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ΕΝΣΤΠΟ  ΙΙ_1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

Σαχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 65, Πυλαία 

Σαχ. Κωδ.:   57001 

Πλθροφορίεσ:   

Αναρτάται ςτη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

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

Αρικ.πρωτ.:   XXXX 

Σθλζφωνο:    
Σθλεο/τυπο:  
Ηλεκτ.Σαχ/μείο:   

ΡΟΣ:  
Δικαιοφχουσ Πράξεων  
 . .. . .. . . .. . . .   

………………. .. .. .. .  

(Τπόψθ νόμιμου εκπρόςωπου1
, 

Τπευκφνου Πράξθσ :  .. . . …)  
 Κοιν:  

Όπωσ Πίνακα Αποδεκτϊν 

                                                                                                         

ΑΡΟΦΑΣΘ ΕΝΤΑΞΘΣ ΡΑΞΘΣ / ΡΑΞΕΩΝ 2
 

 

Θζμα:   Ζνταξθ Πράξθσ / Πράξεων  ςτο υπομζτρο 19.2  «ιδιωτικζσ παρεμβάςεισ» 

του Σοπικοφ Προγράμματοσ ΣΑΠΣοΚ τθσ ΟΣΔ  «Αναπτυξιακι . . .. . . .  ΑΕ  Α.Α.Ε 

ΟΣΑ»   ςτο πλαίςιο  του ΠΑΑ 2014 – 2020  

 

Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ  

… .  .  . .  .  .  .  .   

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του Ν.4314 (ΦΕΚ 265/23-12-2014, τ. Α) ςχετικά με τθ διαχείριςθ, τον 

ζλεγχο και τθν εφαρμογι των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2014-2020. 

2. Σθν υπ’ αρικ. Ε (2007) 6015/29-11-2007 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, με 

τθν οποία εγκρίκθκε το Πρόγραμμα Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007 – 2013 

(ΠΑΑ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει *C (2017) 8963/16-12-2017] 

                                                

1
  ημείωζη: ηην πεπίπηωζη νομικού πποζώπος  

2
  ημείωζη: Πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 10 (5ο

 εδάθιο) ηηρ απιθ. ππωη. 13214/2017 Τ.Α Aπόθαζηρ 

πλαίζιο ςλοποίηζηρ 19.2 -  «ιδιωηικέρ παπεμβάζειρ». 
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3. Σθν με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Βϋ/04.05.2016) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων με κζμα «Θζςπιςθ διαδικαςιϊν του 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Προγράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ 

Ελλάδασ 2014–2020» (ΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε ςφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. 

3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 4222/Βϋ/28.12.2016) Απόφαςθ και ιςχφει κάκε φορά, 

4. Σθ με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 

των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ & Σουριςμοφ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, με τθν οποία 

εκχωροφνται αρμοδιότθτεσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΠΑΑ 2014-2020 

ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων Περιφερειϊν 

ωσ Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ Πράξεων του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

5. Σθν αρικ. πρωτ.  13214/30-11-2017 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) 

περί «Πλαίςιο υλοποίθςθσ Τπομζτρου 19.2 του Μζτρου 19, Σοπικι Ανάπτυξθ με 

Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΚ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ 2014-2020,  για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ 

εφαρμογισ των τοπικϊν προγραμμάτων». 

6. Σθν αρικ.πρωτ. ΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2018  Πρόςκλθςθ τθσ ΟΣΔ για τθν υποβολι 

προτάςεων ςτο υπομζτρο 19.2, Δράςθ  .. . .. . .. . , υποδράςθ/ ςεισ .. .. . . . .. . . . . του 

τοπικοφ προγράμματοσ  . .. . .. . . 

7. Σισ αιτιςεισ ςτιριξθσ που υποβλικθκαν ςτο ΠΚΕ ςτο πλαίςιο τθσ  αρικ.πρωτ. 

ΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2018 Πρόςκλθςθσ του Σ.Π. για τισ κάτωκι:  

 
Δράςθ .. . .: 

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

. .  

 
Τποδράςθ.. . . .: 

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

. .  

 
 

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

. .  

 
 

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

. .  

του Τπομζτρου 19.2 «ιδιωτικζσ παρεμβάςεισ» τθσ  ΟΣΔ . … .. . .   

8. Σα αποτελζςματα των διαδικαςιϊν διοικθτικοφ ελζγχου των αιτιςεων ενίςχυςθσ 

(αξιολόγθςθσ), τθσ ςφνταξθσ του Πίνακα Αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων 

του δειγματολθπτικοφ ελζγχου τθσ Πρόςκλθςθσ, των πικανϊν  προςφυγϊν και των 
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ανάλογων αποφάςεων τθσ  ΕΔΠ ς’ όλα τα ανωτζρω,  όπωσ αυτά  ορίηονται ςτο 

άρκρο 9 τθσ αρικ. πρωτ.  13214/30-11-2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-

12-2017) περί «Πλαίςιο υλοποίθςθσ Τπομζτρου 19.2».  

9. Σο  αρικ.πρωτ.  ΧΧΧΧΧ/ΧΧΧΧΧ-2018  αίτθμα τθσ ΟΣΔ . .. . . .. . …. . .Ε ΑΑΕ ΟΣΑ  

ςχετικά με τθν ανακατανομι πόρων εντόσ κεματικϊν . . .. .  του Σ.Π. …. / ….. 

υπερδζςμευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ , πζραν του 110% του Π/Τ του Σ.Π. και των 

αντίςτοιχων απαντιςεων τθσ ΕΤΔ ΠΕΠ …./ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014 -2020
3
 .  

10. Σο αρικ.πρωτ.  ΧΧΧΧΧ/ΧΧΧΧΧ-2018  αίτθμα τθσ ΟΣΔ . .. . . .. . …. . .Ε ΑΑΕ ΟΣΑ  ςχετικά 

με τθν υποβολι του τελικοφ Πίνακα αποτελεςμάτων υποψθφίων δικαιοφχων μετά 

τθν τελευταία αρικ. . .. . . ..  .. . . .. . απόφαςθ τθσ ΕΔΠ επί αυτοφ.     

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Η Ε Ι   

Άρθρο 1 

Ζγκριςη Ρράξεων υποψηφίων  

1. Σθν ζνταξθ των Πράξεων : 

α/α Τίτλοσ Ρράξησ  Κωδικόσ ΟΡΣΑΑ 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Ι του προςαρτιματοσ. Οι ανωτζρω 

ςυγχρθματοδοτοφνται από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  

2. Οι δικαιοφχοι των ανωτζρω Πράξεων για να τφχουν τθσ ςχετικισ οικονομικισ 

ςτιριξθσ αναλαμβάνουν να τισ πραγματοποιιςουν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ.  

3. Σο οικονομικό και φυςικό αντικείμενο των πράξεων περιζχεται ςτα προςαρτθμζνα 

Σεχνικά Δελτία Πράξθσ (ΣΔΠ) όπωσ αυτά (αντικείμενα) ζχουν καταλθχκεί μετά τισ 
                                                

3
  ημείωζη: Σο ζημείο πεπιλαμβάνεηαι εθόζον έσοςν λάβει σώπα αμθόηεπερ ή μεμονωμένα οι 

πεπιπηώζειρ ηων ζημείων 3. και 4. (ανακαηανομήρ – ςπεπδέζμεςζηρ) ηος άπθπος 9 ηηρ ΕΔΠ για 
ανεύπεζη πιζηώζεων  
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διαλαμβανόμενεσ διαδικαςίεσ (αξιολόγθςθ, εφλογο κόςτοσ, δειγματολθπτικόσ, 

αποφάςεισ ΕΔΠ για τελικό Πίνακα) του άρκρου 9 τθσ αρικ. πρωτ.  13214/30-11-

2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) περί «Πλαίςιο υλοποίθςθσ 

Τπομζτρου 19.2». 

4. Οι κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν και ο προχπολογιςμόσ αυτϊν περιλαμβάνεται 

ςτα προςαρτθμζνα ΣΔΠ όπωσ ζχουν εκτυπωκεί από το Ολοκλθρωμζνο 

Πλθροφοριακό φςτθμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΟΠΑΑ).  Η επιλεξιμότθτα των 

δαπανϊν προςδιορίηεται γενικότερα ςτο άρκρο 21 και ειδικότερα ανά δράςθ – 

υποδράςθ ςτα άρκρα 22 ωσ 29 τθσ αρικ. πρωτ.  13214/30-11-2017 Τπουργικισ 

Απόφαςθσ. 

  

Άρθρο 2 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίηςησ – Ρερίοδοσ επιλεξιμότητασ  

1. Ωσ ζναρξθ τθσ περιόδου  επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι 

υποβολι τθσ αιτιςεωσ από τον δικαιοφχο ςτο Πλθροφορικό φςτθμα Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων (ΠΚΕ). 

2. Δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ι/και εξοφλοφνται πριν τθν τελικι ζνταξθ τθσ 

πράξθσ, γίνονται με αποκλειςτικι ευκφνθ του δικαιοφχου. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν οι Γενικζσ Δαπάνεσ του Άρκρου 45 παρ. 2γ του Καν (ΕΕ) 

1305/2013, οι οποίεσ είναι επιλζξιμεσ από τθν 1θ
 Ιανουαρίου 2014, δυνάμει του 

Άρκρου 45 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 1303/2013. Οι Γενικζσ δαπάνεσ για να είναι επιλζξιμεσ 

κα πρζπει να αφοροφν αποκλειςτικά το προτεινόμενο ζργο. 

3. 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.  

4. ε πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο Δικαιοφχοσ μπορεί να ηθτιςει παράταςθ 

του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ του ζργου του, θ οποία εγκρίνεται από τθν 

ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ 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. Επομζνωσ το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ μιασ πράξθσ μπορεί να παρατακεί για ζξι (6) ακόμα μινεσ – μετά από 

ζγκριςθ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014 2020- ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μετά από με 
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αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του δικαιοφχου προσ αυτι. ε κάκε περίπτωςθ οι παραπάνω 

παρατάςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τθν 30-06-2023. 

 

Άρθρο 3 

Προι χρηματοδότηςησ  

1. Οι δικαιοφχοι μετά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ τουσ, ζχουν δικαίωμα να αιτθκοφν ςτθν 

ΟΣΔ, τθ χοριγθςθ προκαταβολισ. Σο ςυνολικό φψοσ τθσ προκαταβολισ ι των 

προκαταβολϊν μπορεί να ανζλκει μζχρι 50% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ που ςυνδζεται 

με τθν πράξθ. 

2. Η καταβολι τθσ προκαταβολισ ι των προκαταβολϊν, υπόκειται ςτθ ςφςταςθ 

τραπεηικισ εγγφθςθσ ι ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 100% του ποςοφ 

τθσ προκαταβολισ. Η εγγφθςθ ςυςτινεται προσ του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίςτου 

χρόνου. το αίτθμα πλθρωμισ, που ζπεται τθσ προκαταβολισ, κα πρζπει να γίνει 

ολικι απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ.  

3. τθν περίπτωςθ κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγοφνται βάςει των Κανονιςμϊν Ε.Ε. 

651/2014 και 702/2014, ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ και προκειμζνου 

να μθν υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ τθσ ενίςχυςθσ, οι καταβολζσ των ενιςχφςεων 

και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ 

ενίςχυςθσ (με βάςθ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει κατά το χρόνο χοριγθςθσ 

τθσ ενίςχυςθσ). Ο υπολογιςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται πριν τθν τελικι δόςθ – 

αποπλθρωμι του ζργου. 

4. Οι πλθρωμζσ των ζργων γίνονται τμθματικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των 

εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί. 

Η υποβολι των αιτιςεων πλθρωμισ/προκαταβολισ πραγματοποιείται από τον 

δικαιοφχο, μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ), ςτθν 

ΟΣΔ. Σο ΠΚΕ ενθμερϊνει το ΟΠΑΑ για τθν αίτθςθ πλθρωμισ θ οποία βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ. 

Η αίτθςθ πλθρωμισ/προκαταβολισ υποβάλλεται θλεκτρονικά μαηί με όλα τα 

ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κακϊσ και ςε ζντυπθ μορφι ςτθν ΟΣΔ. 

ε κάκε περίπτωςθ το αίτθμα εξετάηεται με τθν υποβολι του φυςικοφ φακζλου 

εφόςον ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά. 

5. Ο δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μζχρι πζντε (5) αιτιματα πλθρωμισ. το 

εν λόγω πλικοσ αιτθμάτων πλθρωμισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ προκαταβολι. 
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6. Ο δικαιοφχοσ οφείλει να υποβάλλει τουλάχιςτον ζνα αίτθμα πλθρωμισ, εντόσ ενόσ 

ζτουσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, φψουσ τουλάχιςτον 

10%, τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ πράξθσ. 

7. Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Προγράμματοσ με απόφαςι τθσ, ορίηει Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ Πράξεων (ΕΠΠ) που αποτελείται από τουλάχιςτον δφο ςτελζχθ τθσ 

ΟΣΔ, ςχετικά με το αντικείμενο τθσ πράξθσ. Η ΕΠΠ διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο και 

επιτόπια επίςκεψθ ςε όλα τα αιτιματα πλθρωμισ, προκειμζνου να πιςτοποιιςει το 

οικονομικό και φυςικό αντικείμενο. 

8. Για πράξεισ με επιλζξιμο προχπολογιςμό μζχρι 50.000€, δφναται να 

πραγματοποιθκεί μια επιτόπια επίςκεψθ ςτο τελευταίο αίτθμα πλθρωμισ τθσ 

πράξθσ. 

ε περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν δεν απαιτείται επιτόπια επίςκεψθ. 

9. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει: 

 τθν επαλικευςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια για τθν 

οποία ηθτικθκε και χορθγικθκε θ ςτιριξθ, 

 τθν επαλικευςθ των δαπανϊν που προζκυψαν και των πλθρωμϊν που 

πραγματοποιικθκαν, 

 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία ςτα αιτιματα 

πλθρωμισ, απεντάςςεται και θ καταβλθκείςα δθμόςια δαπάνθ επιςτρζφεται με τθν 

διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. Επιπλζον ο εν λόγω 

δικαιοφχοσ αποκλείεται από το Τπομζτρο 19.2 για το θμερολογιακό ζτοσ τθσ 

διαπίςτωςθσ κακϊσ και για το επόμενο. 
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13. 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 υποβολισ τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ από τον δικαιοφχο. 

14. Η προκεςμία πλθρωμισ των 60 θμερϊν μπορεί να διακοπεί από τθν ΟΣΔ ςε δεόντωσ 

αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ όπου: 

 το ποςό απαίτθςθσ πλθρωμισ δεν είναι απαιτθτό ι δεν ζχουν παραςχεκεί τα 

κατάλλθλα δικαιολογθτικά ζγγραφα, 

 ζχει κινθκεί διαδικαςία διερεφνθςθσ όςον αφορά ενδεχόμενθ παρατυπία που 

επθρεάηει τθν εν λόγω δαπάνθ. 

15. Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν ΟΣΔ, για τθ διακοπι 

και τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτι. 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, ι ΕΦΚΑ, κλπ. 

16. Οι δικαιοφχοι μποροφν, οποιαδιποτε ςτιγμι, να ανακαλζςουν εγγράφωσ τθν αίτθςθ 

πλθρωμισ ι προκαταβολισ ι τμιμα αυτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3, Καν (ΕΕ) 

809/2014. τθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.2 του ΔΕ, ζτςι όπωσ 

κάκε φορά ιςχφει. 

17. 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, Καν (ΕΕ) 809/2014. τθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ 

διαδικαςία Ι.6.3 του ΔΕ, ζτςι όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

18. Σα παραπάνω αιτιματα υποβάλλονται ςτο ΠΚΕ. τθ ςυνζχεια τα εν λόγω αιτιματα 

ζτςι όπωσ παράγονται από το ΠΚΕ, 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. 

19. Η ολοκλιρωςθ του χρονοδιαγράμματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ κεωρείται θ 

κατάκεςθ του τελευταίου αιτιματοσ πλθρωμισ του ζργου ςτθν ΟΣΔ. 
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20. ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω, θ πράξθ απεντάςςεται, αυτόματα από τθν 

ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. ε περίπτωςθ που ζχει καταβλθκεί δθμόςια 

δαπάνθ, αυτι επιςτρζφεται εντόκωσ, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν.  

 

Άρθρο 4 

Γενικζσ διατάξεισ  

1. Αναλυτικότερα και ειδικότερα κζματα τθσ επιλεξιμότθτασ και όρων χρθματοδότθςθσ 

των Πράξεων ο/ οι δικαιοφχοσ/ χοι απαιτείται να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν αρικ.  

13214/30-11-2017 Τπουργικι Απόφαςθ περί υλοποίθςθσ  του υπομζτρου 19.2 του 

ΠΑΑ 2014 – 2020 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει κακϊσ και όλο το πλαίςιο που 

αυτό διζπει (ΠΔ, ΠΑΑ 2014 -2020).  

2. Σα Παραρτιματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που προςαρτϊνται ςτθν παροφςα είναι αναπόςπαςτο 

μζροσ αυτισ 

3. Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και να διαβιβαςτεί ςτθν ΕΤΔ ΠΑΑ 2014 -2020 

για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΑΑ 2014 – 2020 

 

 

 Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ  

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

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

(Ονοματεπϊνυμο)  
 

Συνημμζνα  

1. Παράρτθμα Ι: 

2. Παράρτθμα ΙΙ: ΣΔΠ από το ΟΠΑΑ 

3. Παράρτθμα ΙΙΙ: Τποχρεϊςεισ δικαιοφχων  

 

Ρίνακασ Αποδεκτϊν Διανομήσ 

1. ΟΤΔ . ……… .. .. . .. . .. . 
2. ΕΥΔ ΠΑΑ 2014 – 2020 (αποςτζλλεται και θλεκτρονικά)  
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Εςωτ. Διανομή:   ………………………… 
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Ραράρτημα Ι  
 

…θ
 Ρροκήρυξη (αρικ. πρωτ. ………..) 

Δράςη ….: .. . .. . . .. . .. … .. . .. .. … . .. 

α/
α 

Κωδ. 
ΟΡΣΑ

Α 

Κωδ.  
Υποδρά

ςη 

Δικαιοφχο
σ  

Τίτλοσ Ρράξησ  

Συνολικ
όσ 

Ρρουπο
λο 

γιςμόσ  

ΔΘΜΟΣΙ
Α 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚ
Θ 

ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΘ 

ΕΘΝΙΚΘ 
ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΘ 

ΙΔΙΩΤΙΚΘ 
ΣΥΜΜΕΤ

Ο ΧΘ 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑ
ΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘ

ΣΘΣ 
% 

ενίςχυς
ησ  

1      
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Ραράρτημα ΙΙ 
 

(θμείωςθ: προςαρτϊνται τα ΣΔΠ του ΟΠΑΑ των ενταγμζνων πράξεων) 
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Ραράρτημα ΙΙΙ: Τποχρεϊςεισ δικαιοφχων  
 

Υποχρεϊςεισ δικαιοφχων  

α. Η κφρια υποχρζωςθ των δικαιοφχων κατά τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ  είναι να τθν 

υλοποιοφν ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ, ςτθν παροφςα απόφαςθ 

ζνταξθσ και ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Επιπρόςκετα: 

1. να τθροφν τουσ κανόνεσ δημοςιότητασ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτο  Παράρτθμα ΙΙΙ, του Καν (ΕΕ) 808/2014.  
Ειδικότερα:  

 Για πράξεισ των οποίων θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ είναι 50.000 – 500.000 Ευρϊ, 
απαιτείται 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 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν 
Ελλάδα. 

 Για πράξεισ που αφοροφν ςε αγορά εξοπλιςμοφ, ι υποδομζσ ι καταςκευαςτικά 
ζργα, των οποίων θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ υπερβαίνει τισ 500.000 Ευρϊ, ο 
δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ. (ςφμφωνα με 
τισ  διευκρινίςεισ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ.1 τθσ Πρόςκλθςθσ).  

Σο 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 Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και τθσ Ελλάδασ. 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. 

 Ωσ προσ τθν αναγραφι του προχπολογιςμοφ 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. 

 Για πράξεισ, ςτο πλαίςιο των οποίων λειτουργεί και ιςτότοποσ, κα πρζπει να 
γίνεται ςφντομθ περιγραφι τθσ πράξθσ και να αναφζρεται θ χρθματοδοτικι 
ςυνδρομι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ ςτθν αρχικι ςελίδα ςφμφωνα 
με το γραφιςτικό πρότυπο που δίνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ.2 τθσ Πρόςκλθςθσ. Σα 
λογότυπα τοποκετοφνται ςτθ ςελίδα του ιςτοτόπου του δικαιοφχου ςε κζςθ που 
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είναι ορατι και μζςα ςτο οπτικό πεδίο τθσ ψθφιακισ ςυςκευισ που τα 
απεικονίηει.  

 ε περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ προβαίνει ςε ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω 
προωκθτικοφ υλικοφ (ζντυπου, θλεκτρονικοφ ι οποιουδιποτε άλλου είδουσ 
προωκθτικοφ υλικοφ) ι καταχωρίςεων ςτον τφπο, κα πρζπει να υπάρχει αναφορά 
ςτθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Ελλάδα 
ςφμφωνα με το γραφιςτικό πρότυπο που δίνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ.2 τθσ 
Πρόςκλθςθσ. Σο ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ κα πρζπει να είναι πάντα ευδιάκριτο και να 
βρίςκεται ςε προβεβλθμζνθ κζςθ. Η κζςθ και το μζγεκόσ του είναι ανάλογθ τθσ 
κλίμακασ του υλικοφ ι του εγγράφου που χρθςιμοποιείται. Επίςθσ θ αναφορά ςτο 
Σαμείο χρθματοδότθςθσ κα πρζπει να είναι ευανάγνωςτθ. 

 ε περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ προβαίνει ςε ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω 
τθλεοπτικϊν μθνυμάτων κα πρζπει να αναφζρεται το όνομα τθσ πράξθσ ςτο 
κυρίωσ πλαίςιο του κειμζνου τθσ διαφιμιςθσ και αυτό του Προγράμματοσ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2014-2020. Επίςθσ κα πρζπει ςτο τζλοσ του 
τθλεοπτικοφ μθνφματοσ να εμφανίηονται τα λογότυπα ςφμφωνα με το γραφιςτικό 
πρότυπο που δίνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ.2 τθσ Πρόςκλθςθσ. Επιπλζον κα πρζπει να 
εκφωνείται θ φράςθ: «Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ». 

 ε περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ προβαίνει ςε ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω 
ραδιοφωνικϊν μθνυμάτων να αναφζρεται κατά τθ διάρκεια του μθνφματοσ το 
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, το Πρόγραμμα Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), το LEADER και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ: θ Ευρϊπθ επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, ενϊ 
ςτο κλείςιμο του μθνφματοσ να εκφωνείται «Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ 
Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 

 Οι πλθροφορίεσ και αναφορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (θμαία, Σαμείο, ςφνκθμα, 
ςυγχρθματοδότθςθ κακϊσ και λογότυπο LEADER) πρζπει να καταλαμβάνουν 
νοθτά τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ, ι τθσ αναμνθςτικισ πλάκασ, ι τθσ 
αρχικισ ςελίδασ του ιςτοτόπου. Σα γραφικά πρότυπα τθσ θμαίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα http://europa.eu/about-

eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm. 

 ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθν ΟΣΔ ι τουσ αρμόδιουσ φορείσ του 
Άρκρου 2 τθσ παροφςθσ, ότι κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ δεν 
τθροφνται οι εν λόγω κανόνεσ δθμοςιότθτασ, γίνεται ςφςταςθ ςυμμόρφωςθσ ςτον 
δικαιοφχο. ε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ παράβαςθσ, επιβάλλεται ποινι ςτον 
δικαιοφχο που αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ Πράξθσ με 
αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ πράξθσ.  

 

 

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
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2. να μη μεταβάλλουν το ιδιοκτηςιακό καθεςτϊσ 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 ο 
δικαιοφχοσ απεντάςςεται και τυχόν ποςό ενίςχυςθσ που ζχει καταβλθκεί 
επιςτρζφεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων 
ποςϊν. 

3. να μη χρηςιμοποιοφν πάγια ςτοιχεία που ζχουν ενιςχυκεί για δραςτθριότθτεσ που 
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. ε 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί το παραπάνω κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πράξθσ από τθν ΟΣΔ ι τουσ αρμόδιουσ φορείσ του Άρκρου 2 τθσ Τ.Α., τότε  θ 
δθμόςια δαπάνθ που ζχει καταβλθκεί για τα ςυγκεκριμζνα πάγια επιςτρζφεται με 
τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων 

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 αρμόδια ΟΣΔ 

5. να πραγματοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ειςαγωγι ςτο ΠΚΕ 
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 ΠΚΕ 

6. ο Δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί τα κριτιρια επιλογισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξισ του. ε 
περίπτωςθ που κατά υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, γίνει αντιλθπτό από τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ του Άρκρου 2, ότι δεν τθρεί 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 θ 
πράξθ απεντάςςεται και τυχόν καταβλθκείςα επιχοριγθςθ επιςτρζφεται ςτο 
ςφνολό τθσ με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 

7. να αποδζχονται και να διευκολφνουν ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τθν ΟΣΔ 
και άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

β. Μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ δικαιοφχων  
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1.  Να αποδζχονται και να διευκολφνουν ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ, από τθν ΟΣΔ 

και τουσ αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ελζγχου τότε 

επιςτρζφεται το ςφνολο τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ που καταβλικθκε, με τθν 

διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 

1. Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν κατάκεςθ του 

τελευταίου αιτιματοσ πλθρωμισ ςτθν ΟΣΔ με  τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2, του 

Παραρτιματοσ ΙΙΙ, του Καν (ΕΕ) 808/2014.  

2. Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 71 του Καν (ΕΕ) 

1303/2013 για τρία (3) ζτθ από τθν τελικι του πλθρωμι. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ 

δθμόςια δαπάνθ ανακτάται αναλογικά για το διάςτθμα που δεν τθρικθκαν οι εν 

λόγω υποχρεϊςεισ. 

3. ε περίπτωςθ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ  ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ), 

από ΜΜΕ και οι οποίεσ επιτζλεςαν κριτιριο επιλογισ τθσ αίτθςθσ, τότε ο 

δικαιοφχοσ οφείλει να τισ ζχει δθμιουργιςει εντόσ 12 μινου από τθν τελικι 

πλθρωμι και να τισ διατθριςει τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ από τθν δθμιουργία 

τουσ. 

ε αντίκετθ περίπτωςθ, επιβάλλεται  οικονομικι κφρωςθ ςχετικι με τισ 

ελλείπουςεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται από τον 

παρακάτω τφπο: 

Οικονομικι κφρωςθ = Επιχοριγθςθ Χ (1- a ) Χ b 

όπου: a = Πραγματικά δθμιουργθκείςεσ νζεσ κζςεισ 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ/υμβατικά δθλωκείςεσ 

νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

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

και c= υμβατικά δθλωκείςεσ νζεσ κζςεισ 

απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

ε κάκε περίπτωςθ θ οικονομικι κφρωςθ δεν κα είναι μεγαλφτερθ του 10% τθσ 

Δθμόςιασ Δαπάνθσ που καταβλικθκε. 

4. Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί τα κριτιρια επιλογισ, που αποτελοφν μακροχρόνιεσ 

υποχρεϊςεισ, για τρία ζτθ από τθν τελικι του πλθρωμι. ε αντίκετθ περίπτωςθ, αν 

ζνα ι περιςςότερα κριτιρια δεν ικανοποιοφνται τότε επιςτρζφεται, με τθν 
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διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν, ποςοςτό τθσ Δθμόςιασ 

Δαπάνθσ που ζχει καταβλθκεί, και απορρζει από τον ακόλουκο τφπο:  

                (α-β)/100 * γ/3 Χ Δθμόςια Δαπάνθ  

Όπου α είναι θ βακμολογία του κριτθρίου κατά τθν αξιολόγθςθ,  

β είναι θ νζα βακμολογία του κριτθρίου ςφμφωνα  

με τα ευριματα του ελζγχου και  

γ είναι 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. 

5. 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.  

Η προσ ανάκτθςθ Δθμόςια Δαπάνθ υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:  

       α*ΔΔ/3  

Όπου     α το ζτοσ (1ο
 ι 2ο

 ι 3ο) κατά το οποίο διενεργείται ο ζλεγχοσ, μετά 

τθν τελευταία πλθρωμι  

και ΔΔ θ Δθμόςια Δαπάνθ που καταβλικθκε. 

6. Ειδικά για τισ πράξεισ που αφοροφν αποκλειςτικά τουριςτικά καταλφματα κα πρζπει  

κατϋ ζτοσ μετά τθν τελικι πλθρωμι, να επιτφχουν τουλάχιςτον το 20% του ςτόχου 

που τζκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ για το αντίςτοιχο ζτοσ, ςε ό,τι αφορά τον αρικμό 

των διανυκτερεφςεων.  

Ο ςτόχοσ ελζγχεται για τρία (3) ζτθ μετά τθν τελικι πλθρωμι. Ωσ ζτοσ λογίηεται ζνα 

πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ, από τθν επομζνθ θμζρα τθσ τελικισ πλθρωμισ.  

ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ του ςτόχου αυτοφ επιβάλλεται Δθμοςιονομικι 

Διόρκωςθ που απορρζει από τον τφπο :  

                    {(20%*α) – β}/100 * (Δθμόςια Δαπάνθ/3)  

   Όπου α ο ςτόχοσ που τζκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ,  

 όςον αφορά ςτον ετιςιο αρικμό διανυκτερεφςεων 

β ο απόλυτοσ αρικμόσ των διανυκτερεφςεων για το  

ζτοσ που γίνεται ο ζλεγχοσ 
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Ο ζλεγχοσ που διενεργείται αφορά όλα τα παρελκόντα ζτθ από τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του και όχι το τρζχον ζτοσ. Η Δθμοςιονομικι Διόρκωςθ επιβάλλεται 

ακροιςτικά και ανά ζτοσ. 

7. Επίςθσ για τισ πράξεισ που αφοροφν μεταποίθςθ  κα πρζπει κατϋ ζτοσ μετά τθν 

τελικι πλθρωμι, να επιτφχουν τουλάχιςτον το 30% του ςτόχου που τζκθκε ςτθν 

αίτθςθ ςτιριξθσ για το αντίςτοιχο ζτοσ, ςε ό,τι αφορά τθν ποςότθτα τθσ 

μεταποιιςιμθσ πρϊτθσ φλθσ. 

Ο ςτόχοσ ελζγχεται για τρία (3) ζτθ μετά τθν τελικι πλθρωμι. Ωσ ζτοσ λογίηεται ζνα 

πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ, από τθν επομζνθ θμζρα τθσ τελικισ πλθρωμισ.  

ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ του ςτόχου αυτοφ επιβάλλεται Δθμοςιονομικι 

Διόρκωςθ που απορρζει από τον τφπο: 

                                     ((30%*α) - β)/100 * (Δθμόςια Δαπάνθ/3)  

Όπου α ο ςτόχοσ που τζκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ, όςον αγορά  

τθν ετιςια ποςότθτα μεταποιιςιμθσ πρϊτθσ φλθσ 

β θ ποςότθτα τθσ μεταποιιςιμθσ πρϊτθσ  φλθσ για  

το ζτοσ που γίνεται ο ζλεγχοσ 

Ο ζλεγχοσ που διενεργείται αφορά όλα τα παρελκόντα ζτθ από τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του και όχι το τρζχον ζτοσ. Η Δθμοςιονομικι Διόρκωςθ επιβάλλεται 

ακροιςτικά και ανά ζτοσ. 

Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφνται κάκε ζτοσ και ςτα πλαίςια τθσ διάρκειασ των 

μακροχρονίων υποχρεϊςεων του να αποςτζλλει θλεκτρονικά ι εγγράφωσ ςτθν 

ΟΣΔ, αποδεικτικά τιρθςθσ των μακροχρονίων υποχρεϊςεϊν του, ζωσ τισ 31-12-

2023 και ςτο μετζπειτα χρονικό διάςτθμα των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων του 

ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 

 

 

 

 


