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Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν 

Γπαθείο Διοίκηζηρ και Γπαμμαηείαρ Δ..  

Αξκόδηα Γηεύζπλζε: Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Τπνζηήξημεο, Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

Αζήλα, 22-03-2021 

Αξ. Πξση.: 18520 

Σει: 2108802680, 2108802678 ΑΔΑ: 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη Εκδήλυζηρ Ενδιαθέπονηορ για παπάηαζη ηηρ πιζηοποίηζηρ ηυν 

ςθιζηάμενυν ΚΤΔ, ηος Φοπέα ςνηονιζμού και Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ 

καθώρ και ηην πιζηοποίηζη νέυν ΚΤΔ, ζηο πλαίζιο ςποβολήρ Ενιαίαρ 

Αίηηζηρ Ενίζσςζηρ, για ηο έηορ 2021. 

ΥΕΣ.: 1. Η ςπ. απιθμ. 15210 / 04.03.2021 Ππόζκληζη Εκδήλυζηρ Ενδιαθέπονηορ  

2. Η από 22.03.2021 Ανακοίνυζη ηος ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο ε ζρεηηθή Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο: Σν ιεθηηθό «Ο ΟΠΔΚΔΠΔ αλαθνηλώλεη δεκόζηα θαη πξνζθαιεί : 

 ηα ήδε πηζηνπνηεκέλα, θαηά ην έηνο 2020, Κέληξα Τπνδνρήο Γειώζεσλ (ελ ζπληνκία "ΚΤΓ") λα 

ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επέθηαζε ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο σο θνξείο 

ππνβνήζεζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο ζην ΟΓΔ γηα 

ηα έηε 2021-2027. 

 θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα (θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα), αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ή ελώζεηο 

απηώλ ή νκάδεο παξαγσγώλ (εθεμήο αλαθεξόκελα σο Κέληξα Τπνδνρήο Γειώζεσλ, ελ ζπληνκία 

"ΚΤΔ"), πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, γηα ππνβνιή αηηήζεσλ εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνύλ, σο θνξείο ππνβνήζεζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο ζην ΟΓΔ γηα ηα έηε 2021-2027. 

 λνκηθά πξόζσπα (θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα), αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ή νκάδεο παξαγσγώλ 

(εθεμήο αλαθεξόκελα Φνξείο Τπνζηήξημεο θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ (ΦΤΠΤ), ελ ζπληνκία 

"ΦΤΠΤ"), πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνύλ, σο θνξείο ππνβνήζεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ζε ΚΤΓ γηα ηελ 
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ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο ζην ΟΓΔ γηα ηα έηε 2021-2027.» 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«Ο ΟΠΔΚΔΠΔ αλαθνηλώλεη δεκόζηα θαη πξνζθαιεί : 

 ηα ήδε πηζηνπνηεκέλα, θαηά ην έηνο 2020, Κέληξα Τπνδνρήο Γειώζεσλ  (ελ ζπληνκία "ΚΤΓ") 

λα ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επέθηαζε ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο σο 

θνξείο ππνβνήζεζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο 

Δλίζρπζεο γηα ην έηνο 2021. 

 θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα (θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα), αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ή ελώζεηο 

απηώλ ή νκάδεο παξαγσγώλ (εθεμήο "ΚΤΓ"), πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη 

ηερλνγλσζία, γηα ππνβνιή αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πηζηνπνηεζνύλ, σο θνξείο ππνβνήζεζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο 

Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο γηα ην έηνο 2021. 

 Σν λνκηθό πξόζσπν (θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα), «GAIA ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ Α.Δ.», ελ ζπληνκία 

"Φνξέαο πληνληζκνύ"), λα ππνβάιιεη αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

πηζηνπνίεζήο ηνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, σο θνξέαο ππνβνήζεζεο θαη παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζε ΚΤΓ γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο γηα ην 

έηνο 2021.» 

 

εκείν 1. (ζει. 4.)  

 Σν εδάθην : «Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ νινθιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο Κνηλνηηθνύο 

Καλνληζκνύο κέρξη 15/05 θάζε έηνπο γηα ηηο εκπξόζεζκεο αηηήζεηο θαη κέρξη 09/06 θάζε έηνπο 

γηα ηηο εθπξόζεζκεο αηηήζεηο κε πνηλή αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο.» αληηθαζίζηαηαη κε : «Η 

ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ νινθιεξώλεηαη ζην δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην Δλσζηαθό 

θαη Δζληθό ζεζκηθό πιαίζην.» 

 Σν ιεθηηθό «Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ» αληηθαζίζηαηαη κε 

«Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δμόδσλ» θαη 

 Σν ηειεπηαίν εδάθην «Όινη νη δηθαηνύρνη ζα θάλνπλ ρξήζε πξνζσπηθώλ θσδηθώλ ηαπηνπνίεζεο 

γηα ηελ δηαδηθηπαθή πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ππνβνιήο αηηήζεσλ» αληηθαζίζηαηαη κε «Όινη νη 

δηθαηνύρνη ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ θσδηθώλ taxis γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηαδηθηπαθή πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ππνβνιήο αηηήζεσλ».  
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εκείν 2. Ο Σίηινο ηξνπνπνηείηαη σο εμήο « Ανηικείμενο ηος έπγος πιζηοποιημένυν ΚΤΔ και Φοπέα 

ςνηονιζμού » 

 

εκείν 2.1. (3) ην ιεθηηθό «ήηνη 15/5 ηνπ έηνπο» δηαγξάθεηαη.  

εκείν 2.1. (5) ην εδάθην «Καηαρσξνύλ παξνπζία ησλ δηθαηνύρσλ ή απνκαθξπζκέλα κέζσ 

πηζηνπνηεκέλεο από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ εθαξκνγήο θαη απνζηέιινπλ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, πάληνηε κε ηελ 

ππνγξαθή ησλ δηθαηνύρσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο, ηα αιθαξηζκεηηθά θαη γεσρσξηθά 

ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ, θαζώο θαη όπνην άιιν ειεθηξνληθό έγγξαθν απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

εγθύθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.» αληηθαζίζηαηαη κε «Καηαρσξνύλ παξνπζία ησλ δηθαηνύρσλ ή 

απνκαθξπζκέλα κέζσ ζρεηηθήο εθαξκνγήο θαη απνζηέιινπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο, ηα αιθαξηζκεηηθά θαη γεσρσξηθά ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ, θαζώο θαη 

όπνην άιιν ειεθηξνληθό έγγξαθν απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.» 

εκείν 2.1. (6), (7) ην ιεθηηθό «δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ» αληηθαζίζηαηαη κε «δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ 

απνζθαικάησζεο»  

 

 εκείν 2.1. (12) Σν ιεθηηθό «δξώληαο σο εθηεινύληεο ηελ επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ» δηαγξάθεηαη. 

 

εκείν 2.1. (14) Σν εδάθην «πλάπηνπλ ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε έλαλ από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο 

Φνξείο Τπνζηήξημεο θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ (ΦΤΠΤ).» αληηθαζίζηαηαη κε «πλάπηνπλ ζύκβαζε 

ζπλεξγαζίαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, κε ηνλ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο.» 

 

εκείν 2.2. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :  

«2.2. Πιζηοποιημένορ Φοπέαρ πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

Ο πηζηνπνηεκέλνο Φνξέαο πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ππνγξάθεη ζπκβάζεηο, κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο, κε όια ηα πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ θαη έρεη ηηο αθόινπζεο ππνρξεώζεηο: 

1. Παξέρεη ππεξεζίεο ζηα ΚΤΓ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζην πιαίζην ππνβνήζεζεο ηεο 

ππνβνιήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο, σο εμήο : 

• ππνδνκή λέθνπο 

• ινγηζκηθά απνζθαικάησζεο θαη ειέγρνπ 

• εξγαιεία παξαθνινύζεζεο νξζόηεηαο δειώζεσλ 

• εθαξκνγή ηηκνιόγεζεο 

• θέληξν ππνζηήξημεο ρξεζηώλ ΚΤΓ – γεσξγώλ (πιαηθόξκα εξσηναπαληήζεσλ, 
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ηειεθσληθό θέληξν, δπλαηόηεηα απνζηνιήο sms, δπλαηόηεηα απνζηνιήο καδηθώλ 

email). 

2. Παξέρεη εθπαίδεπζε ζην  ινγηζκηθό ππνβνιήο ηεο ΔΑΔ έηνπο 2021 ζηα πξνο πηζηνπνίεζε 

ΚΤΓ. 

3. Γηαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο, απνζθαικάησζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη παξέρεη ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνινγηθή θαη δηαδηθηπαθή ππνδνκή γηα ηελ θηινμελία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνδνρήο ησλ αηηήζεσλ. Σν ινγηζκηθό ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δηαηίζεηαη από ηνλ 

ΟΠΔΚΔΠΔ. 

4. Καηά ηε δηάξθεηα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ παξάγεη αλαθνξέο ιαζώλ ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαζηαπξσηηθώλ κεραλνγξαθηθώλ ειέγρσλ απνζθαικάησζεο πνπ 

δηελεξγνύληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ή θαη ζπρλόηεξα όηαλ απαηηείηαη, ηα απνζηέιιεη ζηα ΚΤΓ 

θαη ζηνπο γεσξγνύο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη δηαδηθηπαθά ηελ αίηεζε ηνπο (on-line ππνβνιή), κε 

αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηνπ Οξγαληζκνύ. Σα ΚΤΓ απηνλόεηα ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ ηόζν ηηο 

δεζκεύζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε κε ην Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο όζν θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην ΓΔΠΤΑΠ πνπ ζα ππνγξάςνπλ 

κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

5. ε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΤΓ, απνζηέιιεη πξνο ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ απνζθαικαησκέλεο νξηζηηθέο 

αηηήζεηο. 

6. Φέξεη ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε απηόλ ΚΤΓ θαη 

ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

7. Σεξεί όινπο ηνπο θαλόλεο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 679/2016 θαη ηνπ λόκνπ 4624/2019 

θαη αθνινπζεί όιεο ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ όζνλ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ παξαγσγώλ.» 

 

εκείν 3. Ο Σίηινο ηξνπνπνηείηαη σο εμήο « σέδιο Πιζηοποίηζηρ ΚΤΔ και Φοπέα ςνηονιζμού και 

Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ» 

 

εκείν 3.1. (5). Σν ιεθηηθό ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : «Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε 

εθηόο είζπξαμεο θαη εθηόο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ  ελ ηζρύ.» 

 

εκείν 3.1. (6). Σν ιεθηηθό ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : «Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε 

δηαγσληζκνύο αλάιεςεο δεκνζίσλ έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ.» 

 

ΑΔΑ: 9ΠΩΥ46ΨΧΞΧ-3ΨΧ



 

5 

 

εκείν 3.1. (7). Σν ιεθηηθό ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : «Τπνγεγξακκέλε ζύκβαζε/δεζκεπηηθή δήισζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο.» 

 

εκείν 3.2. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :  

 

«3.2. Φοπέαρ ςνηονιζμού και Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ 

Ο Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο δεδνκέλνπ όηη έρεη πεξάζεη επηηπρώο ηα ζηάδηα 

αμηνιόγεζεο ζην παξειζόλ θαη έρεη ήδε εκπεηξία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη σο εθ ηνύηνπ απνδεδεηγκέλα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, δελ ζπληξέρεη αληηθεηκεληθά ιόγνο γηα επαλεμέηαζή 

ηνπ. Πξέπεη σζηόζν λα ππνβάιιεη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ηα αθόινπζα :  

1. Τπεύζπλε Γήισζε (από ην gov.gr) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 

V θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Κεθάιαην 5 ηεο παξνύζεο πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηεί ν Φνξέαο γηα παξνρή 

όισλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζε εηήζηα βάζε κέρξη ηελ ιήμε 

ηεο πηζηνπνίεζεο.  

2. Πίλαθα πξνζσπηθνύ κε ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη εμσηεξηθνύο 

ζπλεξγάηεο πνπ ζα απαζρνιήζεη ζην έξγν. 

3. Αληίγξαθν θαηάζηαζεο κε ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζύκβαζε έξγνπ πνπ έρεη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά 

ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ πνπ ζα απαζρνιήζεη ζην έξγν. 

4. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 27001 : 

2013 ή λεόηεξν. 

5. Σηκνθαηάινγν ρξέσζεο γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα ΚΤΓ όπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

6. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε εθηόο είζπξαμεο θαη εθηόο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ  

ελ ηζρύ. 

7. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο αλάιεςεο δεκνζίσλ έξγσλ ή 

πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ. 

 

εκείν 3.3.1. (1) ην ηειεπηαίν εδάθην αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«Δπί πνηλήο απνθιεηζκνύ ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο ππνρξεσηηθά απνηειείηαη από πέληε (5) ελόηεηεο 

όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΣΗΜΑ V. 

 

 εκείν 3.3.2. ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : 

«Σα ΚΤΓ πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ, ζα θξηζνύλ κε ζρεηηθή 

εμέηαζε ζηηο εζληθέο θαη ελσζηαθέο δηαηάμεηο. 
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Γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε εμέηαζε ζα πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ νξίδεηαη ζε 

80% νξζέο απαληήζεηο. 

Οη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ν ρξόλνο δηεμαγσγήο θαζώο 

θαη ε ηξάπεδα ζεκάησλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ  www.opekepe.gr ». 

 

εκείν 4. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

4. Διαδικαζία Αξιολόγηζηρ και Πιζηοποίηζηρ 

Με απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε νπνία απαξηίδεηαη από ππαιιήινπο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ 

ησλ Κεληξηθώλ ή θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ απηνύ. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο είλαη ε 

αμηνιόγεζε ησλ θαθέισλ ησλ ΚΤΓ ζε όια ηα ζηάδηα, ε θαηά ηελ θξίζε ηεο δηεμαγσγή απηνςίαο γηα ηελ 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο θαη ε ζύληαμε πίλαθα αμηνιόγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ ΚΤΓ πνπ πιεξνύλ ηα ζπλνιηθά θξηηήξηα από ην πξώην θαη δεύηεξν ζηάδην αμηνιόγεζεο. 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ΚΤΓ είλαη ε αθόινπζε: 

1. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ θαθέισλ ησλ ππνςήθησλ ΚΤΓ, 

ζπλεδξηάδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 

πξώηνπ ζηαδίνπ, κε πξαθηηθό ηεο, εηζεγείηαη ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηα ΚΤΓ πνπ πιεξνύλ 

ηα πξνβιεπόκελα θξηηήξηα θαζώο θαη ηα ηπρόλ απνξξηπηόκελα  ΚΤΓ.   

2. Ο Πξόεδξνο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

3. Με ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ηα ΚΤΓ πνπ πιεξνύλ ηα 

πξνβιεπόκελα θξηηήξηα θαινύληαη λα αμηνινγεζνύλ ζην δεύηεξν ζηάδην, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ πξόζθιεζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

4. Με ην πέξαο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ κε 

πξαθηηθό ηεο εηζεγείηαη ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ηα ΚΤΓ πνπ πιεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα 

θξηηήξηα θαζώο θαη ηα ηπρόλ απνξξηπηόκελα ΚΤΓ.  

5. Ο Πξόεδξνο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

6. Οη ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαηά ην πξώην ή δεύηεξν ζηάδην αμηνιόγεζεο ζα ππνβιεζνύλ θαη 

ζα εμεηαζηνύλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 10 ηεο παξνύζαο. 

7. Ο Πξόεδξνο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ 

έθδνζε Τπνπξγηθήο Απόθαζεο πηζηνπνίεζεο γηα ην έηνο 2021 ηνπ Φνξέα πληνληζκνύ θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη ησλ ΚΤΓ πνπ αηηήζεθαλ παξάηαζε ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο αιιά θαη 

http://www.opekepe.gr/
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όζσλ λέσλ ΚΤΓ πέξαζαλ επηηπρώο ηα ζηάδηα αμηνιόγεζεο θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο απηώλ. 

4.1. Αμηνιόγεζε πξώηνπ ζηαδίνπ – Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

 

4.1.1 Κένηπα Τποδοσήρ Δηλώζευν (ΚΤΔ) 

Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ αμηνινγνύληαη νη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ, ελώ είλαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο λα πξνβεί ζε απηνςία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ππνςεθίνπ ΚΤΓ - νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο γεληθνύο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο 

εξγαζηαθνύο ρώξνπο - γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο. 

Η απηνςία δηελεξγείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ πξνο πηζηνπνίεζε ΚΤΓ, κεηά από 

επηθνηλσλία ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΤΓ ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ηε 

δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο. ηελ απηνςία δύλαηαη λα παξεπξίζθνληαη θαη ππάιιεινη ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ νξίδεη ν Πξόεδξνο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ελώ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία όισλ ησλ 

κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

Η αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ δελ είλαη ζπγθξηηηθή αλάκεζα ζηα ΚΤΓ. Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ είλαη ηα θάησζη: 

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Σύπορ Αξιολόγηζηρ 

Σήξεζε ησλ αλαγξαθόκελσλ ζηηο 

παξ. 3.1 ηνπ παξόληνο. 

Η κε ππνβνιή έζησ θαη ελόο επηθέξεη απνθιεηζκό. 

 

 

Πνηνηηθή αμηνιόγεζε 

Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ 

Σεθκεξησκέλε απόξξηςε ππνςεθηόηεηαο πνπ δελ εγγπάηαη 

έγθαηξε θαη έγθπξε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. 

 

Δπξήκαηα Απηνςίαο 
Σεθκεξησκέλε απόξξηςε ππνςεθηόηεηαο ιόγσ επξεκάησλ 

θαηά ηε απηνςία πνπ δελ εγγπώληαη έγθαηξε θαη έγθπξε 

ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. 

Δλδεηθηηθνί ιόγνη απόξξηςεο επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ απνηεινύλ: 

 Η κε θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ θαη ζπλεπώο ε κε ζσζηή αμηνιόγεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ηνπ αλαγθώλ 

ζε αλζξώπηλνπο θαη πιηθνύο πόξνπο. 

 Η αδπλακία θαηάξηηζεο ξεαιηζηηθνύ ζρεδίνπ θνζηνιόγεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ. 

4.2. Αμηνιόγεζε δεύηεξνπ ζηαδίνπ – Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ δεύηεξνπ ζηαδίνπ γηα ηα ΚΤΓ είλαη ηα θάησζη: 

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Σύπορ Αξιολόγηζηρ 
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Σήξεζε ησλ αλαγξαθόκελσλ ζηηο παξ. 3.3.2 ηνπ 

παξόληνο. 

Η κε ππνβνιή ηνπο επηθέξεη απνθιεηζκό 

Δπηηπρήο εμέηαζε Τπνρξεσηηθή ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο. 

 

 

 

εκείν 5. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

5.  Τποσπεώζειρ ηυν πιζηοποιημένυν ΚΤΔ και ηος Φοπέα ςνηονιζμού και Σεσνικήρ 

Τποζηήπιξηρ 

 

Σα πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ θαη ν Φνξέαο πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο πξηλ ηελ έλαξμε 

εξγαζηώλ ηεο ππνβνιήο ησλ ΔΑΔ ππνρξενύληαη : 

1. Να πξνζθνκίζνπλ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε εθηόο είζπξαμεο θαη εθηόο 

κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκέηνρή ζε δηαγσληζκνύο 

αλάιεςεο δεκνζίσλ έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ ελ ηζρύ. 

2. Να πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ ζεσξεκέλεο από ηε ΓΟΤ.  

3. Να ππνβάιινπλ πίλαθα πξνζσπηθνύ κε ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

πνπ ζα απαζρνιήζνπλ γηα ην έξγν. 

4. Να ππνβάιινπλ αληίγξαθν θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζύκβαζε έξγνπ πνπ έρνπλ 

ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ. 

5. Να δηαηεξνύλ ελ ηζρύ κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζρεηηθή ΓΔΠΤΑΠ. 

6. Να δηαηεξνύλ ελ ηζρύ Τπνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο κεηαμύ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο θαη ΚΤΓ. 

 

Ο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ 

ηεο ππνβνιήο ηεο ΔΑΔ έηνπο 2021 ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη Τπεύζπλε Γήισζε (από ην  gov.gr) γηα ηα 

θάησζη : 

1. Να επηδεηθλύεη ηπρόλ λέα ινγηζκηθά πνπ απαηηνύληαη από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζύκθσλα κε ηελ 

Τπεύζπλε Γήισζε δέζκεπζεο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηα ΚΤΓ θαη ηηο on 

line αηηήζεηο παξαγσγώλ πνπ κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

πηζηνπνίεζεο. 
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2. Να επηθαηξνπνηήζεη ηνλ ηηκνθαηάινγν ρξέσζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πξνο ηα ΚΤΓ 

3. Να είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηπρόλ λέεο ππεξεζίεο ζε ΚΤΓ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ κε ζηόρν ηελ νξζή νινθιήξσζε ή / θαη βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ 

ΔΑΔ. 

 

εκείν 6. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

6. Ενζηάζειρ 

Μεηά ην πέξαο ηνπ θάζε ζηαδίνπ αμηνιόγεζεο ηα ππνςήθηα πξνο πηζηνπνίεζε ΚΤΓ δύλαληαη λα 

ππνβάιινπλ έλζηαζε επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ 

εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηελ θνηλνπνίεζε 

απηήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καδί κε ην ζρεηηθό πξαθηηθό ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα εμεηαζηεί 

από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. εκεηώλεηαη όηη, ε έλζηαζε ζα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ζηελ απόθαζε αμηνιόγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΚΤΓ. Σνλίδεηαη όηη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην είλαη αλεμάξηεηε από ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ ππνινίπσλ 

ΚΤΓ δεδνκέλεο ηεο κε ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ΚΤΓ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Οη ελζηάζεηο 

ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζηακαηνύλ ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ελζηάζεηο δύλαηαη λα ππνβιεζνύλ ζηα ζηάδηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη όρη ζηελ Τπνπξγηθή απόθαζε πηζηνπνίεζεο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΤΓ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί ζύκθσλα κε ηε πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο απηώλ. 

 

εκείν 7. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

7. Διάπκεια Πιζηοποίηζηρ 

Η πηζηνπνίεζε νξίδεηαη γηα ην έηνο 2021 θαη αμηνινγείηαη πεξηνδηθά. Σα πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο, ππνγξάθνπλ ζρεηηθή ύκβαζε Δηαζθάιηζεο Επηπέδνπ 

Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ & Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ (.Γ.ΔΠ.Τ.Α.Π.) κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 
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εκείν 8. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

8. Άπζη πιζηοποίηζηρ 

Δπί πνηλή άξζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, θαλέλα πηζηνπνηεκέλν ΚΤΓ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ηα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ πηζηνπνίεζε ζε ηξίηνλ. 

Δπίζεο, άξζε ηεο πηζηνπνίεζεο πξνθύπηεη θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνύ θαη 

Αμηνιόγεζεο ησλ Φνξέσλ ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ελδεηθηηθά γηα ηα παξαθάησ: 

1. ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ. 

2. θαηά ηελ πεξηνδηθή αμηνιόγεζε ελόο ΚΤΓ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο 

θαη ηα θξηηήξηα ζύκθσλα κε ηα νπνία πηζηνπνηήζεθε, θαη 

3. ζηελ πεξίπησζε άξλεζεο ζπκκεηνρήο ζε ελεκεξσηηθέο – ζπληνληζηηθέο ζπγθεληξώζεηο πνπ ζα 

δηνξγαλώλεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ ή ν Φνξέαο πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ή ζηελ 

παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ. 

4. Με ζπκκόξθσζε κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.  

5. Με θαηαβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ πνζώλ παξνρήο ππεξεζηώλ ζην Φνξέα πληνληζκνύ θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο.  

Η απόθαζε άξζεο ηεο πηζηνπνίεζεο ππνγξάθεηαη από ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, κε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

 

εκείν 9. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

9.  Δημοζιόηηηα 

Με ηελ πξνϋπόζεζε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ν ΟΠΔΚΔΠΔ ζα πξνβεί ζηελ 

δεκνζίεπζε θαηάζηαζεο κε ηα πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ κε όπνηνλ ηξόπν θξίλεη πξόζθνξν. 

 

εκείν 10. Σν ελ ιόγσ ζεκείν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

10.  Τλοποίηζη ηος έπγος 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζήθνπζαο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ θάζε ΚΤΓ, ηα 

πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνύλ δηακέζνπ ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ κε απηά Φνξέα 

πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη λα ιακβάλνπλ από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θάζε αλαγθαία γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο πιεξνθνξία. 
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Οκνίσο, ν ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ν Φνξέαο πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

δηνξγάλσζεο πεξηνδηθά εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ή ελεκεξσηηθώλ – ζπληνληζηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ 

γηα ηα πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ δύλαηαη λα απαηηήζεη, επί πνηλή άξζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ από απηνύο. 

Οη εξγαζίεο ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηα πηζηνπνηεκέλα από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ΚΤΓ ζα ακείβνληαη από 

ηνπο αηηνύληεο παξαγσγνύο, κε βάζε ηηκνθαηάινγν ηνπ ΚΤΓ θαη ηελ έθδνζε ησλ λόκηκσλ 

παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ, νπδεκία πιένλ αξκνδηόηεηα ή επζύλε ηπρόλ ζπλεπεηώλ έρεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ. 

ην ίδην πιαίζην ηα θόζηε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από ηνλ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ζηα ΚΤΓ θαηαβάιινληαη ζε απηόλ από ηα αληίζηνηρα ΚΤΓ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηελ έθδνζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ, 

νπδεκία αξκνδηόηεηα ή επζύλε ηπρόλ ζπλεπεηώλ έρεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ.  

εκείν 11. Σν ελ ιόγσ δηαγξάθεηαη. 

εκείν 12. Σν ελ ιόγσ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

11.  Πποθεζμία και Σπόπορ Τποβολήρ ηηρ Αίηηζηρ Εκδήλυζηρ Ενδιαθέπονηορ  

Οη θάθεινη ππνςεθηόηεηαο θαηαηίζεληαη ειεθηξνληθά ζε εθαξκνγή ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ έσο ηελ Σεηάξηε 

31/03/2021 ζπκπιεξώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ ζρεηηθή ιίζηα πιεξόηεηαο ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο 

ρσξίο ηελ πιήξε ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο νη θάθεινη δε ζα γίλνληαη δεθηνί. 

Δπηπξόζζεηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο, ζην έξγν ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαζώο θαη ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, ζην έξγν 

ησλ ΚΤΓ θαη ηνπ Φνξέα πληνληζκνύ, ηερληθά ζέκαηα θ.ιπ. δύλαληαη λα θαζνξίδνληαη εγθαίξσο κε 

εγθύθιην ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

Σξνπνπνηνύληαη ηα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ σο ζπλεκκέλα : 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ α/α 

  ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΔΛΑ 
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ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΤΠΟΔΟΥΗ 

ΔΗΛΩΕΩΝ (Κ.Τ.Δ.) 

Σα πηζηνπνηεκέλα Κ.Τ.Γ. νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ πξναλαθεξζείζα λνκνζεζία θαη λα 

εθαξκόδνπλ ζην αθέξαην ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., δίρσο παξεκβάζεηο πνπ λα ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ αθεξαηόηεηα, ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε κεηαμύ ξόισλ ρξεζηώλ θαη ε δηαβαζκηζκέλε 

αλάζεζε εξγαζηώλ, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη κόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ζα εθηεινύλ 

εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ εηδηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία από πιεπξάο ρξήζηε. Οθείινπλ ηέινο, λα 

εθαξκόδνπλ έλα ρέδην Αζθάιεηαο θαζώο θαη έλα ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο, ηα νπνία ζα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

ύκθσλν Γηαζθάιηζεο Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ & Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ (.Γ.Δ.Π.Τ.Α.Π.) πνπ 

ζα θιεζνύλ λα ππνγξάςνπλ από θνηλνύ κε ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

Σν σέδιο Αζθάλειαρ είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ 

Κ.Τ.Γ., ηα αλαγθαία ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σν ζρέδην αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ππόθεηηαη ζε 

ηαθηηθέο επηζθνπήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο, έηζη ώζηε αθελόο κελ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., 

αθεηέξνπ δε λα ιακβάλεη ππόςε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ πεξί πξνζηαζίαο 

ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ησλ Φπζηθώλ Πξνζώπσλ (GDPR) θαη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη δηθηύσλ. 

Σν σέδιο Έκηακηηρ Ανάγκηρ είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ 

απαηηείηαη λα εθαξκόδνληαη ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, όπσο ηεο θαηαζηξνθήο ελόο 

ππνινγηζηηθνύ θέληξνπ ή ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ αθνξνύλ ην έξγν ηεο ππνβνήζεζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο. 

Η θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη ηνπ ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα κίαο αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηα αγαζά ηνπ Κ.Τ.Γ. πνπ αμηνπνηνύληαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, όπσο είλαη ε ππνινγηζηηθή θαη επηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ θαη ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ. ηόρνο ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο 

ησλ θηλδύλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλα ηα αγαζά ηνπ Κ.Τ.Γ. θαη ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο εληόο απνδεθηώλ νξίσλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά πεξηερόκελα ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη ηνπ 

ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο. 

ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σν έγγξαθν απηό απνηειείηαη θπξίσο από ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο, ηελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηεο ππνδνκήο από ηε ζθνπηά ηεο αζθάιεηαο, ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί ή πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ, ην πιάλν πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζπλερνύο επηζθόπεζεο θαη αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο. 

Πολιηική αζθάλειαρ 

Πξόθεηηαη γηα ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ νη νπνίνη ζα πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβώο ην ξόιν θάζε 

εκπιεθόκελνπ εληόο ηνπ θνξέα, ηηο αξκνδηόηεηεο, ηηο επζύλεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. Η πνιηηηθή 

αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 Αγαθά: πξόθεηηαη γηα ηηο νληόηεηεο (πιηθό, ινγηζκηθό, πιεξνθνξίεο, ζέζεηο θιεηδηά ηνπ 

θνξέα θ.ι.π.) πνπ έρνπλ αμία γηα ην Κ.Τ.Γ. ε ηνλ ΔΦΟΠ θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζνύλ. 

 Ρόλοι και απμοδιόηηηερ: πξόθεηηαη γηα ηνπο ξόινπο θαη ηηο ππεπζπλόηεηεο, 

αξκνδηόηεηεο, θαζήθνληα, επζύλεο ηνπ θάζε ξόινπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

 ηόσοι: πξόθεηηαη γηα ηνπο ζηόρνπο αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνπλ ζπλνπηηθά ηελ εζηίαζε 

ηεο πνιηηηθήο θαη ζέηνπλ ηνπο ζρεηηθνύο πεξηνξηζκνύο. 

 Πεδίο εθαπμογήρ ηηρ πολιηικήρ αζθαλείαρ: πξόθεηηαη γηα ηελ εκβέιεηα, ηελ έθηαζε θαη 

ην ρώξν πνπ αθνξά ε πνιηηηθή αζθαιείαο. 

 Οδεγίεο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

 Άλλερ πολιηικέρ, νομοθεζία 

 Τλοποίηζη και εθαπμογή ηηρ πολιηικήρ αζθαλείαρ - Ενημέπυζη και ζςμμόπθυζη: 

πξόθεηηαη γηα ην νξγαλσηηθό πιαίζην ξόισλ, αξκνδηνηήησλ, θαλνληζκώλ, επηηξνπώλ γηα 

ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο. 

 Επιζκόπηζη και αναθεώπηζη ηηρ πολιηικήρ: πξόθεηηαη γηα ηελ ηαθηηθή επηζθόπεζε θαη 

αλαζεώξεζε ηεο πνιηηηθήο ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ώζηε λα είλαη επίθαηξε θαη λα 

θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο 
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Τθιζηάμενη Καηάζηαζη 

Η ππνινγηζηηθή θαη επηθνηλσληαθή ππνδνκή ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο αδπλακίεο, 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο, ηα νπνία έρνπλ ήδε πινπνηεζεί κε 

ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αδπλακηώλ θαη ησλ θηλδύλσλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 

Βάζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί ε αλάιπζε 

επηθηλδπλόηεηαο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

Μέηπα Αζθάλειαρ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο. 

Σα κέηξα αζθάιεηαο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα αληίζηνηρε ηεο αμίαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζώο θαη λα είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

Πλάνο Τλοποίηζηρ 

Σνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε πινπνίεζή ηνπο. Σν ζρεηηθό 

πιάλν πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ θαηακεξηζκό αξκνδηνηήησλ θαη επζπλώλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ, ζηελ θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο ζε επηκέξνπο εξγαζίεο θαη ζηνλ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκό ηνπο. 

ςνεσήρ Επιζκόπηζη – Αναθεώπηζη 

Πξνζδηνξηζκόο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο. Η 

επαλεμέηαζε όισλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ, απνηειεί ζεκαληηθό βήκα πξνο ηε ζσξάθηζε 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκώλ αζθάιεηάο ηνπο. 

ΥΕΔΙΟ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, ην νπνίν ζπκπιεξώλεη ην ζρέδην αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

κέηξα πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηα αθόινπζα: 

 Διαρηζηνπνίεζε δηαθνπώλ ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 

 Πεξηνξηζκόο ηεο έθηαζεο ησλ δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ, θαη απνθπγή πηζαλήο 

θιηκάθσζεο απηώλ 

 Γπλαηόηεηα νκαιήο ππνβάζκηζεο 
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 Δγθαηάζηαζε ελαιιαθηηθώλ κέζσλ ιεηηνπξγίαο εθ ησλ πξνηέξσλ 

 Δθπαίδεπζε, εμάζθεζε θαη εμνηθείσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε δηαδηθαζίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο 

 Γπλαηόηεηα ηαρείαο θαη νκαιήο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ 

Σν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη γεληθόηεξα ηα 

θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε σο έθηαθηε θαη επηβάιινπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ. 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθείο θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζέηνπλ ην θνξέα ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζα επηηξέπνπλ αλάθιεζε ηνπ ζρεδίνπ. 
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ΚΤΓ: ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Α/Α Ονομαηεπώνςμο Ειδικόηηηα σέζη 

επγαζίαρ 

Υπόνορ 

Απαζσόληζηρ/ 

έηορ ζηο έπγο 

Θέζη ζηο 

έπγο 

Εμπειπία 

       

       

       

       

       

       

       

 

Ειδικόηηηα: Καηαγπάθεηαι η εκπαιδεςηική βαθμίδα (ΠΕ ΤΕ και ΔΕ) και η ειδικόηηηα ηος 

πποζυπικού (π.σ. ΠΕ Γευπόνορ, ΠΕ Τοπογπάθορ Μησανικόρ κλπ). Επίζηρ καηαγπάθονηαι και 

ηςσόν μεηαπηςσιακοί ή διδακηοπικοί ηίηλοι ηος πποζυπικού. Σσέζη επγαζίαρ: Καηαγπάθεηαι η 

ζσέζη επγαζίαρ ηος πποζυπικού πος θα απαζσοληθεί ζηο έπγο (π.σ. αοπίζηος σπόνος, 

οπιζμένος σπόνος, εξυηεπικόρ ζςνεπγάηηρ κλπ) 

Θέζη ζηο έπγο: Καηαγπάθεηαι η θέζη ηος επγαζόμενος ζηο έπγο αναθοπικά με ηο 

επισειπηζιακό ζσέδιο ηος ςποτήθιος ΚΥΔ (π.σ. καηασώπηζη αιηήζευν, γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη 

κλπ) 

Εμπειπία: Καηαγπάθεηαι η εμπειπία ζε έηη ζηο ανηικείμενο ηος έπγος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΑΔΑ: 9ΠΩΥ46ΨΧΞΧ-3ΨΧ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

 

17 
 

 

  

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΥΟΤ ΕΞΕΣΑΗ  

Ο εθπξόζσπνο/ππεύζπλνο έξγνπ ηνπ θάζε ΚΤΓ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο 

επηδεηθλύνληαο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα, ζα ζπκκεηάζρεη ζε εμέηαζε 

ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ή όπνπ θαη όπσο άιισο ππνδείμεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ, ζε 

εκεξνκελίεο θαη ώξα, πνπ ζα γλσζηνπνηεζνύλ εγθαίξσο. 

Καηά ηελ εμέηαζε ζα δνζεί Δξσηεκαηνιόγην εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ πνπ ζα αθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο ηξέρνπζαο ΚΑΠ θαη ζε ζέκαηα παξαιαβήο θαη ππνβνιήο ησλ ΔΑΔ, νη νπνίεο ζα αληιεζνύλ από 

ηξάπεδα ζεκάησλ πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (www.opekepe.gr). 

Σα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο ζα είλαη θνηλά γηα όινπο ηνπο ππνςήθηνπο. 

Η επηηπρήο εμέηαζε πξνθύπηεη από ηελ νξζή απάληεζε ζην 80% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξσηήζεσλ. 
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Αιηήζειρ ONLINE 

Η αίηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ ππνβάιιεηαη απεπζείαο από ηνλ ίδην ηνλ δηθαηνύρν κέζσ ςεθηαθήο 

ππεξεζίαο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (on line ππνβνιή), ζηελ νπνία εγγξάθεηαη ν δηθαηνύρνο κεηά από 

απζεληηθνπνίεζή ηνπ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

Ο ΟΠΔΚΔΠΔ, κέζσ ηνπ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο, αλαιακβάλεη λα 

απνζηέιιεη πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηα επξήκαηα ησλ δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ απνζθαικάησζεο, 

κε ηξόπν αλάινγν ηεο ελεκέξσζεο ησλ ΚΤΓ. Ο δηθαηνύρνο ελεκεξώλεηαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ 

email πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ζηελ ΔΑΔ ηνπ θάζε έηνπο ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ απνζθαικάησζεο πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

Ο ΟΠΔΚΔΠΔ ελεκεξώλεη ηαπηόρξνλα ηνπο δηθαηνύρνπο γηα νηηδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν θαη γηα ην 

νπνίν ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνύλ ελέξγεηεο από ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνύρνπ. 

Οη εκεξνκελίεο ππνβνιήο δειώζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο Online δειώζεηο είλαη ίδηεο κε απηέο 

ησλ ΚΤΓ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ εγθύθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη νπδεκία δηαθνξνπνίεζε 

ππάξρεη κεηαμύ ηεο Online αίηεζεο θαη ησλ αηηήζεσλ κέζσ ΚΤΓ. 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο θαξηέιαο ηνπ αγξόηε ν δηθαηνύρνο ελεκεξώλεηαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο γηα πιεξσκέο θνηλνηηθώλ εληζρύζεσλ, ειέγρνπο, κεηαβηβάζεηο, θξαηηθέο εληζρύζεηο 

θ.ι.π.. 

Δπεηδή νη online αηηήζεηο εμππεξεηνύλ νηθνγελεηαθέο εθκεηαιιεύζεηο ή νηθίεο εθκεηαιιεύζεηο δελ 

δύλαηαη από έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα λα θαηαρσξνύληαη πεξηζζόηεξεο ησλ 20 αηηήζεσλ θάζε 

έηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

Η Ππόηαζη ηος νέος ςποτηθίος ΚΤΔ, ςποβάλλεηαι ηλεκηπονικά ζε pdf και θα θέπει ηην 

επυνςμία ηος και θα πεπιλαμβάνει ηιρ ακόλοςθερ παπαγπάθοςρ : 

 

Παπάγπαθορ 1: Εμπειπία ηος ςποτήθιος ΚΥΔ και ηος Υπεςθύνος ηος Έπγος ηος ΚΥΔ.  

ην θεθάιαην απηό, παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ ΚΤΓ θαη ε ηπρόλ εκπεηξία ηνπ 

ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΤΓ. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη εκπεηξία ε νπνία ζα πξνθύπηεη από ζπκκεηνρή ζην έξγν ηνπ ΟΓΔ 2014-2020, από 

Γεσηερληθέο - Γεσξγηθέο κειέηεο, από εθπόλεζε κειεηώλ ζην ΠΑΑ 2014-2020, από κειέηεο 

Κηεκαηνινγίνπ - Γαζνινγίνπ θαη άιια ζπλαθή αληηθείκελα. 

Γηα ηελ παξαπάλσ εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ ΚΤΓ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ θνξνινγηθά παξαζηαηηθά 

γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο πξάμεηο ζε δηαθνξεηηθά πξόζσπα ε παιαηόηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 

ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ ε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζε ζπλαθή έξγα. 

Παπάγπαθορ 2: Επισειπηζιακό Σσέδιο 

ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ην επηρεηξεζηαθό ζρέδην ηνπ ππνςήθηνπ ΚΤΓ γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. πγθεθξηκέλα δεηείηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζε επηκέξνπο 

παξαγξάθνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηα θάησζη: 

 Υποπαπάγπαθορ 2.1. Μεθοδολογία οπγάνυζηρ ηηρ ζςλλογήρ ηυν αιηήζευν. Καηαγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία θαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηνπ ππνςεθίνπ ΚΤΓ γηα ηελ ζπιινγή ησλ αηηήζεσλ. Δπίζεο 

παξαηίζεηαη εθηίκεζε θαη γηα ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ζπιιερηνύλ θαη ζα δηαρεηξηζηνύλ από 

ην ππνςήθην ΚΤΓ. 

 Υποπαπάγπαθορ 2.2. Θέζειρ επγαζίαρ και σώποι επγαζίαρ Υποτήθιος ΚΥΔ. Καηαγξάθνληαη νη 

ζέζεηο εξγαζίαο (ζηαζεξέο θαη θηλεηέο) θαη ηπρόλ ζπλεξγεία πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη ην ππνςήθην 

ΚΤΓ θαζώο θαη ηα ηπρόλ ππνθαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηεη, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ αιιά θαη ην δεινύκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν 2.1 πιήζνο αηηήζεσλ 

πνπ ζα δηαρεηξηζηεί. Πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο, ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλεξγείσλ. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη νη ρώξνη εξγαζίαο, εμππεξέηεζεο ησλ αγξνηώλ θαη 

αξρεηνζέηεζεο. 

 Υποπαπάγπαθορ 2.3. Πποζυπικό ΚΥΔ. Παξαηίζεηαη θαηάζηαζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΚΤΓ 

πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν όπνπ ζα θαηαγξάθεηαη ε εηδηθόηεηα, ε ζρέζε εξγαζίαο, ε ζέζε 

ζην έξγν θαη ε ηπρόλ εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην πίλαθα ηνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙI. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πξνηεηλόκελε νκάδα έξγνπ ηνπ ΚΤΓ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηνπιάρηζηνλ έλαο ΠΔ/ΣΔ Γεσπόλνο-Γαζνιόγνο, έλαο ΠΔ/ΣΔ ηερληθόο 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, έλαο ΠΔ/ΣΔ ηερληθόο Γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ. 

ε όηη αθνξά ζηελ εηδηθόηεηα θαηαγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (ΠΔ ΣΔ θαη ΓΔ) θαη ε 

εηδηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ (π.ρ. ΠΔ Γεσπόλνο, ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο θιπ) θαη 

επηζεκαίλεηαη, όηη επί πνηλήο απνθιεηζκνύ, κόλν ην 20% ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην 

έξγν κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΓΔ. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ππνςήθην ΚΤΓ 

δειώζεη αξηζκό πξνζσπηθνύ κηθξόηεξν ησλ 5 αηόκσλ, ηόηε δύλαηαη λα απαζρνιεί κέρξη έλα άηνκν 

βαζκίδαο ΓΔ. 

Σν ΚΤΓ κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο (αηνκηθέο εηαηξείεο) κε ζπκβάζεηο 

πνπ ζα αλαξηώληαη ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο θαη νη νπνίνη ζα γλσζηνπνηνύληαη 

ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

 Υποπαπάγπαθορ 2.4. Μησανογπαθικόρ Εξοπλιζμόρ. Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή (ηνπνινγία 

δηθηύνπ, πιήζνο θαη ραξαθηεξηζηηθά ππνινγηζηώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ, πιήζνο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά εμππεξεηεηώλ) ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

έκθαζε ζηελ δηαδηθηπαθή ππνδνκή θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σα θαη' ειάρηζην 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ππνςήθηα ΚΤΓ είλαη: 

o Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο εθαξκνγή 

Καηαρώξεζεο ησλ Αηηήζεσλ Δληαίαο Δλίζρπζεο (ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

(1) ADSL ζύλδεζε ηαρύηεηαο 24 Mbps ) 

o Οη ζηαζκνί εξγαζίαο δύλαηαη λα είλαη πξνζσπηθνί ζηαζεξνί ή θνξεηνί ππνινγηζηέο κε 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε επεμεξγαζηή Intel Core i3 (ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν) θαη κλήκε 

(RAM) 4 GB. Οη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλαβαζκηζκέλνπο 

θπιινκεηξεηέο (browsers) - θαηά πξνηίκεζε - Mozzila Firefox πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε πξόζβαζε θαη ε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαρώξεζεο ησλ Αηηήζεσλ 

Δληαίαο Δλίζρπζεο. 

o Δθηππσηέο θαη scanner γηα ηελ ζάξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ 

εθηύπσζε ηεο αίηεζεο ηνπ παξαγσγνύ κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο. 

 Υποπαπάγπαθορ 2.5. Διόπθυζη αιηήζευν. Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην ππνςήθην 

ΚΤΓ ζα δηνξζώλεη ζθάικαηα, ηα νπνία ηνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ δηα ηνπ Φνξέα 

πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο. 
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Παπάγπαθορ 3. Σύζηημα Διασείπιζηρ Ποιόηηηαρ και Αζθάλειαρ Πληποθοπιών:  

Παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη θαη εθαξκόδεη ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπ εξγαζία ην ππνςήθην ΚΤΓ, ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη κε ηνλ κέγηζην εθηθηό ηξόπν ε 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ε θπζηθή αζθάιεηα ησλ ρώξσλ ηνπ θαη ε 

πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι). 

Παπάγπαθορ 4. Σιμοκαηάλογορ επγαζιών. 

ην θεθάιαην απηό παξαηίζεηαη ηηκνθαηάινγνο κε ηηο αλαιπηηθέο ηηκέο αλά εξγαζία θαη 

θαηεγνξία αίηεζεο (λέα αίηεζε, αίηεζε κε ή ρσξίο κεηαβνιέο, αίηεζε ρσξίο δηθαηώκαηα, 

αίηεζε κε παξάιιειεο δξάζεηο θιπ) πνπ ζα εθηειέζεη ην ππνςήθην ΚΤΓ γηα ηελ ππνβνιή 

θαη δηόξζσζε ζθαικάησλ ηεο αίηεζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ  απνζθαικάησζεο. 

Γελ επηηξέπεη ε ηηκνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ κε βάζε ην ύςνο ηεο αηηνύκελεο ελίζρπζεο. 

Σν ΚΤΓ ππνρξενύηαη λα εθδίδεη ηηκνιόγηα βάζεη ηνπ θνξνινγηθνύ θώδηθα παξνρήο 

ππεξεζηώλ κε ηελ ιήμε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο. Η ηηκνιόγεζε γίλεηαη κόλν από ηνλ 

ΑΦΜ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ΚΤΓ. 

 

Παπάγπαθορ 5. Τπεύθςνορ έπγος 

Οξίδεηαη ν ππεύζπλνο έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ ΚΤΓ θαζώο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ, κε ηνπο 

νπνίνπο θαη κόλν ζα επηθνηλσλεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ν ππεύζπλνο έξγνπ Φνξέα πληνληζκνύ 

θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο, γηα ηνπο νπνίνπο ην ππνςήθην ΚΤΓ ζα θαηαζέζεη ζπλεκκέλα 

αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζηνλ θάθειν ππνςεθηόηεηαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά ζηα ζεκηλάξηα θαη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 

 

Παπάγπαθορ 6. Τποδομέρ γπαθείυν και Ποιόηηηα αζθάλειαρ Πληποθοπιών 

ηηο θηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ ππνςήθηνπ ΚΤΓ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ 

δεζκεύζεηο : 

 Η έδξα ηνπ ΚΤΓ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 η.κ. θαη ην θάζε ππνθαηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ 15 η.κ. 

 Να ηεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα ζην ΓΔΠΤΑΠ, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
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δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

 

 2ο Κεθάλαιο: Φοπολογική ενημεπόηηηα 

Τπνβάιιεηαη ζθαλαξηζκέλε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε εθηόο 

είζπξαμεο θαη εθηόο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ζε ηζρύ, ηνπ ππνςήθηνπ ΚΤΓ. Η ελ ιόγσ 

θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ππνβάιιεηαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ελ ηζρύ θαη θαηά ην δεύηεξν 

ζηάδην αμηνιόγεζεο ησλ θνξέσλ. Η κε ππνβνιή ηεο ζπληζηά ποινή αποκλειζμού. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πεξηόδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ όια ηα 

πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ. 

Σην ςποσπέυζη αςηή έσοςν και ηα ήδη πιζηοποιημένα ΚΤΔ από πποηγούμενερ 

πποζκλήζειρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ. 

 

 3ο Κεθάλαιο: Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα 

Τπνβάιιεηαη ζθαλαξηζκέλε αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο 

αλάιεςεο δεκνζίσλ έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ ελ ηζρύ ηνπ 

ππνςήθηνπ ΚΤΓ. 

Η ελ ιόγσ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ππνβάιιεηαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ελ ηζρύ θαη θαηά ην 

δεύηεξν ζηάδην αμηνιόγεζεο ησλ θνξέσλ. Η κε ππνβνιή ηεο ζπληζηά ποινή αποκλειζμού. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πεξηόδνπ ππνβνιήο αηηήζεσλ όια ηα 

πηζηνπνηεκέλα ΚΤΓ νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ. 

Σην ςποσπέυζη αςηή έσοςν και ηα ήδη πιζηοποιημένα ΚΤΔ από πποηγούμενερ 

πποζκλήζειρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ. 

 

 4ο Κεθάλαιο: Δεζμεύζειρ ςποτηθίος Κ ΤΔ 

 Τποβάλλεηαι Τπεύζπλε Γήισζε (από ην gov.gr) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ΚΤΓ, ζηελ 

νπνία λα αλαθέξεηαη όηη: 

1. όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είλαη αιεζή. 

2. επί πνηλή άξζεο ηεο πηζηνπνίεζεο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ έξγνπ, δε ζα 

εθρσξήζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ 

αλαγλώξηζε ζε ηξίηνλ. 

3. ην ππνςήθην ΚΤΓ απνδέρεηαη ηε δηελέξγεηα επηηόπηαο απηνςίαο από 

εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ε ηπρόλ άξλεζε επηθέξεη πνηλή άξζεο 
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ηεο πηζηνπνίεζεο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4. ην ππνςήθην ΚΤΓ ππνρξενύληαη λα ζπλδξάκεη, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ, ζην έξγν ηεο δεκνζηόηεηαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ελ γέλεη 

ηεο πιεξνθόξεζεο ησλ παξαγσγώλ. 

5. ην ππνςήθην ΚΤΓ δεζκεύεηαη όηη ν ππεύζπλνο έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ όια ηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο πνπ νξγαλώλεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ 

ή/θαη ν Φνξέαο πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη 

ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. 

6. απνδέρεηαη πιήξσο ηηο ηερληθέο νδεγίεο πνπ ζα δίλεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ, θαηά ηελ 

πεξίνδν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θαη όηη ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο 

απηνύ. 

7. απνδέρεηαη ηνλ επηηειηθό ζρεδηαζκό θαη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό, θαζ’ 

όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ηνπ γξαθείσλ) θαη όηη ζα εθαξκόδεη ζύζηεκα πνηόηεηαο θαη 

αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι. ην ίδην πιαίζην, ε επίδνζε ηνπ ζα είλαη 

πιήξσο ηρλειάζηκε θαη ειέγμηκε από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

8. ζα είλαη ζε επηρεηξεζηαθή ζέζε λα ππνδερζεί θαη λα ππνβάιιεη αηηήζεηο ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλεμάξηεηα ηνπ γεγνλόηνο όηη κηα εθπξόζεζκε αίηεζε δελ 

επηδνηείηαη ή επηδνηείηαη κε πνηλή. 

9. ζα πξνβαίλεη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ παξαγσγνύ όπνπ απαηηείηαη ζηηο 

δηνξζώζεηο ησλ ιαζώλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύπηνπλ ζηηο αηηήζεηο πνπ ζα έρεη ν 

ίδηνο ζπκπιεξώζεη γηα ινγαξηαζκό ησλ δηθαηνύρσλ πνπ ζα ηνλ επηιέμνπλ. Οη 

δηνξζώζεηο ζα γίλνληαη ζε ζπλέρεηα ησλ δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ 

απνζθαικάησζεο θαη ησλ αλαθνξώλ ιαζώλ πνπ θνηλνπνηνύληαη ζην ππνςήθην 

ΚΤΓ από ηνλ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ιακβάλνληαο 

ππόςε ην ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

10. Αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο όπνηαο απώιεηαο ελίζρπζεο ζηνπο παξαγσγνύο - 

πειάηεο ηνπο, ζηηο πεξηπηώζεηο ζθαικάησλ ή ακειεηώλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο, πνπ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηα ΚΤΓ θαη δελ δύλαληαη λα δηνξζσζνύλ 

κεηαγελέζηεξα σο πξνθαλή ζθάικαηα, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο εγθπθιίνπο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ. 

11. ζα ππνγξάςεη κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζρεηηθή ΓΔΠΤΑΠ. 

12. ζα ζπλάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Φνξέα πληνληζκνύ θαη Σερληθήο 
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Τπνζηήξημεο. 

13. Σέινο ππνβάιεη ην θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό 

πξόζσπν. 

 

 5ο Κεθάλαιο: Δεζμεύζειρ ΦΟΡΕΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Τπνβάιιεηαη Τπεύζπλε Γήισζε (κε gov.gr) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη όηη: 

1. όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο είλαη αιεζή θαη δελ πξνθύπηεη θάπνηνπ είδνπο αζπκβίβαζηνπ ή 

δεζπόδνπζαο ζέζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηα ΚΤΓ. 

2. επί πνηλή άξζεο ηεο πηζηνπνίεζεο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δε ζα 

εθρσξήζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ  

αλαγλώξηζε ζε ηξίηνλ. 

3. απνδέρεηαη ηε δηελέξγεηα επηηόπηαο απηνςίαο από εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ, ε ηπρόλ άξλεζε επηθέξεη πνηλή άξζεο ηεο πηζηνπνίεζεο ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4. ππνρξενύληαη λα ζπλδξάκεη, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ζην έξγν 

ηεο δεκνζηόηεηαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ελ γέλεη ηεο πιεξνθόξεζεο 

ησλ παξαγσγώλ. 

5. δύλαηαη λα δηελεξγήζεη ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο πνπ νξγαλώλεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ γηα 

ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, εθόζνλ απαηηεζεί. 

6. απνδέρεηαη πιήξσο ηηο ηερληθέο νδεγίεο πνπ ζα δίλεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ, θαηά ηελ 

πεξίνδν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θαη όηη ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο 

απηνύ. 

7. απνδέρεηαη ηνλ επηηειηθό ζρεδηαζκό θαη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζπληνληζκό, θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ηνπ γξαθείσλ) θαη όηη ζα εθαξκόδεη ζύζηεκα πνηόηεηαο θαη 

αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ην ISO 27001 : 2013 ή λεόηεξν. ην ίδην πιαίζην, ε 

επίδνζε ηνπ ζα είλαη πιήξσο ηρλειάζηκε θαη ειέγμηκε από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 

8. ζα είλαη ζε επηρεηξεζηαθή ζέζε λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηα ΚΤΓ σο Φνξέαο 
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πληνληζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

9. ζα παξάζρεη ππνδνκή λέθνπο γηα λα απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά νη αηηήζεηο ΔΑΔ 

ησλ ΚΤΓ ζε ινγηζκηθό ζπιινγήο αηηήζεσλ πνπ δηαζέηεη ν ΟΠΔΚΔΠΔ. 

10. ζα παξάγεη δηαζηαπξσηηθνύο ειέγρνπο απνζθαικάησζεο θαη αλαθνξέο ιαζώλ, κέζσ 

ινγηζκηθνύ απνζθαικάησζεο θαη ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη, πνπ ζα θνηλνπνηνύληαη ζηα ΚΤΓ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ην ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππό 

δξαζηεξηνπνίεζε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

11. ζα ππνγξάςεη κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ζρεηηθή ΓΔΠΤΑΠ. 

12. ζα ζπλάςεη ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηα ΚΤΓ. 
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