ιςχφουν, οι
δικαιοφχοι πράξεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΠΑΑ 2014-2020, είναι
υποχρεωμζνοι να προβοφν ςε ενζργειεσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθ ςτιριξθ που
ζχουν λάβει από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ). Θ μθ
τιρθςθ των ελάχιςτων υποχρεωτικϊν κανόνων ενθμζρωςθσ επιςφρει κυρϊςεισ από τα
ευρωπαϊκά και εκνικά όργανα ελζγχου.
Οι κατ’ ελάχιςτον υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων του υπομζτρου 19.2 (δθμοςίου χαρακτιρα
παρεμβάςεισ) είναι:
α) για πράξεισ, των οποίων θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ κυμαίνεται από 50.000 ζωσ
500.000 €, απαιτείται,κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τουσ,θ ανάρτθςθ τουλάχιςτον μίασ
αφίςασ ελάχιςτου μεγζκουσ Α3 ι πινακίδασ με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πράξθ, ςε
ςθμείο εφκολα ορατό, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τθν Ελλάδα και
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ περιγράφεται ςτο Τπόδειγμα,
β) για πράξεισ, που αφοροφν υποδομζσ ι καταςκευαςτικά ζργα, των οποίων θ ςυνολικι
δθμόςια δαπάνθ υπερβαίνει τισ 500.000 €, ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα
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ςθμαντικοφ μεγζκουσ, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο
Τπόδειγμα,
γ) για πράξεισ που αφοροφν ςε εξοπλιςμό ι υποδομζσ ι καταςκευζσ, των οποίων θ
ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ υπερβαίνει τισ 500.000 €, το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν
από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, ο δικαιοφχοσ τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι
πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό από το κοινό, όπου
επιςθμαίνεται τουλάχιςτον θ περιγραφι τθσ πράξθσ και θ χρθματοδοτικι ςυνδρομι τθσ
Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο υλικό καταςκευισ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ
των μόνιμων πινακίδων κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθ μόνιμθ εγκατάςταςι τουσ.
Εφόςον θ επεξθγθματικι πινακίδα που τοποκετείται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχει
μόνιμο χαρακτιρα, δεν είναι απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ αναμνθςτικισ πλάκασ,
δ) για πράξεισ, ςτο πλαίςιο των οποίων, λειτουργεί και δικτυακόσ τόποσ, κα πρζπει να
επιςθμαίνεται τουλάχιςτον θ περιγραφι τθσ πράξθσ και θ χρθματοδοτικι ςυνδρομι τθσ
Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ε) για όλεσ τισ πράξεισ που χρθματοδοτοφνται ςτα πλαίςια του υπομζτρου 19.2
χρθςιμοποιείται και το λογότυπο LEADER.
Ωσ προσ τθν αναγραφι του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:
-

ςτθν περίπτωςθ πράξεων που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,
αναγράφεται ο ςυνολικόσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ (Δθμόςια
Δαπάνθ), όπωσ αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ,

-

ςτθν περίπτωςθ παρεμβάςεων δθμοςίου χαρακτιρα, αναγράφεται ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ
πράξθσ, με διάκριςθ ςε Δθμόςια Δαπάνθ και Ιδιωτικι υμμετοχι.

Όςον αφορά ςτο βαςικό ςτόχο τθσ πράξθσ προτείνεται να είναι ςφντομοσ και να γίνεται
επικοινωνιακι επεξεργαςία τθσ διατφπωςισ του, ϊςτε να είναι κατανοθτόσ από το ευρφ
κοινό.
Οι πλθροφορίεσ και αναφορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (θμαία, Σαμείο, ςφνκθμα,
ςυγχρθματοδότθςθ) πρζπει να καταλαμβάνουν νοθτά τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ,
τθσ πλάκασ ι τθσ πρϊτθσ ιςτοςελίδασ του δικτυακοφ τόπου.
Αναφορικά ςε υλικό ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ που ςυγχρθματοδοτείται ςτα πλαίςια
του υπομζτρου 19.2, ιςχφουν τα εξισ:
Οι δθμοςιεφςεισ (φυλλάδια, ζντυπα, ενθμερωτικά δελτία) και οι αφίςεσ, περιζχουν ςτθν
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πρϊτθ ςελίδα ευδιάκριτθ μνεία τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και το ζμβλθμα τθσ
Ζνωςθσ, κακϊσ επίςθσ το εκνικό ζμβλθμα και το λογότυπο LEADER. Οι δθμοςιεφςεισ
περιλαμβάνουν αναφορζσ ςτθναρμόδια ΟΣΔ και ςτθν αρχι διαχείριςθσ που ζχει οριςτεί για
να υλοποιιςει τθ ςυγκεκριμζνθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τθν Ελλάδα και τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Για πλθροφορίεσ που κοινοποιοφνται με θλεκτρονικό τρόπο (ιςτοςελίδεσ, τράπεηεσ
δεδομζνων για δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ) ι ωσ οπτικοακουςτικό υλικό, θ παραπάνω
παράγραφοσ εφαρμόηεται κατ’ αναλογία.
τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ ςχετικά με το ΕΓΣΑΑ πρζπει:
α) να γίνεται μνεία τθσ ςυνειςφοράσ του ΕΓΣΑΑ, τουλάχιςτον ςτθν αρχικι ςελίδα·
β) να περιλαμβάνεται υπερςφνδεςμοσ προσ τον διαδικτυακό τόπο τθσ Επιτροπισ που
αφορά το ΕΓΣΑΑ.
ε κάκε περίπτωςθ, για λεπτομζρειεσ

ςχετικά με τθν δθμοςιότθτα των Πράξεων,

ακολουκείται το χζδιο τρατθγικισ Ενθμζρωςθσ & Δθμοςιότθτασ του ΠΑΑ 2014-2020,
όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
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ΜΕΡΟ Β

Άρθρο 26
Επιτροπή Διαχείριςησ Προγράμματοσ (ΕΔΠ)
Θ ΕΔΠ αποτελεί το όργανο λιψθσ απόφαςθσ τθσ ΟΣΔ, για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν
εφαρμογι του ΣΠ. Θ ςφνκεςθ τθσ ΟΣΔ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τον Καν. (ΕΕ)
1303/2013 άρκρο 34 παρ.3 ςτοιχείο β), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Θ ΕΔΠ δφναται να ταυτίηεται με το Δ.. του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ, εφόςον
τθροφνται οι όροι τθσ παραπάνω παραγράφου.
ε κάκε περίπτωςθ για τα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςε κάκε ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΔΠ
και εκπροςωποφν τουσ φορείσ που τθν απαρτίηουν πρζπει να διαςφαλίηεται ότι, δεν
υφίςτανται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, αναφορικά με τθν ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ.
ε κάκε απόφαςθ τθσ ΕΔΠ πρζπει να τθροφνται και να αναγράφονται τα ακόλουκα: α)
ονομαςτικι αναφορά των ςυμμετεχόντων β) ποιόν φορζα εκπροςωποφν γ) ότι «θ εν λόγω
ςφνκεςθ είναι ςφμφωνθ με τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 άρκρο 34 παρ.3 ςτοιχείο β)» δ) ότι:
«δεν υφίςτανται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, αναφορικά με τθν ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ».

Άρθρο 27
Προκαταβολή ςτην ΟΣΔ για τα υπομζτρα 19.2 και 19.3
Θ ΟΣΔ δφναται να αιτθκεί προκαταβολι ποςοφ, μζχρι το 25% τθσ εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ
δαπάνθσ τωνυπομζτρων 19.2 και 19.3 για τθν υλοποίθςι του.
Για τον λόγο αυτό, θ ΟΣΔ διατθρεί διακριτό τραπεηικό λογαριαςμό με αποκλειςτικό ςκοπό
τισ πλθρωμζσ των πράξεων των υπομζτρων19.2 και 19.3.
Θ ΟΣΔ υποβάλλει αίτθςθ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ μζςω τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
κατακζτοντασ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι αορίςτου χρόνου, για τθν
χοριγθςθ τθσ προκαταβολισ.
Απαγορεφεται θ χριςθ του λογαριαςμοφ των υπομζτρων19.2 και 19.3 για οποιοδιποτε
άλλο λόγο πζραν των πλθρωμϊν των πράξεων. ε περίπτωςθ που αυτό διαπιςτωκεί, από
τουσ αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου, τότε το ποςό το οποίο αντλικθκε για άλλουσ ςκοποφσ
επιςτρζφεται εντόκωσ και καταλογίηεται ςτθν ΟΣΔ ωσ ποινι, με τθν διαδικαςία των
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αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.

Άρθρο 28
Αίτηςη μερικήσ πληρωμήσ ΟΣΔ
Μετά τθν χριςθ τθσ προκαταβολισ ι των ιδίων κεφαλαίων, για τισ πλθρωμζσ των
δικαιοφχων των υπομζτρων 19.2 και 19.3, θ ΟΣΔ δφναται να υποβάλλει αίτθμα μερικισ
πλθρωμισ προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διά τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, για τθν
αναπλιρωςθ τθσ προκαταβολισ ι των ιδίων κεφαλαίων, όταν ακροιςτικά οι πλθρωμζσ των
πράξεων τθσ ΟΣΔ ςτα υπομζτρα 19.2 και 19.3 ξεπεράςουν το 40% τθσ προκαταβολισ.
Για τον ςκοπό αυτό, αποςτζλλει ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ αίτθμα μερικισ
πλθρωμισ των υπομζτρων 19.2 και 19.3, με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με
ςχετικι εγκφκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 29
Διοικητικόσ ζλεγχοσ αιτήματοσ μερικήσ πληρωμήσ ΟΣΔ
Θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ πραγματοποιεί, αναγνϊριςθ και εκκακάριςθ επί του
ςυνόλου των δαπανϊν του αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ, με βάςθ τθν αίτθςθ μερικισ
πλθρωμισ των ΟΣΔ και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά που τθν ςυνοδεφουν.
Πριν τθν αποςτολι τθσ μερικισ πλθρωμισ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ πραγματοποιεί δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο επί του 5% επί των
δαπανϊν του εκάςτοτε αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ.
Θ διαδικαςία αυτι αφορά ζλεγχο, επί των αντίςτοιχων αιτθμάτων πλθρωμισ των
δικαιοφχων και επιτόπια επίςκεψθ ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. Εξαιροφνται από τισ
επιτόπιεσ επιςκζψεισ άυλεσ ενζργειεσ. Σο δείγμα των φακζλων πλθρωμισ των δικαιοφχων,
προκφπτει θλεκτρονικά από το ΟΠΑΑ. Ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ ΕΤΔ
(ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, οφείλει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 20 θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν παραλαβι ςχετικοφ υλικοφ από τθν ΟΣΔ και περιλαμβάνει, τισ παρακάτω
επαλθκεφςεισ:
1. νομιμότθτα τθσ ΕΔΠ ςφμφωνα με το άρκρο 26 τθσ παροφςθσ.
2. για τα ςτελζχθ που ζχει ορίςει θ ΟΣΔ για τθν υλοποίθςθ – ολοκλιρωςθ των
πράξεων, ωσ μζλθ τθσ ΕΠΠ δεν κα πρζπει να υφίςταται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων,
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μζςω υποβολισ κατάλλθλθσ διλωςθσ,
3. κατά πόςο το αίτθμα είναι ςφμφωνο με τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου
και το αντίςτοιχο Σεχνικό Δελτίο Ζργου,
4. τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου,
5. φπαρξθ, κατά περίπτωςθ, των απαιτοφμενων αδειϊν και βεβαιϊςεων δθμοςίων
αρχϊν που διζπουν τθ νομιμότθτα υλοποίθςθσ ι/και λειτουργίασ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ.
6. τθν νόμιμθ πραγματοποίθςθ των δαπανϊν για τισ οποίεσ υποβάλλεται το αίτθμα
πλθρωμισ,
7. κατά πόςο θ πράξθ είναι λειτουργικι και αποδίδει το προγραμματιςμζνο
αποτζλεςμα ςε ςχζςθ με τθν πρόταςθ που υποβλικθκε και εγκρίκθκε, ςτθν
περίπτωςθ του τελικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ,
8. θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του δικαιοφχου κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ
πράξθσ (άρκρο 20 τθσ παροφςθσ).
Για τθ διεξαγωγι του δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου θ ΟΣΔ αποςτζλλει εντφπωσ
φάκελο ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, με τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Παραςτατικά δαπανϊν και αποδεικτικά εξόφλθςθσ αυτϊν ςε φωτοαντίγραφα.
2. Κάκε ζγγραφο / δικαιολογθτικό που αποδεικνφει τθ νομιμότθτα τθσ δαπάνθσ ςε
φωτοαντίγραφα.
Θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ ςυντάςςει, ςχετικι Ζκκεςθ Δειγματολθπτικοφ
Διοικθτικοφ Ελζγχου, ςτθν οποία καταγράφονται, κατ’ ελάχιςτον, οι πραγματοποιθκείςεσ
ελεγκτικζσ εργαςίεσ, τα αποτελζςματα των επαλθκεφςεων και τα μζτρα που λαμβάνονται
για τθν αντιμετϊπιςθ των αποκλίςεων.
Θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ καταχωρεί τθν εν λόγω ζκκεςθ ςτο ΟΠΑΑ και τθν
διαβιβάηει ςτθν αρμόδια ΟΣΔ. Εφόςον δθμιουργείται υποχρζωςθ επιςτροφισ μζρουσ ι του
ςυνόλου τθσ επιχοριγθςθσ από κάποιον δικαιοφχο, ακολουκεί θ ανάκτθςθ μζρουσ ι του
ςυνόλου τθσ επιχοριγθςθσ με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.
ε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ
οικείασ Περιφζρειασ οφείλει να αυξιςει το δείγμα ςτο 10%, επί των δαπανϊν του εκάςτοτε
αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ.
τθν περίπτωςθ όπου θ ΟΣΔ ι μζλοσ αυτισ, υποβάλει αίτθςθ πλθρωμισ, τότε αυτό
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ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ςτο δείγμα, πζραν του ποςοςτοφ το 5%.
Κατά τθ διενζργεια του δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου, μπορεί να ελεγχκεί το
εφλογο του κόςτουσ των μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ, εφόςον κρικεί ςκόπιμο. Για το
ςκοπό αυτό, μποροφν να ηθτθκοφν από τθν ΟΣΔ πρόςκετα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για
τθν επαλικευςθ του εφλογου κόςτουσ.
ε περίπτωςθ που περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ ΟΣΔ, ζλεγχοσ που διενεργείται ςτο δικαιοφχο
από άλλουσ ελεγκτικοφσ φορείσ, όπωσ Τπθρεςία Ειδικϊν Ελζγχων, ΔΟΤ, Πολεοδομία κ.λπ.,
κα πρζπει άμεςα αυτι να ενθμερϊςει τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ προκειμζνου
να διακοπεί θ διαδικαςία πλθρωμισ.
Θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, διαβιβάηει το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ, ςτον
ΟΠΕΚΕΠΕ, αφοφ πρϊτα ζχει εξαςφαλιςτεί θ ςχετικι ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιςτϊνει τον τραπεηικό λογαριαςμό που διατθροφν αποκλειςτικά για τθν
εφαρμογι των υπομζτρων19.2 και 19.3, οι ΟΣΔ.

Άρθρο 30
Δυνατότητα αφξηςησ του ποςοςτοφ του υπομζτρου 19.4 ζωσ 25% των ΣΠ
Για τθν επίτευξθ του ςτόχου του 10%, επί του προχπολογιςμοφ των υπομζτρων 19.2 και
19.3 που τεκμθριϊνει το δικαίωμα των ΟΣΔ για αφξθςθ του ποςοςτοφ του υπομζτρου 19.4
ζωσ 25% των ΣΠ, ιςχφουν τα εξισ:
1.

Οι πράξεισ που δφναται να ςυνυπολογιςτοφν ςτο 10% είναι:
1.

καινοτόμα ζργα (ςτο ςφνολό τουσ) ι καινοτόμεσ επενδφςεισ (μζροσ του ζργου).

2.

Πράξεισ υνεργαςίασ (υνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων),Cluster,
μεταξφ ομοειδϊν ι παρεμφερϊν επιχειριςεων, με κοινά ι παρεμφερι προϊόντα
που ςτοχεφουν ςτθν ίδια τομεακι αγορά. (Δράςθ 19.2.7)

3.

Διατοπικά και Διακρατικά προγράμματα ςυνεργαςίασ. (υπομζτρο 19.3)

2.

Θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ αποδεικνφεται με τθν ςυμβαςιοποίθςθ των ποςϊν.

3.

Ειδικά

για

τα

ςυμβαςιοποίθςθ

Διατοπικά
ορίηεται

και
θ

Διακρατικά

υπογραφι

των

προγράμματα
ςυμβάςεων

ςυνεργαςίασ

ωσ

υλοποίθςθσ

των

προγραμμάτων μεταξφ του ςυντονιςτι και των εταίρων. ε κάκε περίπτωςθ τα
προγράμματα κα πρζπει να ζχουν ενταχκεί.
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4.

Σθν επίτευξθ του ςτόχου πιςτοποιεί Επιτροπι που ορίηει ο Γενικόσ Γραμματζασ
Αγροτικισ Πολιτικισ και Κοινοτικϊν πόρων από ςτελζχθ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014 2020 ςε
ςυνεργαςία με τθν ΕΤΔ ΠΑΑ 2014 2020, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ΟΣΔ, με το
οποίο προτείνεται και θ κατάλλθλθ τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου ΣΠ.

Άρθρο 31
Τποχρεϊςεισ ΟΣΔ
Θ ΟΣΔ ζωσ τισ 31-01-2020 ςυντάςςει τθν πρϊτθ απολογιςτικι ζκκεςθ, ςφμφωνα με ςχετικό
υπόδειγμα τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014 2020, για τα πεπραγμζνα του ΣΠ, ςτθν οποία κατ’ ελάχιςτον
αποτυπϊνονται το πλικοσ των προκθρφξεων, το πλικοσ των προτάςεων που
υποβλικθκαν, οι ενταγμζνεσ και απενταγμζνεσ πράξεισ, οι ςυμβαςιοποιθμζνεσ πράξεισ, το
ποςό και το ποςοςτό απορρόφθςθσ των υπομζτρων 19.2 και 19.3, το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ εκάςτοτε επενδυτικοφ ςχεδίου ςφμφωνα με τον φάκελο
υποψθφιότθτασ και το εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ςφμφωνα με τθν
πρόβλεψθ τθσ ΟΣΔ, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα απορρόφθςθσ, το καταγεγραμμζνο
επενδυτικό ενδιαφζρον (εφόςον υπάρχει) και οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ από τθν ΟΣΔ για
τθ δθμοςίευςθ προκθρφξεων και τθ ςυμβαςιοποίθςθ του υπολοίπου ποςοφ δθμόςιασ
δαπάνθσ των υπομζτρων 19.2 και 19.3, του ΣΠ (εφόςον υπάρχει). Θ πρϊτθ απολογιςτικι
ζκκεςθ αποςτζλλεται ςτθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020 με κοινοποίθςθ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ.
Επίςθσ παράλλθλα με τθν υποβολι των παραπάνω ςτοιχείων, αναλφονται οι παράγοντεσ
εκείνοι που ςυντζλεςαν ςτθν εφρυκμθ ι μθ εφαρμογι του ΣΠ και τυχόν διορκωτικζσ
κινιςεισ που πρζπει να γίνουν.
Θ ΟΣΔ ζωσ τισ 31-01-2021 ςυντάςςει τθν δεφτερθ απολογιςτικι ζκκεςθ για τα πεπραγμζνα
του ΣΠ με τα ίδια ςτοιχεία που περιζχει και θ πρϊτθ. Επιπρόςκετα, ςτθν δεφτερθ ζκκεςθ
δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον ςχολιαςμό τθσ εφαρμογισ του ΣΠ το τελευταίο ζτοσ, ςε
ςχζςθ με τισ προβλζψεισ τθσ πρϊτθσ απολογιςτικισ ζκκεςθσ. Θ δεφτερθ απολογιςτικι
ζκκεςθ αποςτζλλεται ςτθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020 με κοινοποίθςθ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ.
Θ ΕΤΕ ΠΑΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΤΔ ΠΑΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτισ δφο
απολογιςτικζσ εκκζςεισ αλλά και τα ςτοιχεία που τθρεί θ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020 ωσ
αποτζλεςμα τθσ Εποπτείασ των ΣΠ, ειςθγοφνται κατά περίπτωςθ, για κάκε ΣΠ και ΟΣΔ
ξεχωριςτά, είτε τθν ςυνζχεια των ΣΠ ωσ ζχουν, είτε τθν μείωςθ του Προχπολογιςμοφ των
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ΣΠ είτε τθν αφξθςθ του Προχπολογιςμοφ των ΣΠ.
Θ ΟΣΔ οφείλει να αναρτιςει επεξθγθματικζσ πινακίδεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςφμφωνα με
τθν ςτθν παράγραφο 2.2.β, του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, του Καν (ΕΕ) 808/2014.

Άρθρο 32
Σροποποίηςη του Σοπικοφ Προγράμματοσ
Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ΣΠ, είναι δυνατι θ τροποποίθςι του. Οι προτεινόμενεσ
τροποποιιςεισ δε κα πρζπει να επθρεάηουν τθν ολοκλθρωμζνθ διάςταςθ του ΣΠ.
Θ μεταφορά ποςϊν μεταξφ Θεματικϊν Κατευκφνςεων απαιτοφν τροποποίθςθ του ΣΠ
κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ΟΣΔ και ζγκριςθσ από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014- 2020, ενϊ θ μεταφορά ποςϊν
μεταξφ υποδράςεων τθσ ίδιασ κεματικισ κατεφκυνςθσ του ΣΠ, πραγματοποιείται με
απόφαςθ τθσ ΕΔΠ, Θ ςχετικά απόφαςθ κονιοποιείται ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ
και ςτθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014 - 2020.
Θ προςκικθ νζασ υποδράςθσ και θ απενεργοποίθςθ υποδράςεων απαιτεί τροποποίθςθ του
ΣΠ, αφοφ πρϊτα θ υποδράςθ που απενεργοποιείται ζχει προκθρυχτεί τουλάχιςτον δφο
φορζσ και δεν ζχει υπάρξει ςχετικό επενδυτικό ενδιαφζρον. Κατάργθςθ ι προςκικθ
κεματικισ ενότθτασ επιτρζπεται και εξετάηεται ωσ τροποποίθςθ τοπικισ ςτρατθγικισ. Σο
ςχετικό αίτθμα τίκεται από τθν ΟΣΔ, και εγκρίνεται από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ
Περιφζρειασ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014- 2020.
Οι υπερδευςμεφςεισ του προχπολογιςμοφ των προςκλιςεων, δεν ςυνιςτοφν τροποποίθςθ
ΣΠ ι επιπλζον κατανομι πόρων, εκτόσ εάν οι πλθρωμζσ του ΣΠ υπερβοφν το 100% τθσ
δθμόςιασ δαπάνθσ του, βάςει των εν λόγω υπερδεςμεφςεων. τθ περίπτωςθ αυτι
απαιτείται πρόςκετθ κατανομι πόρων.

Άρθρο 33
Παραλαβή Σοπικοφ Προγράμματοσ
Θ παραλαβι του ΣΠ πραγματοποιείται μετά τθν περάτωςθ των ενταγμζνων πράξεων, των
υποδράςεϊν του, τθ διενζργεια των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν ελζγχου ολοκλιρωςθσ από
τθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020, τθν ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020 και τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, κακϊσ και τθν υποβολι τελικισ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ.
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Άρθρο 34
Επιβολή κυρϊςεων ςτην ΟΣΔ κατά την εφαρμογή του Σοπικοφ Προγράμματοσ
Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ΣΠ κα επιβλθκοφν κυρϊςεισ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
1. μθ τιρθςθ των οδθγιϊν και υποδειγμάτων τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
2. δθμοςίευςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
3. ςφνκεςθ επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και προςφυγϊν που δεν πλθροί τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ που τίκενται,
4. μθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων για το δικαίωμα υποβολισ προςφυγϊν,
5. μθ τιρθςθ των προκεςμιϊν για τθν υποβολι αιτιςεων ςτιριξθσ και υποβολισ
προςφυγϊν από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ,
και οι οποίεσ κεραπεφονται μόνο με επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ και οι οποίεσ οφείλονται
ςε υπαιτιότθτα/ςυνυπαιτιότθτα τθσ ΟΣΔ, αναφορικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ,
επιβάλλεται ποινι φψουσ 1% επί του προκθρυςςόμενου ποςοφ και μζχρι €5.000.
ε περιπτϊςεισ ελζγχων δικαιοφχων των υπομζτρων19.2 και 19.3 από τουσ αρμόδιουσ
φορείσ του άρκρου 2 και ςε περιπτϊςεισ διαπιςτϊςεων αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων
ποςϊν ωσ αποτζλεςμα ελζγχων επιβάλλεται ποινι ςτθν ΟΣΔ φψουσ 5% επί του
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ και μζχρι 5.000€. Θ κφρωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται
ςτισ περιπτϊςεισ που κοινοποιοφνται ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ προβλιματα
και παρατυπίεσ, που διαπιςτϊνονται από τθν ΟΣΔ φςτερα από δικό τθσ ζλεγχο και αφοροφν
αποδεδειγμζνα ενζργειεσ του δικαιοφχου μετά τθν καταβολι τθσ ενίςχυςθσ. τισ
περιπτϊςεισ αυτζσ, θ ΟΣΔ ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του ςχετικοφ ελζγχου. Οι κυρϊςεισ δεν επιβάλλονται ςτισ
περιπτϊςεισ που θ παρατυπία δεν ζχει αποτελζςει αντικείμενο διοικθτικοφ ελζγχου ι
επιτόπιασ επίςκεψθσ τθσ ΟΣΔ, πριν ι μετά τθν καταβολι τθσ ενίςχυςθσ ι δεν αποτελεί
αποδεδειγμζνα υπαιτιότθτα τθσ ΟΣΔ.
ε περίπτωςθ που ςυντρζχουν περιςςότερεσ τθσ μίασ εκ των ανωτζρω περιπτϊςεων, οι
κυρϊςεισ επιβάλλονται ςωρευτικά ςτθν ΟΣΔ για κάκε μία από αυτζσ.
Μετά τθν διαπίςτωςθ των ανωτζρω από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ι τθν ΕΤΕ
ΠΑΑ 2014 -2020, ι τθν ΕΤΔ ΠΑΑ 2014 -2020, θ ΟΣΔ καλείται

να διατυπϊςει εντόσ

αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν εγγράφωσ τισ απόψεισ τθσ ςτον φορζα που
ζκανε τθν ςχετικι διαπίςτωςθ.
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τθν περίπτωςθ που θ ΟΣΔ δεν υποβάλει ςτθν προκεςμία αυτι, τισ απόψεισ τθσ ι αυτζσ
δεν κρικοφν βάςιμεσ, ο φορζασ που διαπίςτωςε τισ ανωτζρω παραβάςεισ, ειςθγείται τθν
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του ΣΠ ςτθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020. Θ τροποποίθςθ
αυτι επιφζρει μείωςθ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων του υπομζτρου 19.4, ανάλογα με τισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ κατά τα ανωτζρω και εκδίδει ςχετικι απόφαςθ τροποποίθςθσ. Οι
πιςτϊςεισ που αφαιροφνται από το υπομζτρο 19.4 δφναται να μεταφερκοφν ςε άλλα
υπομζτρα ι υποδράςεισ του ΣΠ μετά από ςχετικό αίτθμα τθσ ΟΣΔ.

Άρθρο 35
Καταλογιςµόσ ευθυνϊν
Οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά ι βλάβθ υφίςταται θ ΟΣ∆, το προςωπικό τθσ ι οι
εκπρόςωποί τθσ ι προκαλείται από αυτιν ςε τρίτουσ κατά τθν εφαρμογι του ΣΠ, βαρφνει
αποκλειςτικά τον φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ.

Άρθρο 36
Εποπτεία των Σοπικϊν Προγραμμάτων
Θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ και θ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020 ζχουν τθν αρμοδιότθτα τθσ
Εποπτείασ, τθσ εφαρμογισ των ΣΠ, από τισ ΟΣΔ, Άρκρο 60, Καν (ΕΕ) 809/2014.
το πλαίςιο τθσ εποπτείασ:
θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ διενεργεί δειγματολθπτικοφσ διοικθτικοφσ ελζγχουσ επί:
1. των αιτιςεων ςτιριξθσ, κατά τθν διάρκεια τθσ αντίςτοιχθσ αξιολόγθςθσ,
2. των αιτθμάτων πλθρωμισ των δικαιοφχων κατά τθν διάρκεια τθσ αντίςτοιχθσ
διαδικαςίασ,
θ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020:
1. αποφαίνεται, για ηθτιματα επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ι πράξεων κατόπιν ςχετικϊν
ερωτθμάτων τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ ι των ΟΣΔ,
2. εγκρίνει τθν τροποποίθςθ των μελϊν (φορείσ) τθσ ΕΔΠ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ
τθσ ΟΣΔ,
3. πραγματοποιεί δειγματολθπτικοφσ διοικθτικοφσ ελζγχουσ του Άρκρου 48, Καν (ΕΕ)
809/2014, βάςει δείγματοσ,
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4. ςυντονίηει τθν ενιαία εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ
τθσ χϊρασ και μεταξφ των ΟΣΔ και των ΕΤΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειϊν.
Επίςθσ ςτα πλαίςια τθσ Εποπτείασ των ΣΠ, θ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014 - 2020:
1. υποςτθρίηει τουσ δικαιοφχουσ των ΣΠ, τισ ΟΣΔ, τισ ΕΤΔ (ΕΠ) των Περιφερειϊν μζςω
τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και βελτίωςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου, ςε ςχζςθ με
τθν εφαρμογι των ΣΠ,
2. ελζγχει τθν εξαςφάλιςθ των ςτόχων που τζκθκαν κατά τθν υποβολι των ΣΠ,
3. διαςφαλίηει τθν επιλεξιμότθτα των ενεργειϊν ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ εφαρμογισ
των ΣΠ και ςφμφωνα με τισ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ του ΤΠΑΑΣ,
4. μεριμνά να αποφευχκεί κάκε φαινόμενο «ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων», ανάμεςα
ςτθν ΟΣΔ ωσ δικαιοφχο, τθν ΕΔΠ ωσ κφριοσ παράγοντασ λιψθσ αποφάςεων για ΣΠ
και των Περιφερειϊν ωσ Φορείσ, με δεδομζνα: αφενόσ τισ ιδιαιτερότθτεσ που
προκφπτουν από το Ενωςιακό Δίκαιο για τθν εφαρμογι των ΣΠ και αφετζρου τθν
αποκζντρωςθ των εξουςιϊν.

Άρθρο 37
Σελικζσ διατάξεισ
Θ παροφςα να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ
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