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ΘΕΜΑ: υμπλθρωματικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το ζτοσ  2018 

  Πιςτοποίθςθ – Αναγνϊριςθ ΚΤΔ ςτα πλαίςια του ΟΔΕ για τα ζτθ 2018-2020 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει, 

2. Τθν με αρ.  264753/2.10.2003 (ΦΕΚ Β 1496), Απόφαςθ του Υπουργοφ Γεωργίασ (ΦΕΚ Β/1496/ 

10.10.2003), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 217842/2004 (ΦΕΚ Β’ 326/2004) και τθν υπ’ αρ. 

1466/18016/11-2-2016 (ΦΕΚ Βϋ524/2016), 

3. Τθν υπ’ αρ. 327739/11-10-2007 Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΦΕΚ 

2038/17.10.2007), 

4. Τθν υπ’ αρ. 2824/29941/15-03-2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΚΕ4653ΡΓ-ΕΞΕ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, 

5. Τθν υπ’ αρ. 262346 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325/24.03.2010), 

6. Τον Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων, 

7. Τον Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σφςτθμα προςταςίασ και αςφάλιςθσ τθσ αγροτικισ 

δραςτθριότθτασ», 

8. Τον Ν. 4036/27.01.2012 (ΦΕΚ 8/A/2012) «Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά, ορκολογικι 

 χριςθ αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ», 

9. Τον Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 1767/Α/2013) « Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ», 

10. Τον Κανονιςμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί κακοριςμοφ 

κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί  κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 

1083/2006», 

11. Τον Κανονιςμό 1306/2013 Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «ςχετικά με τθ 

χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και τθν 
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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) αρικ. 485/2008 του Συμβουλίου»., 

12. Τον Κανονιςμό 1307/2013 Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Για τθ κζςπιςθ κοινϊν 

κανόνων για τισ  άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

Κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ  (ΕΚ) αρικ. 63/2008 και του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 73/2009 του Συμβουλίου»., 

13. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1310/2013 ςχετικά με τθ κζςπιςθ οριςμζνων μεταβατικϊν διατάξεων για τθ 

ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΓΤΑΑ) και τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όςον αφορά τουσ πόρουσ και τθν κατανομι τουσ για το ζτοσ 2014 και τθν 

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 

1307/2013, (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 και (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όςον αφορά τθν εφαρμογι τουσ κατά το ζτοσ 2014,  

14. Τον Κανονιςμό 639/2014 τθσ Επιτροπισ «για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κεςπίςεωσ κανόνων για 

άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ 

πολιτικισ και για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ X του εν λόγω κανονιςμοφ», 

15. Τον Κανονιςμό 640/2014 τθσ Επιτροπισ «για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου και τουσ όρουσ απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ πλθρωμϊν κακϊσ και 

τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που εφαρμόηονται ςτισ άμεςεσ ενιςχφςεισ, τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ 

ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ», 

16. Τον Κανονιςμό 641/2014 τθσ Επιτροπισ «για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 

αρικ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κεςπίςεωσ κανόνων για 

άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ 

πολιτικισ», 

17. Τον Κανονιςμό 809/2014 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 

αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά το 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν 

πολλαπλι ςυμμόρφωςθ, 

18. Τισ υφιςτάμενεσ και ιςχφουςεσ εκνικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθ χοριγθςθ 

των άμεςων ενιςχφςεων και ςτα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ.  

Ο ΟΡΕΚΕΡΕ ανακοινϊνει δθμόςια και προςκαλεί ςε υποβολι αιτιςεων εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ φυςικά ι νομικά πρόςωπα (ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου), αγροτικοφσ 

ςυνεταιριςμοφσ ι ενϊςεισ αυτϊν ι ομάδεσ παραγωγϊν (εφεξισ αναφερόμενα ωσ "ΚΤΔ") που 

ζχουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία και τεχνογνωςία, προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν, ωσ φορείσ 
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υποβοικθςθσ των αγροτϊν για τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ ςτο ΟΣΔΕ για 

τα ζτθ 2018-2020. 

1.  χζδιο υποβολισ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ (ΕAΕ) για τα ζτθ 2018 - 2020  

Η υποβολι των αιτιςεων ολοκλθρϊνεται ςφμφωνα με τουσ Κοινοτικοφσ Κανονιςμοφσ μζχρι 15/05 

κάκε ζτουσ για τισ εμπρόκεςμεσ αιτιςεισ και μζχρι 09/06 κάκε ζτουσ  για τισ εκπρόκεςμεσ 

αιτιςεισ με ποινι ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

Η αίτθςθ του δικαιοφχου υποβάλλεται, είτε: 

 απευκείασ από τον ίδιο τον δικαιοφχο μζςω ψθφιακισ υπθρεςίασ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ (on line 

υποβολι) και αυκεντικοποίθςθσ αυτοφ μζςω των ςυςτθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν,   

 μζςω ενόσ πιςτοποιθμζνου ΚΥΔ τθσ επιλογισ του που ζχει πιςτοποιθκεί για τθ γεωγραφικι 

περιοχι ςτθν οποία ανικει θ ζδρα τθσ αγροτικισ του εκμετάλλευςθσ. 

Πλοι οι δικαιοφχοι κα κάνουν χριςθ προςωπικϊν κωδικϊν ταυτοποίθςθσ για τθν διαδικτυακι 

πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα υποβολισ αιτιςεων.  

Τθν υποδοχι και τθ διαςταφρωςθ του ςυνόλου των αιτιςεων των ΚΥΔ μιασ γεωγραφικισ περιοχισ 

μαηί με τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται απευκείασ από τουσ δικαιοφχουσ (on line υποβολι) ςτθν εν 

λόγω γεωγραφικι περιοχι, τθν αναλαμβάνει ο Φορζασ Συντονιςμοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ των 

ΚΥΔ, ενϊ το ζργο τθσ υλοποίθςθσ τθσ αποςφαλμάτωςθσ το αναλαμβάνουν τα ΚΥΔ. 

2. Αντικείμενο του ζργου πιςτοποιθμζνων ΚΤΔ και Φορζα υντονιςμοφ και 

Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των ΚΤΔ 

2.1.Πιςτοποιθμζνα ΚΤΔ 

Τα πιςτοποιθμζνα ΚΥΔ τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε μία γεωγραφικι περιοχι, επίπεδου 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, αναλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

1. Διατθροφν ςε πλιρθ λειτουργία τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, για τθν υποβοικθςθ των 

δικαιοφχων (υποβολι  αιτιςεων, κλπ) ςε όλθ τθ διάρκεια του θμερολογιακοφ ζτουσ, με 

βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, προκειμζνου να  εξυπθρετθκεί το ςφνολο των  δικαιοφχων  

παραγωγϊν εντόσ  των  προκεςμιϊν.  
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2.   Διατθροφν κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, ικανό να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ 

του ζργου. 

3. Εξαςφαλίηουν τθν ενθμζρωςθ των δικαιοφχων τθσ γεωγραφικισ περιοχισ 

δραςτθριοποίθςισ τουσ που τουσ επιλζγουν για τθν ζγκαιρθ και εμπρόκεςμθ υποβολι των 

αιτιςεων, ιτοι 15/5 τθσ κάκε χρονιάσ.  

4. Ταυτοποιοφν τα δθλωκζντα ςτοιχεία των δικαιοφχων (που τουσ επιλζγουν για τθν 

πρόςβαςι τουσ ςτο ςφςτθμα υποβολισ των αιτιςεων) με τα υποβλθκζντα προβλεπόμενα 

δικαιολογθτικά. 

5. Καταχωροφν παρουςία των  δικαιοφχων και αποςτζλλουν προσ ΟΡΕΚΕΡΕ, πάντοτε με τθν 

υπογραφι των δικαιοφχων και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τουσ, τα αλφαρικμθτικά και 

γεωχωρικά ςτοιχεία των αιτιςεων, κακϊσ και όποιο άλλο θλεκτρονικό ζγγραφο απαιτείται, 

κάνοντασ χριςθ των προςωπικϊν κωδικϊν ταυτοποίθςθσ για τθν διαδικτυακι πρόςβαςθ 

των δικαιοφχων ςτο ςφςτθμα υποβολισ αιτιςεων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι εγκφκλιο του 

ΟΡΕΚΕΡΕ.  

6. Εφόςον, τόςο κατά, όςο και μετά τθν αποςτολι των αιτιςεων ςτο ςφςτθμα του ΟΡΕΚΕΡΕ, 

υπάρξει ανάγκθ διόρκωςθσ ςφαλμάτων,  τα οποία τουσ κοινοποιοφνται ςε ςυνζχεια των 

διαςταυρωτικϊν ελζγχων, προβαίνουν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και τθν υπογραφι των 

εμπλεκομζνων δικαιοφχων, ςε τροποποίθςθ και εκ νζου αποςτολι προσ ΟΡΕΚΕΡΕ των 

αιτιςεων. 

7. Υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν τθν ενθμζρωςθ των δικαιοφχων, που τουσ ζχουν 

εξουςιοδοτιςει, για τυχόν εκκρεμότθτεσ που ζχουν διαπιςτωκεί ωσ αποτζλεςμα των 

διαςταυρωτικϊν ελζγχων, προκειμζνου άμεςα να τακτοποιοφνται οι εκκρεμότθτεσ, ζτςι 

ϊςτε  να ολοκλθρϊνονται όλεσ οι διαδικαςίεσ που απαιτοφνται  για τθν πλθρωμι των 

αιτιςεων .  

8. Ραραλαμβάνουν επί αποδείξει ενθμζρωςθσ του παραγωγοφ, εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ, τισ 

οποίεσ καταχωροφν ςτο ςφςτθμα του ΟΡΕΚΕΡΕ, τθρϊντασ τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία 

και επί πλζον ενθμερϊνουν τουσ δικαιοφχουσ για το εάν θ αίτθςθ τουσ είναι εμπρόκεςμθ ι 

εκπρόκεςμθ κακϊσ και για τθν  ποινι που επιβάλλεται για κάκε θμζρα κακυςτερθμζνθσ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

Πςα ΚΥΔ επικυμοφν να πιςτοποιθκοφν και ςε άλλθ Ρεριφερειακι Ενότθτα κα πρζπει να 

ςυςτιςουν (για να πιςτοποιθκοφν ςτον άλλο νομό), νζο φυςικό ι νομικό πρόςωπο με 

διαφορετικό ΑΦΜ.   
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2.2 Πιςτοποιθμζνοσ Φορζασ υντονιςμοφ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των ΚΤΔ 

Ο πιςτοποιθμζνοσ Φορζασ Συντονιςμοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ των ΚΥΔ υπογράφει ςυμβάςεισ, 

με τουσ ίδιουσ όρουσ, με τα πιςτοποιθμζνα ΚΥΔ και ζχει τισ ακόλουκεσ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ: 

1. Διαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ υποβολισ, αποςφαλμάτωςθσ και 

τροποποίθςθσ των αιτιςεων ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον ΟΡΕΚΕΡΕ και παρζχει τθν 

απαραίτθτθ τεχνολογικι και διαδικτυακι υποδομι για τθν φιλοξενία του ςυςτιματοσ 

υποδοχισ των αιτιςεων. 

2. Κατά τθ διάρκεια υποβολισ των αιτιςεων παράγει αναφορζσ λακϊν ςφμφωνα με τα 

αποτελζςματα των διαςταυρωτικϊν μθχανογραφικϊν ελζγχων που διενεργοφνται ςε 

εβδομαδιαία βάςθ,  τα αποςτζλλει ςτα ΚΥΔ και ςτουσ γεωργοφσ που ζχουν υποβάλλει 

διαδικτυακά τθν αίτθςθ τουσ, με αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ του Οργανιςμοφ. Τα ΚΥΔ 

αυτονόθτα υποχρεοφνται να τθροφν τόςο τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 

με το Φορζα Συντονιςμοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ όςο και τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από το ΣΔΕΡΥΑΡ που κα υπογράψουν με τον ΟΡΕΚΕΡΕ.  

3. Σε ςυνεργαςία με τα ΚΥΔ, αποςτζλλει προσ τον ΟΡΕΚΕΡΕ αποςφαλματωμζνεσ αιτιςεισ για 

τθν οριςτικοποίθςθ τουσ. 

 3. χζδιο Πιςτοποίθςθσ ΚΤΔ  

Η πιςτοποίθςθ των ΚΥΔ κα πραγματοποιθκεί ςε δφο ςτάδια ςφμφωνα με τθν αναλυτικι 

περιγραφι που ακολουκεί ςτισ επόμενεσ δφο ενότθτεσ.  

Εν γζνει ςτο πρϊτο ςτάδιο, κα αξιολογθκεί το επιχειρθςιακό ςχζδιο τουσ, και ςτο δεφτερο ςτάδιο, 

κα αξιολογθκεί θ επιχειρθςιακι τουσ ικανότθτα να φζρουν εισ πζρασ το ζργο υποβολισ και 

διόρκωςθσ /αποςφαλμάτωςθσ των αιτιςεων των δικαιοφχων και ςε βαςικζσ γνϊςεισ τθσ νζασ 

ΚΑΡ.  

Σόςο θ  αξιολόγθςθ του πρϊτου ςταδίου όςο και θ αξιολόγθςθ ςτο δεφτερο ςτάδιο  δεν είναι 

ςυγκριτικι ανάμεςα ςτουσ υποψιφιουσ Φορείσ. 

3.1 Πρϊτο τάδιο Αξιολόγθςθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Πιςτοποίθςθ 

ΚΤΔ 

3.1.1 Τποψιφια ΚΤΔ  
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Τα υποψιφια ΚΥΔ υποβάλουν κατά το χρόνο που αναφζρεται ςτθν εν λόγω πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν πιςτοποίθςθ τουσ και 

φάκελο υποψθφιότθτασ με όλα τα  απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ τουσ. 

Τόςο θ αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ όςο και ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ, υποβάλλονται  

αποκλειςτικά θλεκτρονικά ςε εφαρμογι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα 

ςυμπλθρϊνεται on line ςτθν εφαρμογι του ΟΠΕΚΕΠΕ ενϊ αποτελείται από αρχεία τα οποία κα 

επιςυνάπτονται ςτθν εν λόγω εφαρμογι. Επιπρόςκετα τθσ αίτθςθσ και του φακζλου 

υποψθφιότθτασ, το υποψιφιο ΚΥΔ ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά ςχετικι check-list πλθρότθτασ 

του φακζλου, χωρίσ τθν ςυμπλιρωςθ τθσ οποίασ οι φάκελοι δε κα γίνονται δεκτοί και το ΚΤΔ 

κα απορρίπτεται από τθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Τα ΚΥΔ ζχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν 

θλεκτρονικά μία μόνο Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και ζνα φάκελο υποψθφιότθτασ ο 

κακζνασ, για τον Νομό που βρίςκεται θ ζδρα τουσ και επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν.  

3.1.2. Φάκελοσ Τποψθφιότθτασ ΚΤΔ  

Επί ποινισ αποκλειςμοφ ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ υποχρεωτικά αποτελείται από τα τζςςερα 

(4) ακόλουκα κεφάλαια.  

1ο Κεφάλαιο: Πρόταςθ υποψθφίου Φορζα  

Μορφι αρχείου:  Αρχείο pdf - Δυνατότθτα επιςφναψθσ ενόσ αρχείου 

Η Πρόταςθ του υποψιφιου ΚΤΔ κα φζρει τθν επωνυμία  του  και κα περιλαμβάνει τισ 

ακόλουκεσ παραγράφουσ: 

Παράγραφοσ 1: Εμπειρία Υποψθφίου ΚΥΔ 

Στο κεφάλαιο αυτό, το υποψιφιο ΚΥΔ παρουςιάηει τθν εμπειρία του από τισ μζχρι τϊρα 

δραςτθριότθτζσ του.  

Παράγραφοσ 2: Επιχειρθςιακό Σχζδιο 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται το επιχειρθςιακό ςχζδιο του υποψιφιου ΚΥΔ για τθν 

οργάνωςθ και διεκπεραίωςθ του ζργου που κα αναλάβει. Συγκεκριμζνα ηθτείται να 

παρουςιαςτοφν ςε επιμζρουσ παραγράφουσ του κεφαλαίου τα κάτωκι: 

ΑΔΑ: Ω9ΝΨ46ΨΧΞΧ-ΞΣΩ



 

Συμπληρωματική Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για το ζτοσ 2018-2020   Σελίδα 7 / 26 

 Υποπαράγραφοσ 2.1. Μεκοδολογία οργάνωςθσ τθσ ςυλλογισ των αιτιςεων. Καταγράφεται  

θ μεκοδολογία και ο τρόποσ οργάνωςθσ του υποψθφίου ΚΥΔ για τθν ςυλλογι των αιτιςεων. 

Επίςθσ παρατίκεται εκτίμθςθ και για το πλικοσ των αιτιςεων που κα ςυλλεχτοφν και κα 

διαχειριςτοφν από το υποψιφιο ΚΥΔ. 

 Υποπαράγραφοσ 2.2. Θζςεισ εργαςίασ και χϊροι εργαςίασ Υποψιφιου ΚΥΔ. Καταγράφονται 

οι κζςεισ εργαςίασ (ςτακερζσ και κινθτζσ) και τυχόν ςυνεργεία που κα κινθτοποιιςει το 

υποψιφιο ΚΥΔ προκειμζνου να καλφψει τθ γεωγραφικι περιοχι δραςτθριοποίθςισ του αλλά 

και το δθλοφμενο ςτθν παράγραφο 2.1 πλικοσ αιτιςεων που κα διαχειριςτεί. Ρεριγράφεται 

ο τρόποσ οργάνωςθσ, ελζγχου και λειτουργίασ των ςυνεργείων. Επίςθσ περιγράφονται οι 

χϊροι εργαςίασ, εξυπθρζτθςθσ των αγροτϊν και αρχειοκζτθςθσ.  

 Υποπαράγραφοσ 2.3. Προςωπικό ΚΥΔ. Ραρατίκεται κατάςταςθ με τουσ  εργαηομζνουσ του 

ΚΥΔ που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο όπου κα καταγράφεται θ ειδικότθτα, θ ςχζςθ εργαςίασ, 

θ κζςθ ςτο ζργο και θ εμπειρία ςτο αντικείμενο του ζργου ςφμφωνα με το πίνακα του 

Ραραρτιματοσ ΙI.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προτεινόμενθ ομάδα ζργου του ΚΥΔ κα πρζπει να υπάρχει κακόλθ τθ 

διάρκεια του ζτουσ τουλάχιςτον ζνασ ΡΕ/ΤΕ Γεωτεχνικόσ, κακϊσ και να προβλζπεται - εφόςον 

δεν υπάρχουν ςτο προςωπικό του ΚΥΔ κακϋόλθ τθν διάρκεια του ζτουσ - θ υποςτιριξθ από 

αρμόδιο Τεχνικό Ρλθροφορικισ και Τοπογράφο ΡΕ/ΤΕ ι Τεχνικό Γεωγραφικϊν 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, ςτθν περίπτωςθ που ο Γεωτεχνικόσ δεν διακζτει επιςτθμονικζσ 

γνϊςεισ για το αντικείμενο των γεωγραφικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, όπωσ αυτζσ 

πιςτοποιοφνται από το πρόγραμμα ςπουδϊν του.  

Σε ότι αφορά ςτθν ειδικότθτα καταγράφεται θ εκπαιδευτικι βακμίδα (ΡΕ ΤΕ και ΔΕ) και θ 

ειδικότθτα του προςωπικοφ (π.χ. ΡΕ Γεωπόνοσ, ΡΕ Τοπογράφοσ Μθχανικόσ κλπ) και 

επιςθμαίνεται, ότι επί ποινισ αποκλειςμοφ, μόνο το 20% του προςωπικοφ που κα 

απαςχολθκεί ςτο ζργο μπορεί να είναι εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΔΕ. Για τισ περιπτϊςεισ που 

το υποψιφιο ΚΥΔ δθλϊςει αρικμό προςωπικοφ μικρότερο  των 5 ατόμων, τότε δφναται να 

απαςχολεί μζχρι ζνα άτομο βακμίδασ ΔΕ.  

 Υποπαράγραφοσ 2.4. Μθχανογραφικόσ Εξοπλιςμόσ. Δίνεται αναλυτικι περιγραφι 

(τοπολογία δικτφου, πλικοσ και χαρακτθριςτικά  υπολογιςτϊν και περιφερειακϊν ςυςκευϊν, 

πλικοσ και χαρακτθριςτικά εξυπθρετθτϊν) του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ που κα 

χρθςιμοποιθκεί με ζμφαςθ ςτθν διαδικτυακι υποδομι και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Τα 

minimum χαρακτθριςτικά που πρζπει να διακζτουν τα υποψιφια ΚΥΔ είναι: 
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o Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο προκειμζνου να είναι δυνατι θ χριςθ τθσ εφαρμογι 

Καταχϊρθςθσ των Αιτιςεων Ενιαίασ Ενίςχυςθσ ( κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον 

μια  (1) ADSL ςφνδεςθ ταχφτθτασ 24 Mbps )  

o Οι ςτακμοί εργαςίασ δφναται να είναι προςωπικοί ςτακεροί  ι φορθτοί υπολογιςτζσ με 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςε επεξεργαςτι Intel Core i3( ι αντίςτοιχο ιςοδφναμο) και 

μνιμθ(RAM ) 4 GB. Οι ςτακμοί εργαςίασ κα πρζπει να διακζτουν αναβακμιςμζνουσ 

φυλλομετρθτζσ ( browsers) - κατά προτίμθςθ - Mozzila Firefox προκειμζνου να είναι 

δυνατι θ πρόςβαςθ και θ χριςθ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ καταχϊρθςθσ των 

Αιτιςεων Ενιαίασ Ενίςχυςθσ.  

    
 Υποπαράγραφοσ 2.5. Διόρκωςθ αιτιςεων. Ρεριγράφεται θ διαδικαςία με τθν οποία το 

υποψιφιο ΚΥΔ κα διορκϊνει ςφάλματα, τα οποία του ζχει κοινοποιιςει ο Φορζασ 

Συντονιςμοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ.  

Παράγραφοσ 3. Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ και Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν:  

Ραρουςιάηονται οι διαδικαςίεσ και τα μζτρα που λαμβάνει και εφαρμόηει ςτθν κακθμερινι του 

εργαςία το υποψιφιο ΚΥΔ, ϊςτε να προςτατεφεται με τον μζγιςτο εφικτό τρόπο θ αςφάλεια των 

πλθροφοριϊν του ΟΡΕΚΕΡΕ, θ φυςικι αςφάλεια των χϊρων του και θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν 

που παρζχει (βλ. Ραράρτθμα Ι). 

Παράγραφοσ 4. Τιμοκατάλογοσ εργαςιϊν.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίκεται τιμοκατάλογοσ με τισ αναλυτικζσ τιμζσ ανά εργαςία και κατθγορία 

αίτθςθσ (νζα αίτθςθ, αίτθςθ με ι χωρίσ μεταβολζσ, αίτθςθ χωρίσ δικαιϊματα, αίτθςθ με 

παράλλθλεσ δράςεισ κλπ) που κα εκτελζςει το υποψιφιο ΚΥΔ για τθν υποβολι και διόρκωςθ 

ςφαλμάτων τθσ αίτθςθσ, μετά τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων των διαςταυρωτικϊν 

ελζγχων. 

Παράγραφοσ 5. Υπεφκυνοσ ζργου  

Ορίηεται ο υπεφκυνοσ ζργου του υποψθφίου ΚΥΔ κακϊσ και αναπλθρωτισ του, με τουσ 

οποίουσ και μόνο κα επικοινωνεί ο ΟΡΕΚΕΡΕ, και ο υπεφκυνοσ ζργου εκ μζρουσ  του 

πιςτοποιθμζνου Φορζα Συντονιςμοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για τουσ οποίουσ το 

υποψιφιο ΚΥΔ κα κατακζςει ςυνθμμζνα αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα ςτον φάκελο 

υποψθφιότθτασ και κα ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτα ςεμινάρια και ςτισ εξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ. 
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2ο Κεφάλαιο: Φορολογικι ενθμερότθτα 

Υποβάλλεται ςκαναριςμζνθ ζντυπθ φορολογικι ενθμερότθτα του υποψιφιου ΚΥΔ. Η εν λόγω 

φορολογικι ενθμερότθτα υποβάλλεται ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ εν ιςχφ και κατά το δεφτερο ςτάδιο 

αξιολόγθςθσ των φορζων. Η μθ υποβολι τθσ ςυνιςτά ποινι αποκλειςμοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι πριν τθν ζναρξθ κάκε περιόδου υποβολισ αιτιςεων όλοι τα πιςτοποιθμζνα 

ΚΤΔ οφείλουν να προςκομίηουν φορολογικι ενθμερότθτα εν ιςχφ. 

Σθν υποχρζωςθ αυτι ζχουν και τα ιδθ πιςτοποιθμζνα ΚΤΔ από προθγοφμενεσ προςκλιςεισ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

3ο Κεφάλαιο: Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

Υποβάλλεται ςκαναριςμζνθ ζντυπθ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του υποψιφιου ΚΥΔ.  

Η εν λόγω αςφαλιςτικι ενθμερότθτα υποβάλλεται ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ εν ιςχφ και κατά το δεφτερο 

ςτάδιο αξιολόγθςθσ των φορζων. Η μθ υποβολι τθσ ςυνιςτά ποινι αποκλειςμοφ. 

 Επιςθμαίνεται ότι πριν τθν ζναρξθ κάκε περιόδου υποβολισ αιτιςεων τα πιςτοποιθμζνα ΚΤΔ 

οφείλουν να προςκομίηουν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εν ιςχφ. 

Σθν υποχρζωςθ αυτι ζχουν και τα ιδθ πιςτοποιθμζνα ΚΤΔ από προθγοφμενεσ προςκλιςεισ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

4ο Κεφάλαιο: Δεςμεφςεισ υποψθφίου ΚΤΔ 

Τποβάλεται ςκαναριςμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του 

νομίμου εκπροςϊπου του ΚΥΔ, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι: 

(α)  όλα τα ςτοιχεία του φακζλου εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είναι αλθκι, 

(β) επί ποινι άρςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ ςε οποιαδιποτε φάςθ του προγράμματοσ, δε κα 

εκχωριςει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν αναγνϊριςθ  ςε 

τρίτον. 

 (γ) το υποψιφιο ΚΥΔ αποδζχεται τθ διενζργεια επιτόπιασ αυτοψίασ από εξουςιοδοτθμζνα 

ςτελζχθ του ΟΡΕΚΕΡΕ 
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 (δ) το υποψιφιο ΚΥΔ υποχρεοφνται να ςυνδράμει, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΟΡΕΚΕΡΕ,  ςτο 

ζργο τθσ δθμοςιότθτασ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και εν γζνει τθσ πλθροφόρθςθσ των 

παραγωγϊν, 

(ε) το υποψιφιο ΚΥΔ δεςμεφεται ότι ο υπεφκυνοσ ζργου και τα ςτελζχθ του κα 

παρακολουκιςουν όλα τα ςεμινάρια εκπαίδευςθσ που οργανϊνει ο ΟΡΕΚΕΡΕ για τθ 

ςυμπλιρωςθ και υποβολι των αιτιςεων. 

(ςτ) αποδζχεται πλιρωσ τισ τεχνικζσ οδθγίεσ που κα δίνει ο ΟΡΕΚΕΡΕ, κατά τθν περίοδο 

ςυμπλιρωςθσ των αιτιςεων και ότι κα ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ αυτοφ. 

(η) αποδζχεται τον επιτελικό ςχεδιαςμό και τον επιχειρθςιακό ςυντονιςμό, κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του ζργου από τον ΟΡΕΚΕΡΕ (περιλαμβανομζνων των περιφερειακϊν του 

γραφείων) και ότι κα εφαρμόηει ςφςτθμα ποιότθτασ και αςφάλειασ ςφμφωνα με το 

Ραράρτθμα Ι. Στο ίδιο πλαίςιο, θ επίδοςθ του κα είναι πλιρωσ ιχνθλάςιμθ και ελζγξιμθ από 

τον ΟΡΕΚΕΡΕ,  

(θ)   κα είναι ςε επιχειρθςιακι κζςθ να υποδεχκεί και να υποβάλλει αιτιςεισ ςε όλθ τθ διάρκεια 

του ζτουσ, ανεξάρτθτα του γεγονότοσ ότι μια εκπρόκεςμθ αίτθςθ επιδότθςθσ δεν 

επιχορθγείται, 

(κ)  κα ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με το Φορζα Συντονιςμοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και 

κα προβαίνει με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του παραγωγοφ όπου απαιτείται ςτισ διορκϊςεισ των 

λακϊν που ενδεχομζνωσ κα προκφπτουν ςτισ αιτιςεισ που κα ζχει ο ίδιοσ ςυμπλθρϊςει για 

λογαριαςμό των δικαιοφχων που κα τον επιλζξουν. Οι διορκϊςεισ κα γίνονται ςε ςυνζχεια 

των διαςταυρωτικϊν ελζγχων και των αναφορϊν λακϊν που παράγει ο Φορζασ 

Συντονιςμοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των αιτιςεων που 

ζχουν υποβλθκεί ςτθν υπό δραςτθριοποίθςθ γεωγραφικι περιοχι.  

Η Υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψιφιου ΚΥΔ.  

Η ζντυπθ μορφι τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ υποβάλλεται ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ κατά το δεφτερο ςτάδιο 

αξιολόγθςθσ των φορζων. Η μθ υποβολι τθσ ςυνιςτά ποινι αποκλειςμοφ. 

3.2 Δεφτερο τάδιο Αξιολόγθςθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν    

Πιςτοποίθςθ ΚΤΔ  
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Τα ΚΥΔ που κα ικανοποιιςουν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του πρϊτου ςταδίου, κα κρικοφν ςε 

δεφτερο καταλθκτικό ςτάδιο ςτα κάτωκι:  

1.Επιτυχισ παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου, θ οποία κα πιςτοποιθκεί με ςχετικι εξζταςθ του 

υπεφκυνου ζργου ι του αναπλθρωτι του Υποψιφιου ΚΥΔ, που κα αφορά ςτθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ και ςτθ νζα Κ.Α.Ρ. και κα πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΡΕΚΕΡΕ ςε 

χρόνο που κα οριςτεί από τον ΟΡΕΚΕΡΕ.  

Το ςεμινάριο για τα ΚΥΔ κα αφορά: 

 Τθν ειςαγωγι, τον ζλεγχο και τθν αποςτολι τθσ αίτθςθσ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ. 

 Τθν τροποποίθςθ και τθν εκ νζου αποςτολι τθσ αίτθςθσ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ ςφμφωνα με τισ 

διαδικαςίεσ αποςφαλμάτωςθσ που κα πρζπει να ακολουκοφν.  

 Τθν ενθμζρωςθ για βαςικά κζματα τθσ νζασ ΚΑΡ, προκειμζνου με τθ ςειρά τουσ να 

ενθμερϊνουν και βοθκοφν τουσ παραγωγοφσ πελάτεσ τουσ. 

Η επιτυχισ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου κα πιςτοποιείται μζςω τθσ επιτυχοφσ υποβολισ 

μιασ αίτθςθσ παραγωγοφ και των διορκϊςεων που κα ηθτθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εξζταςθσ, κακϊσ και τθσ εξζταςθσ με ερωτιςεισ-απαντιςεισπολλαπλϊν επιλογϊν πάνω ςε 

κζματα υποβολισ τθσ αίτθςθσ και τθσ νζασ ΚΑΡ.  

Επιςθμαίνεται ότι τα κζματα κα είναι κοινά για όλουσ τουσ υποψιφιουσ. 

2.Κατάκεςθ πρωτότυπθσ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ εν ιςχφ και 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

4. Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ και Πιςτοποίθςθσ 

Με απόφαςθ του Ρροζδρου του ΟΡΕΚΕΡΕ ςυγκροτείται Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων των 

ενδιαφερομζνων, θ οποία απαρτίηεται από υπαλλιλουσ του ΟΡΕΚΕΡΕ των Κεντρικϊν ι και των 

Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αυτοφ. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ αξιολόγθςθ των φακζλων κατά το 

πρϊτο και δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ και θ ςφνταξθ πίνακα αξιολόγθςθσ των υποψθφίων ΚΥΔ 

που πλθροφν τα ςυνολικά κριτιρια από το πρϊτο και δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ. 

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των υποψιφιων ΚΥΔ είναι θ ακόλουκθ: 

1. Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ φακζλων των υποψιφιων ΚΥΔ, ςυνεδριάηει θ 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ του πρϊτου 
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ςταδίου με πρακτικό τθσ ειςθγείται ςτον Ρρόεδρο του ΟΡΕΚΕΡΕ τα ΚΥΔ που πλθροφν τα 

προβλεπόμενα κριτιρια κακϊσ και τα τυχόν απορριπτόμενα ΚΥΔ. 

2. Ο Ρρόεδροσ του ΟΡΕΚΕΡΕ προβαίνει ςτθν αποδοχι ι μθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ με 

ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. 

3. Με τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ του Ρροζδρου του ΟΡΕΚΕΡΕ, τα ΚΥΔ κα κλθκοφν να 

αξιολογθκοφν ςτο δεφτερο ςτάδιο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν πρόςκλθςθ του 

ΟΡΕΚΕΡΕ. 

4. Με το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ του δευτζρου ςταδίου, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων 

με πρακτικό τθσ ειςθγείται ςτον Ρρόεδρο του ΟΡΕΚΕΡΕ τα ΚΥΔ που πλθροφν τα 

προβλεπόμενα κριτιρια κακϊσ και τα τυχόν απορριπτόμενα ΚΥΔ. 

5. Ο Ρρόεδροσ του ΟΡΕΚΕΡΕ προβαίνει ςτθν αποδοχι ι μθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ με 

ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Οι ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν κατά το πρϊτο ι δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ κα υποβλθκοφν 

και κα εξεταςτοφν από τθν αρμόδια επιτροπι ενςτάςεων ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διαδικαςία 

και τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 τθσ παροφςασ. 

Η διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των υποψιφιων ΚΥΔ είναι θ ακόλουκθ: 

Ο Ρρόεδροσ του ΟΡΕΚΕΡΕ ειςθγείται ςτον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθν 

ζκδοςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ πιςτοποίθςθσ τριετοφσ διάρκειασ (2018-2020) των ΚΥΔ και τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ αυτϊν. 

4.1  Αξιολόγθςθ πρϊτου ςταδίου – Κριτιρια Αξιολόγθςθσ   

Κατά τθν αξιολόγθςθ του πρϊτου ςταδίου αξιολογοφνται οι φάκελοι των υποψθφίων, ενϊ είναι 

ςτθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ να προβεί ςε αυτοψία ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του υποψθφίου ΚΥΔ - οι οποίεσ πρζπει  να  πλθροφν  τισ  ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ υγιεινισ και τισ 

minimum προχποκζςεισ εφρυκμθσ και ανκρϊπινθσ λειτουργίασ - για τθν επαλικευςθ των 

ςτοιχείων του φακζλου υποψθφιότθτασ και τθ γενικότερθ αξιολόγθςθ ενόσ υποψιφιου προσ 

πιςτοποίθςθ ΚΥΔ. 

Η αυτοψία διενεργείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του υποψθφίου προσ πιςτοποίθςθ ΚΥΔ, μετά από 

επικοινωνία τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ με τον υπεφκυνο του ΚΥΔ τουλάχιςτον μία θμζρα πριν τθ 

διενζργεια τθσ αυτοψίασ. Στθν αυτοψία δφναται να παρευρίςκονται και μζλθ  ομάδων εργαςίασ 
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που  ορίηει ο Ρρόεδροσ του ΟΡΕΚΕΡΕ, ενϊ δεν είναι υποχρεωτικι θ παρουςία όλων των μελϊν 

τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Η αξιολόγθςθ του πρϊτου ςταδίου δεν είναι ςυγκριτικι ανάμεςα ςτα ΚΥΔ. 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του πρϊτου ςταδίου είναι τα κάτωκι: 

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Σφποσ Αξιολόγθςθσ 

Τιρθςθ των αναγραφόμενων ςτισ παρ. 

3.1 του παρόντοσ.  

Η μθ υποβολι ζςτω και ενόσ επιφζρει 

αποκλειςμό. 

Ροιοτικι αξιολόγθςθ Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδίου 

 

Τεκμθριωμζνθ απόρριψθ 

υποψθφιότθτασ που δεν εγγυάται 

ζγκαιρθ και ζγκυρθ υποβολι των 

αιτιςεων. 

Ευριματα Αυτοψίασ Τεκμθριωμζνθ απόρριψθ 

υποψθφιότθτασ λόγω ευρθμάτων κατά 

τθ αυτοψία που δεν εγγυϊνται ζγκαιρθ 

και ζγκυρθ υποβολι των αιτιςεων. 

Ενδεικτικοφσ λόγουσ απόρριψθσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου αποτελοφν: 

 Η μθ κατανόθςθ του ζργου και ςυνεπϊσ θ μθ ςωςτι αξιολόγθςθ των επιχειρθςιακϊν του 

αναγκϊν ςε ανκρϊπινουσ και υλικοφσ πόρουσ. 

 Αδυναμία κατάρτιςθσ ρεαλιςτικοφ ςχεδίου κοςτολόγθςθσ των απαιτοφμενων εργαςιϊν. 

4.2.Αξιολόγθςθ δεφτερου ςταδίου – Κριτιρια Αξιολόγθςθσ 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του δεφτερου ςταδίου είναι τα κάτωκι: 

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Σφποσ Αξιολόγθςθσ 

Τποβολι φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ εν ιςχφ και Τπεφκυνθσ Διλωςθσ  

Η μθ υποβολι τουσ επιφζρει αποκλειςμό 

Επιτυχισ παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου ςχετικά με τθν Υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο και θ 

επιτυχισ διεκπεραίωςθ του. Οι προδιαγραφζσ 
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αίτθςθ και τθ νζα ΚΑΡ. των εξετάςεων κα ανακοινωκοφν ζγκαιρα ςτουσ 

υποψιφιουσ από τον ΟΡΕΚΕΡΕ (Ραράρτθμα IV).  

 

5.Ανάδειξθ Πιςτοποιθμζνων ΚΤΔ  

Με απόφαςθ του Ρροζδρου του ΟΡΕΚΕΡΕ ςυγκροτείται Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων των 

ενδιαφερομζνων, θ οποία απαρτίηεται από υπαλλιλουσ του ΟΡΕΚΕΡΕ των Κεντρικϊν ι των 

Ρεριφερειακϊν υπθρεςιϊν αυτοφ. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι θ αξιολόγθςθ των φακζλων και θ 

κατά τθν κρίςθ αυτισ, διεξαγωγι αυτοψίασ για τθν επαλικευςθ των ςτοιχείων του φακζλου 

υποψθφιότθτασ και τθν γενικότερθ αξιολόγθςθ των υποψθφίων ΚΥΔ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, ακολουκεί ειςιγθςθ του Ρροζδρου του 

ΟΡΕΚΕΡΕ ςτον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

πιςτοποίθςθσ τριετοφσ διάρκειασ (2018-2020) των ΚΥΔ, ςφμφωνα με τθν οποία κα αναδειχκοφν 

ανά γεωγραφικι περιοχι τα πιςτοποιθμζνοι ΚΥΔ (ιτοι όςα ΚΥΔ κα ζχουν επιτφχει και ςτα δφο 

ςτάδια αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ).  

6.Τποχρεϊςεισ των πιςτοποιθμζνων ΚΤΔ πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν 

Τα πιςτοποιθμζνοι ΚΥΔ πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν τθσ υποβολισ των ΕΑΕ υποχρεοφνται: 

1. Να προςκομίςουν βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν κεωρθμζνθσ από τθ ΔΥΟ. 

2. Να υποβάλλουν κεωρθμζνεσ καταςτάςεισ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ με τουσ εργαηόμενουσ με 

ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ που κα απαςχολιςουν για το ζργο. 

3. Να υποβάλλουν αντίγραφο κατάςταςθσ των εργαηομζνων με ςφμβαςθ ζργου που ζχουν υποβάλλει 

θλεκτρονικά ςτθν αρμόδια ΔΥΟ. 

4. Να υπογράψουν με τον ΟΡΕΚΕΡΕ ΣΔΕΡΥΑΡ. 

7.Τποχρεϊςεισ των πιςτοποιθμζνων ΚΤΔ για τθ διατιρθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ 

Τα πιςτοποιθμζνοι ΚΥΔ πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν τθσ υποβολισ των ΕΑΕ υποχρεοφνται κατϋ ζτοσ: 

1. Να υποβάλλουν φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εν ιςχφ 

2. Να υποβάλλουν τισ καταςτάςεισ των εργαηομζνων, όπωσ προβλζπεται ςτα ςθμεία 6.2 και67.3 
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3. Να τθροφν το ΣΔΕΡΥΑΡ το οποίο κα ελζγχεται μζςω τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ ιχνθλάτιςθσ 

τθσ επίδοςισ τουσ. 

Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ ιςχφουν για το ςφνολο των πιςτοποιθμζνων ΚΥΔ τθσ χϊρασ. 

8.Εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν των πιςτοποιθμζνων ΚΥΔ και για τθν διαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και 

εμπρόκεςμθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου και τιρθςθσ των δεςμεφςεων που αναλαμβάνει το κάκε 

ΚΥΔ, κα προςκομίςει  εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

Η εγγφθςθ ςυςτινεται υπζρ ΟΡΕΚΕΡΕ και κατατίκεται μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

πιςτοποίθςθσ από τον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 

10 θμερϊν, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε 1000€, με διάρκεια ιςχφοσ αορίςτου χρόνου. 

Η εγγφθςθ καταπίπτει ςτο ςφνολό τθσ εφόςον δεν τθρικθκαν οι απαιτιςεισ για τθν καλι 

εκτζλεςθ του ζργου  εκτόσ εάν αυτό κατζςτθ αδφνατο λόγω ανωτζρασ βίασ.  

Οι εγγυιςεισ που γίνονται δεκτζσ από τον ΟΡΕΚΕΡΕ είναι : 

α) Εγγυθτικζσ επιςτολζσ οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από αναγνωριςμζνο Τραπεηικό Κδρυμα που 

περιλαμβάνεται  ςτουσ εκάςτοτε επίςθμουσ επικαιροποιθμζνουσ καταλόγουσ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ για τα τραπεηικά Ιδρφματα που είναι ςε λειτουργία εντόσ τθσ χϊρασ και όςα 

γνωςτοποίθςαν τθν πρόκεςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα , αλλά και των αντίςτοιχων 

Τραπεηικϊν Ιδρυμάτων των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Η αναηιτθςθ των επικαιροποιθμζνων αυτϊν καταλόγων γίνεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ http://www.bankofgreece.gr ι των αντίςτοιχων καταλόγων των αρμόδιων 

φορζων των χωρϊν τθσ Ε.Ε.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ  πρζπει να φζρουν πρωτότυπεσ υπογραφζσ και ςφραγίδεσ και να 

περιλαμβάνουν: 

i) Τον αρικμό και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ, τθν επωνυμία, τθν διεφκυνςθ, τον Α.Φ.Μ. του 

δικαιοφχου, το ςκοπό για τον οποίο εκδίδονται και το μζγιςτο ποςό που αποδζχεται να καταβάλει 

ο εγγυθτισ 

http://www.bankofgreece.gr/
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ii) Πτι ο εγγυθτισ δεςμεφεται να καταβάλει χωρίσ αντιρριςεισ και ςε πρϊτθ ηιτθςθ το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ 

β)Χρθματικζσ παρακατακικεσ από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων με τθν   επιβάρυνςθ 

3,6% επί του απαιτοφμενου ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ για τθν περίπτωςθ τθσ κατάπτωςθσ. Οι 

ανωτζρω παρακατακικεσ κα πρζπει να αναφζρουν  τθν αιτία τθσ παρακατάκεςθσ, το ποςό, τον 

δικαιοφχο ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ, το ονοματεπϊνυμο του παρακατακζτθ, τον Α.Φ.Μ. του, τθ 

διεφκυνςι του και να φζρουν πρωτότυπεσ υπογραφζσ και ςφραγίδεσ 

Υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ παρατίκενται ςτο παράρτθμα ΙII τθσ παροφςθσ. 

9. Ενςτάςεισ 

Μετά το πζρασ του κάκε ςταδίου αξιολόγθςθσ τα υποψιφια ΚΥΔ προσ πιςτοποίθςθ δφνανται να 

υποβάλλουν ζνςταςθ επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ, εντόσ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Ρροζδρου του ΟΡΕΚΕΡΕ και τθν 

κοινοποίθςθ αυτισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μαηί με το ςχετικό πρακτικό τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, θ 

οποία κα εξεταςτεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων. Σθμειϊνεται ότι θ ζνςταςθ κα αφορά 

αποκλειςτικά και μόνο ςτθν απόφαςθ αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου ΚΥΔ. Τονίηεται ότι θ 

υποβολι ενςτάςεων ςε οποιοδιποτε ςτάδιο είναι ανεξάρτθτθ από τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ 

πιςτοποίθςθσ των υπολοίπων ΚΥΔ δεδομζνθσ τθσ μθ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ των ΚΥΔ για τθν 

πιςτοποίθςθ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται αποκλειςτικά θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ του 

ΟΡΕΚΕΡΕ. 

Διευκρινίηεται ότι ενςτάςεισ δφναται να υποβλθκοφν ςτα δφο ςτάδια που αφοροφν ςτθν 

αξιολόγθςθ των ςυμμετεχόντων και όχι ςτθν Υπουργικι απόφαςθ πιςτοποίθςθσ και ζναρξθσ 

λειτουργίασ των ΚΥΔ που ζχουν εγκρικεί ςφμφωνα με τθ προαναφερόμενθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ αυτϊν. 

10. Διάρκεια Πιςτοποίθςθσ 

Η πιςτοποίθςθ ορίηεται τριετοφσ διάρκειασ, από το 2018 ζωσ και το 2020 και αξιολογείται 

περιοδικά. 

Τα πιςτοποιθμζνα ΚΥΔ προκειμζνου να ζχουν δυνατότθτα λειτουργίασ, υπογράφουν  ΣΔΕΡΥΑΡ 

και ςφμφωνο εμπιςτευτικότθτασ με τον ΟΡΕΚΕΡΕ. 
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Για κάκε μια περίοδο υποβολισ ενιαίων αιτιςεων ενίςχυςθσ ςτα πλαίςια του ΟΣΔΕ, δφναται ςε 

διαςτιματα που κα κακορίηονται με ςχετικζσ ανακοινϊςεισ από τον ΟΡΕΚΕΡΕ να υποβάλλονται 

και νζοι φάκελοι υποψθφιότθτασ από νζα ΚΥΔ προκειμζνου να τφχουν πιςτοποίθςθσ. 

11. Άρςθ πιςτοποίθςθσ 

Επί ποινι άρςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ, κανζνα πιςτοποιθμζνο ΚΥΔ δεν ζχει το δικαίωμα να εκχωριςει 

τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν πιςτοποίθςθ ςε τρίτον. 

Επίςθσ, άρςθ τθσ πιςτοποίθςθσ προκφπτει κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Συντονιςμοφ και 

Ελζγχου των Φορζων ςτον Ρρόεδρο του ΟΡΕΚΕΡΕ, ενδεικτικά για τα παρακάτω:  

Α) λόγω μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του παρ. 7 

Β) κατά τθν περιοδικι αξιολόγθςθ ενόσ ΚΥΔ ςτθν περίπτωςθ που δεν πλθροί τθσ προχποκζςεισ 

και τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία πιςτοποιικθκε, και  

Γ)ςτθν περίπτωςθ άρνθςθσ ςυμμετοχισ ςε ενθμερωτικζσ – ςυντονιςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ που κα 

διοργανϊνει ο ΟΡΕΚΕΡΕ ι ςτθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων. 

Η απόφαςθ άρςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων, με ειςιγθςθ του Ρροζδρου του ΟΡΕΚΕΡΕ και ςυνεπάγεται τθν κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ. 

12. Δθμοςιότθτα 

Με τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, ο ΟΡΕΚΕΡΕ κα προβεί ςτθν 

δθμοςίευςθ κατάςταςθσ με τα πιςτοποιθμζνα ΚΥΔ ανά τθν χϊρα ι ςυγκεκριμζνεσ Ρεριφερειακζσ 

Ενότθτεσ με όποιον τρόπο κρίνει πρόςφορο. 

13. Τλοποίθςθ Ζργου ΚΤΔ 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςικουςασ και ζγκαιρθσ εκτζλεςισ του ζργου του κάκε ΚΥΔ, τα 

πιςτοποιθμζνοι ΚΥΔ ζχουν το δικαίωμα να ηθτοφν και να λαμβάνουν από τον ΟΡΕΚΕΡΕ κάκε 

αναγκαία για τθν διεκπεραίωςθ τθσ αποςτολισ τουσ πλθροφορία. 
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Ομοίωσ, ο ΟΡΕΚΕΡΕ ζχει τθν υποχρζωςθ διοργάνωςθσ περιοδικά εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων ι 

ενθμερωτικϊν – ςυντονιςτικϊν ςυγκεντρϊςεων για τα πιςτοποιθμζνα ΚΥΔ και το δικαίωμα να 

απαιτεί, επί ποινι άρςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ, τθν παρακολοφκθςθ αυτϊν από αυτοφσ. 

Οι εργαςίεσ τισ οποίεσ αναλαμβάνουν τα πιςτοποιθμζνα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΤΔ κα αμείβονται 

από τουσ αιτοφντεσ παραγωγοφσ, με βάςθ τιμοκατάλογο του ΚΤΔ, το δε εκδιδόμενο  τιμολόγιο 

επιςυνάπτεται ςτο  αντίγραφο  τθσ ΕΑΕ που  λαμβάνει ο παραγωγόσ, και ουδεμία πλζον 

αρμοδιότθτα ι ευκφνθ τυχόν ςυνεπειϊν ζχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

14. Προκεςμία και Σρόποσ Τποβολισ τθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

Οι φάκελοι υποψθφιότθτασ κα κατατίκενται θλεκτρονικά ςε εφαρμογι του ΟΡΕΚΕΡΕ ζωσ   

22/2/2018 ςυμπλθρϊνοντασ ταυτόχρονα και τθν ςχετικι chek –list πλθρότθτασ του φακζλου 

υποψθφιότθτασ χωρίσ τθν πλιρθ ςυμπλιρωςθ τθσ οποίασ οι φάκελοι δε κα γίνονται δεκτοί. 

Επιπρόςκετεσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτθ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ, ςτο ζργο τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων κακϊσ και τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων, ςτα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ, ςτο ζργο των πιςτοποιθμζνων ΚΥΔ, τεχνικά κζματα κλπ δφνανται να κακορίηονται 

εγκαίρωσ με εγκφκλιο του Ρροζδρου του ΟΡΕΚΕΡΕ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

                                                                                             ΑΘΑΝΑΙΟ  ΚΑΠΡΕΛΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΤΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΕΩΝ (Κ.Τ.Δ.) 

Τα πιςτοποιθμζνα Κ.Υ.Δ. οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τθν προαναφερκείςα νομοκεςία και να 

εφαρμόηουν ςτο ακζραιο τισ υποδείξεισ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., δίχωσ παρεμβάςεισ που να κζτουν ςε 

κίνδυνο τθν ακεραιότθτα, τθ διακεςιμότθτα και τθν εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων. Επιπροςκζτωσ, 

κεωρείται απαραίτθτθ θ διάκριςθ μεταξφ ρόλων χρθςτϊν και θ διαβακμιςμζνθ ανάκεςθ εργαςιϊν, 

ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι μόνο εξουςιοδοτθμζνα άτομα κα εκτελοφν εργαςίεσ που απαιτοφν 

ειδικι κατάρτιςθ και εμπειρία από πλευράσ χριςτθ. Οφείλουν τζλοσ, να εφαρμόηουν ζνα Σχζδιο 

Αςφάλειασ κακϊσ και ζνα Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, τα οποία κα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

αςφάλειασ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Σφμφωνο Διαςφάλιςθσ Επιπζδου 

Υπθρεςιϊν & Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν (Σ.Δ.Ε.Ρ.Υ.Α.Ρ.) και το Σφμφωνο Εμπιςτευτικότθτασ που κα 

κλθκοφν να υπογράψουν από κοινοφ με τον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. 

Το χζδιο Αςφάλειασ είναι το ζγγραφο ςτο οποίο κα περιγράφονται οι απαιτιςεισ αςφάλειασ του 

Κ.Υ.Δ., τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων και οι 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςι τουσ. Το ςχζδιο αςφάλειασ κα πρζπει να υπόκειται ςε 

τακτικζσ επιςκοπιςεισ και ανακεωριςεισ, ζτςι ϊςτε αφενόσ μεν να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 

αςφάλειασ που προκφπτουν από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα πολιτικι αςφάλειασ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., 

αφετζρου δε να λαμβάνει υπόψθ του τθ ραγδαία ανάπτυξθ των τεχνολογικϊν λφςεων και τθσ 

εφαρμογισ τουσ ςτα ςυςτιματα πλθροφορικισ και δικτφων. 

Το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ είναι το ζγγραφο ςτο οποίο κα περιγράφονται τα μζτρα που απαιτείται 

να εφαρμόηονται ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ τθσ καταςτροφισ ενόσ υπολογιςτικοφ 

κζντρου ι των ςτακμϊν εργαςίασ, τα οποία κα επιτρζπουν τθ ςυνζχιςθ των επιχειρθςιακϊν 

λειτουργιϊν που αφοροφν το ζργο τθσ υποβοικθςθσ των αγροτϊν για τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι 

τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ. 

Η κατάρτιςθ του Σχεδίου Αςφάλειασ και του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ κα πρζπει να βαςίηεται ςτα 

αποτελζςματα μίασ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ για αγακά του Κ.Υ.Δ. που αξιοποιοφνται για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ είναι θ υπολογιςτικι και επικοινωνιακι υποδομι του και το ανκρϊπινο 

δυναμικό του. Στόχοσ τθσ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ είναι θ εκτίμθςθ του μεγζκουσ των κινδφνων 

ςτουσ οποίουσ είναι εκτεκειμζνα τα αγακά του Κ.Υ.Δ. και θ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων για τον 

περιοριςμό τουσ εντόσ αποδεκτϊν ορίων. 

Στθ ςυνζχεια, παρατίκενται ςυνοπτικά τα βαςικά περιεχόμενα του ςχεδίου αςφάλειασ και του 

ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Το ζγγραφο αυτό αποτελείται κυρίωσ από τθν πολιτικι αςφάλειασ, τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ τθσ υποδομισ από τθ ςκοπιά τθσ αςφάλειασ, τα μζτρα αςφάλειασ που ζχουν υιοκετθκεί 

ι πρόκειται να υλοποιθκοφν, το πλάνο υλοποίθςθσ των μζτρων και τθν περιγραφι των διαδικαςιϊν 

ςυνεχοφσ επιςκόπθςθσ και ανακεϊρθςθσ του ςχεδίου αςφάλειασ. 

Πολιτικι αςφάλειασ 

Ρρόκειται για το ςφνολο των κανόνων οι οποίοι κα προςδιορίηουν επακριβϊσ το ρόλο κάκε 

εμπλεκόμενου εντόσ του φορζα, τισ αρμοδιότθτεσ, τισ ευκφνεσ και τα κακικοντά του. Η πολιτικι 

αςφαλείασ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Αγακά: πρόκειται για τισ οντότθτεσ (υλικό, λογιςμικό, πλθροφορίεσ, κζςεισ κλειδιά του φορζα 

κ.λ.π.) που ζχουν αξία για το Κ.Υ.Δ. και πρζπει να προςτατευκοφν. 

 Ρόλοι και αρμοδιότθτεσ: πρόκειται για τουσ ρόλουσ και τισ υπευκυνότθτεσ, αρμοδιότθτεσ, 

κακικοντα, ευκφνεσ του κάκε ρόλου για κζματα που αφοροφν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

και τθν αςφάλειά τουσ. 

 τόχοι: πρόκειται για τουσ ςτόχουσ αςφαλείασ που κακορίηουν ςυνοπτικά τθν εςτίαςθ τθσ 

πολιτικισ και κζτουν τουσ ςχετικοφσ περιοριςμοφσ. 

 Πεδίο εφαρμογισ τθσ πολιτικισ αςφαλείασ: πρόκειται για τθν εμβζλεια, τθν ζκταςθ και το 

χϊρο που αφορά θ πολιτικι αςφαλείασ. 

 Οδθγίεσ, κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

 Άλλεσ πολιτικζσ, νομοκεςία 

 Τλοποίθςθ και εφαρμογι τθσ πολιτικισ αςφαλείασ - Ενθμζρωςθ και ςυμμόρφωςθ: 

πρόκειται για το οργανωτικό πλαίςιο ρόλων, αρμοδιοτιτων, κανονιςμϊν, επιτροπϊν για τθν 

υλοποίθςθ και εφαρμογι τθσ πολιτικισ αςφαλείασ, για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ 

ςχετικά με τθν ςυμμόρφωςθ και τισ ενζργειεσ που λαμβάνονται ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ 

τθσ πολιτικισ αςφαλείασ. 

 Επιςκόπθςθ και ανακεϊρθςθ τθσ πολιτικισ: πρόκειται για τθν τακτικι επιςκόπθςθ και 

ανακεϊρθςθ τθσ πολιτικισ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ, ϊςτε να είναι επίκαιρθ και να 

καλφπτει το ςφνολο των δομικϊν ςτοιχείων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των 

διαδικαςιϊν διαχείριςθσ 

Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ 

Η υπολογιςτικι και επικοινωνιακι υποδομι κα πρζπει να εξετάηεται ςε ςχζςθ με τισ αδυναμίεσ, τουσ 

κινδφνουσ που παρουςιάηονται και τα μζτρα αςφάλειασ, τα οποία ζχουν ιδθ υλοποιθκεί με ςκοπό τθν 

αντιμετϊπιςθ των αδυναμιϊν και των κινδφνων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Βάςθ για τθν 
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εξζταςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κα πρζπει να αποτελεί θ ανάλυςθ επικινδυνότθτασ και θ 

αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων μζτρων αςφάλειασ. 

Μζτρα Αςφάλειασ 

Ο προςδιοριςμόσ των μζτρων αςφάλειασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ επικινδυνότθτασ. Τα 

μζτρα αςφάλειασ πρζπει να προςφζρουν αςφάλεια αντίςτοιχθ τθσ αξίασ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων και τθσ ςοβαρότθτασ των κινδφνων που αντιμετωπίηουν, κακϊσ και να είναι ςε 

ςυμφωνία με τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. 

Πλάνο Τλοποίθςθσ 

Τον προςδιοριςμό των μζτρων αςφάλειασ κα πρζπει να ακολουκεί θ υλοποίθςι τουσ. Το ςχετικό 

πλάνο υλοποίθςθσ κα πρζπει να αναφζρεται ςτον καταμεριςμό αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν των 

εμπλεκόμενων, ςτθν κατάτμθςθ του ζργου υλοποίθςθσ ςε επιμζρουσ εργαςίεσ και ςτον 

χρονοπρογραμματιςμό τουσ. 

υνεχισ Επιςκόπθςθ – Ανακεϊρθςθ 

Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςιϊν για τθν τακτικι ενθμζρωςθ του ίδιου του ςχεδίου αςφάλειασ. Η 

επανεξζταςθ όλων των ελζγχων και των λειτουργιϊν, αποτελεί ςθμαντικό βιμα προσ τθ κωράκιςθ των 

ςυςτθμάτων και τθν ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν αςφάλειάσ τουσ. 

ΧΕΔΙΟ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

Στο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ, το οποίο ςυμπλθρϊνει το ςχζδιο αςφάλειασ, κα πρζπει να 

προβλζπονται μζτρα που κα ςτοχεφουν ςτα ακόλουκα: 

 Ελαχιςτοποίθςθ διακοπϊν τθσ κανονικισ λειτουργίασ 

 Ρεριοριςμόσ τθσ ζκταςθσ των ηθμιϊν και καταςτροφϊν, και αποφυγι πικανισ κλιμάκωςθσ 

αυτϊν 

 Δυνατότθτα ομαλισ υποβάκμιςθσ 

 Εγκατάςταςθ εναλλακτικϊν μζςων λειτουργίασ εκ των προτζρων 

 Εκπαίδευςθ, εξάςκθςθ και εξοικείωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με διαδικαςίεσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

 Δυνατότθτα ταχείασ και ομαλισ αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ 

 Ελαχιςτοποίθςθ των οικονομικϊν επιπτϊςεων 

Το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να προςδιορίηει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και γενικότερα τα 

κριτιρια που κακορίηουν τθν κατάςταςθ ωσ ζκτακτθ και επιβάλλουν τθν ενεργοποίθςθ του ςχεδίου. 
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Ρρζπει να υπάρχουν ςαφείσ και γραπτζσ διαδικαςίεσ που κα κζτουν το φορζα ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ και κα επιτρζπουν ανάκλθςθ του ςχεδίου. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 

ΚΤΔ: ………………………………………………………………….. 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Ειδικότθτα χζςθ 

εργαςίασ 

Χρόνοσ 

Απαςχόλθςθσ/ 

ζτοσ ςτο ζργο 

Θζςθ ςτο 

ζργο 

Εμπειρία 

       

       

       

       

       

       

       

 

Ειδικότθτα: Καταγράφεται η εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ ΤΕ και ΔΕ) και η ειδικότητα του προςωπικοφ 

(π.χ. ΠΕ Γεωπόνοσ, ΠΕ Τοπογράφοσ Μηχανικόσ κλπ). Επίςησ καταγράφονται και τυχόν μεταπτυχιακοί ή 

διδακτορικοί τίτλοι του προςωπικοφ. Σχζςθ εργαςίασ: Καταγράφεται η ςχζςθ εργαςίασ του 

προςωπικοφ που θα απαςχοληθεί ςτο ζργο (π.χ. αορίςτου χρόνου, οριςμζνου χρόνου, εξωτερικόσ 

ςυνεργάτησ κλπ) 

Θζςθ ςτο ζργο: Καταγράφεται η κζςθ του εργαηόμενου ςτο ζργο αναφορικά με το επιχειρηςιακό  

ςχζδιο του υποψήφιου ΚΥΔ (π.χ. καταχϊρηςη αιτήςεων, γραμματειακή υποςτήριξη κλπ)  

Εμπειρία: Καταγράφεται θ εμπειρία ςε ζτη ςτο αντικείμενο του ζργου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΡΑΠΔΕΑ: 

(ΠΛΖΡΖ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΚΑΣΑΣΖΜΑ, ΣΑΥ. Γ/ΝΖ θιπ) 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΠΟΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΔΤΡΩ 

ΣΟΠΟ, ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Πξνο ΟΠΔΚΔΠΔ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: ΓΟΜΟΚΟΤ 5 

Σ.Κ.: 10445 - ΑΘΖΝΑ 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ ππέξ ηνπ 

……………………………………………….. (αληηζπκβαιιόκελνο), κε ΑΦΜ ………………., ηνπ 

νπνίνπ ε έδξα επξίζθεηαη ζη………………………….., ην πνζό ηωλ επξώ  1000€  (ρηιίωλ επξώ ) 

θαη αθνξά ηελ θαιή εθηέιεζε ηωλ αηηήζεωλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ΚΤΓ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ ΟΓΔ γηα ηα έηε 2018-2020 ζύκθωλα κε ηελ ππ΄ αξ. πξωη…………… 

πκπιεξωκαηηθή Πξόζθιεζε Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ην έηνο 2018 Πηζηνπνίεζε – 

Αλαγλώξηζε Φνξέωλ Α΄ ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΓΔ γηα ηα έηε 2018-2020 (A.Γ.Α.) θαη ηελ αξ. 

…………..................... Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ. 

Σν πην πάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη έρνπκε ηελ ππνρξέωζε ζε πεξίπηωζε κεξηθήο ή 

νιηθήο θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, λα ζαο ην θαηαβάινπκε νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ, απξνθάζηζηα θαη 

ρωξίο θακία αληίξξεζε κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε δήιωζή ζαο πξνο εκάο, ρωξίο λα 

εξεπλήζνπκε ην λόκηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο.   

ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνύζα εγγύεζε αθνξά ζηε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ,είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη ηζρύεη κέρξη 

ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο. 
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Βεβαηώλεηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην 

θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη  ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ 

εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά 

καο. 

        

                                                                                 Με ηηκή 

                                                                    (Σξάπεδα, θαηάζηεκα) 

 

       

Να επηζπλαθζεί: θαηάινγνο πξνζώπωλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα ππνγξάθνπλ ηηο εγγπήζεηο κε 

δείγκαηα ππνγξαθήο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Ο εκπρόςωποσ/υπευκυνοσ ζργου του κάκε ΚΤΔ ι ο αναπλθρωτισ του ςε περίπτωςθ κωλφματοσ 

επιδεικνφοντασ κατά τθν προςζλευςι του τθν αςτυνομικι του ταυτότθτα, κα ςυμμετάςχει ςε 

ςεμινάρια και ςτθ ςυνζχεια ςε εξζταςθ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ςε θμερομθνίεσ και 

ϊρα, που κα γνωςτοποιθκοφν εγκαίρωσ. 

Οι τομείσ ςτουσ οποίουσ κα διενεργθκεί θ εξζταςθ είναι: 

1. Προςομοίωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ ΕΑΕ, θ οποία κα περιλαμβάνει ςτακερά ςτοιχεία, 

ςτοιχεία φυτικοφ/ηωικοφ κεφαλαίου και γεωχωρικά δεδομζνα, με βάςθ ςυντεταγμζνεσ που 

κα δοκοφν για κάκε αγροτεμάχιο 

2. Ερωτθματολόγιο 20 ερωτιςεων/απαντιςεων που κα αφοροφν ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ νζασ 

ΚΑΠ και ςε κζματα παραλαβισ και υποβολισ των ΕΑΕ, οι οποίεσ κα αντλθκοφν από τράπεηα 

κεμάτων που κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). 

Σα κζματα τθσ εξζταςθσ κα είναι κοινά για όλουσ τουσ υποψιφιουσ και κα προκφψουν 

μθχανογραφικά από τράπεηα κεμάτων.  

Επιτυχισ παρακολοφκθςθ των ςεμιναρίων προκφπτει από τθν ορκι υποβολι τθσ ΕΑΕ (υποβολι 

χωρίσ λάκθ) και τθν ορκι απάντθςθ ςτο 80% τουλάχιςτον των ερωτιςεων. 

 

 

ΑΔΑ: Ω9ΝΨ46ΨΧΞΧ-ΞΣΩ


		2018-02-12T16:43:16+0200
	Athens




