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1. Δηζαγσγή 
 
Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
 
Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 εηνηκάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν 
Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο κε ηε ζπκβνιή ησλ 
εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2015.  
 
Δίλαη ην θχξην κέζν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξεκβάζεσλ (κέηξσλ) ζηηο πεξηνρέο ηεο 
ππαίζξνπ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε πνπ ζέηεη ε 
Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ), κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
 
ην Πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ, γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή θαη ηα κέηξα πνπ ζα 
πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ψζηε νη ζηφρνη απηνί λα επηηεπρζνχλ. 
 
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε ελφο Γεληθνχ ηφρνπ 
πνπ είλαη ε «πξνζαξκνγή ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 
θαη ζηελ αχμεζε ησλ  πεξηβαιινληηθψλ  πξνθιήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε θιηκαηηθή 
αιιαγή». 
 
Ο γεληθφο απηφο ζηφρνο εμππεξεηείηαη κέζσ ηξηψλ αιιειέλδεησλ εηδηθψλ ζηφρσλ 
πνπ είλαη: 
 
Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, 
Ζ αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 
Ζ βειηίσζε ηεο δσηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ. 
 
ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 αλακέλεηαη λα 
δηαηεζνχλ σο δεκφζηα δαπάλε €243.310.145. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ 
Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην Πξφγξακκα αλέξρεηαη ζηα 
€132.244.663 απφ ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ησλ 
€111.065.768 ζα δηαηεζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σο Δζληθή πκκεηνρή. 
 
Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 απεπζχλεηαη ζε δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ φπσο γεσξγνχο, νκάδεο παξαγσγψλ, επηρεηξήζεηο, ηδηψηεο, 
αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θηι. Οη πξνθεξχμεηο ησλ κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη φιν ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ 
(αλαθνηλψζεηο γηα πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, εγρεηξίδηα εθαξκνγήο – 
ελεκέξσζε αηηεηψλ, έληππα αηηήζεσλ θηι.) ζα ιακβάλνπλ επξεία δεκνζηφηεηα κέζα 
απφ πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο.  
 
Σν πιήξεο θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 είλαη 
δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο www.moa.gov.cy θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κππξηαθνχ 
Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ www.capo.gov.cy.  
 
 
 
 

http://www.moa.gov.cy/
http://www.capo.gov.cy/
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2. Πεξηγξαθή ηνπ Καζεζηώηνο 3.2 
 
Σν Καζεζηψο 3.2 «ηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ 
πινπνηνχληαη απφ νκάδεο παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά» απνηειεί έλα απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα κέηξα γηα πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πνηνηηθψλ παξαδνζηαθψλ 
πξντφλησλ ηνπ ηφπνπ καο. Οπζηαζηηθά ην θαζεζηψο απνηειεί έλα κνλαδηθφ εξγαιείν 
ζηα ρέξηα ησλ παξαγσγψλ καο, ε αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ 
αλάδεημε ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο 
γεληθφηεξα. 
 
 
3. Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Καζεζηώηνο  

 
Σν Καζεζηψο πεξηιακβάλεηαη ζην  Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 – 2020 
θαη ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην Δπξσπατθφ 
Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Καζεζηψηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ 
αλέξρεηαη ζηα €0,6 εθ. Σν πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο πξνθήξπμεο 
ζα είλαη €0,5 εθ. 
 
 

4. Ννκηθή Βάζε 
 

 Άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 

 Άξζξν 4 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014 

 Παξάξηεκα 1 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 808/2014 

 Ο πεξί Βηνινγηθήο παξαγσγήο Νφκνο 227(Η)/2004 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 882/2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο 
πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ 
πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

 Ο πεξί νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο θαη γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ Νφκνο 139(Η)/2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη. 

 Ο πεξί αλαγλψξηζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ σο εγγπεκέλσλ 
παξαδνζηαθψλ ηδηφηππσλ πξντφλησλ Νφκνο 43(Η)/2011, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 Ο Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) 665/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο 
πξναηξεηηθήο έλδεημεο πνηφηεηαο «πξντφλ νξεηλήο παξαγσγήο». 

 Ο Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ 
ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη γηα ηε 
ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
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5. ηόρνη ηνπ Καζεζηώηνο – ε πνηνπο απεπζύλεηαη 
 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Καζεζηψηνο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηα 
πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. Πξνο 
ηνχην ην Καζεζηψο θαιχπηεη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο 
πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νκάδεο παξαγσγψλ 
ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, νη νπνίεο αθνξνχλ πξντφληα θαιππηφκελα απφ ηα πην θάησ 
ζπζηήκαηα πνηφηεηαο: 

α) Κνηλνηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί δπλάκεη ησλ αθφινπζσλ 
Καλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη: 

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηξνθίκσλ. 

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 834/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2007 γηα ηε 
βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2092/91. 

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 110/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ πεξηγξαθή, ηελ παξνπζίαζε, 
ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ησλ αιθννινχρσλ 
πνηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1576/89. 

β) Δζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, βάκβαθνο ή ηξνθίκσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ,  ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ αξκφδην Όξγαλν, σο 
ζπκκνξθνχκελα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16(1)(β) ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013. 

Δμαηξνχληαη ηα εζεινληηθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία 
αλαγλσξίδνληαη απφ αξκφδην Όξγαλν σο ζπζηήκαηα πνπ ηεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο πεξί βέιηηζηεο πξαθηηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εζεινληηθψλ 
ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο γηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα (Αλαθνίλσζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2010/C, 341/04). 
 

 
6. Γηθαηνύρνη  

 
Γηθαηνχρνη είλαη νκάδεο παξαγσγψλ, δειαδή λνκηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο θέξνπλ 
καδί επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ  ζε έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, βάκβαθνο ή ηξνθίκσλ φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν «ηφρνη ηνπ 
Καζεζηψηνο - ζε πνηνπο απεπζχλεηαη» πην πάλσ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα. Οη ελ ιφγσ νκάδεο  κπνξεί λα είλαη νκάδεο 
παξαγσγψλ, νξγαλψζεηο παξαγσγψλ, ελψζεηο νκάδσλ παξαγσγψλ, ελψζεηο 
νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ, δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ 
αξκφδηα εζληθή αξρή κε βάζε ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία (Νφκνο 
164(Η)/2002, Νφκνο 160(Η)/2004, Καλ. (ΔΔ) 1308/2013, Καλ. (ΔΔ) 543/2011) θαη σο 
απηέο ήζειαλ εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί ή/θαη νκάδεο νη νπνίεο κπνξεί 
λα έρνπλ άιιεο κνξθήο λνκηθή ππφζηαζε. 
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Έλα κνλαδηθφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο νκάδα 
εθφζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε νλνκαζηψλ ππνβιήζεθε απφ ην 
πξφζσπν απηφ πιεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 49(1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 1151/2012. 
 
Σα πξντφληα ή / θαη νη θαηεγφξηεο πξντφλησλ πνηφηεηαο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ Α΄ 
πξνθήξπμε, είλαη νη εμήο: 
 

 Βηνινγηθά πξντφληα 

 Κνινθάζη σηήξαο / Κνινθάζη Πνχιιεο σηήξαο (ΠΟΠ) 

 Γιπθφ Σξηαληάθπιιν Αγξνχ (ΠΓΔ) 

 Παθίηηθν Λνπθάληθν (ΠΓΔ) 

 Λνπθνχκη Γεξνζθήπνπ (ΠΓΔ) 

 Κνπθέηα Ακπγδάινπ Γεξνζθήπνπ (ΠΓΔ) 

 Εηβαλία (ΠΓΔ) 

 Οχδν (ΠΓΔ) 
 
 
7. Γηαδηθαζία εθ ησλ πξνηέξσλ ειέγρνπ ηνπ πιηθνύ ελεκέξσζεο, πξνώζεζεο 

θαη δηαθήκηζεο 
  

Όινη νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ην αξγόηεξν έλα 
κήλα πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο εθόζνλ εγθξηζνύλ, λα 
παξαδίδνπλ φιν ην πξνθαηαξθηηθφ πιηθφ ζηελ Αξκφδηα Αξρή Δθαξκνγήο ηνπ 
Καζεζηψηνο (ΚΟΑΠ) γηα έιεγρν. Ζ Αξκφδηα Αξρή εθαξκνγήο ζα επηβεβαηψλεη φηη 
φιν ην πξνθαηαξθηηθφ πιηθφ ελεκέξσζεο, πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο πνπ αθνξά ηε 
ζηεξηδφκελε δξάζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. 
 
 
8. Πεξηνρέο Δθαξκνγήο 

 
Σν Καζεζηψο εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα  ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ 
νπνία αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο. 
 
 
9. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 

Δπηιέμηκεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα σζήζνπλ ηνλ 
θαηαλαισηή ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 
ηα Κνηλνηηθά ή Δζληθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
«ηφρνη ηνπ Καζεζηψηνο, ζε πνηνχο απεπζχλεηαη» πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα 
πξντφληα ή / θαη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 6 πην πάλσ. 

Δηδηθφηεξα νη επηιέμηκεο δξάζεηο θαη θαη’ επέθηαζε νη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη 
λα ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ 
χπαξμε απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο (π.ρ., ζρεδηαζκφ/ 
εθηχπσζε/ δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ/ αθηζψλ αλά πξντφλ ή νκάδα 
πξντφλησλ), 

 Σελ θάιπςε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη/ ή ηε ζπκκεηνρή ζε 
εθζέζεηο, εκπνξνπαλεγχξεηο (fairs) θαη άιιεο εθδειψζεηο, 
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 Σελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εθζηξαηείεο πξνψζεζεο ησλ 
πξντφλησλ απηψλ, 

 Σελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβνιή, δεκνζηφηεηα θαη 
δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ απηψλ (π.ρ., δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηα ΜΜΔ, 
εηνηκαζία ηζηνζειίδσλ, ελεκεξσηηθψλ ηαηληψλ). 

 
Ο θάζε δηθαηνχρνο, καδί κε ηελ αίηεζε θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο, ζα πξέπεη λα 
ππνβάιεη ζηνλ ΚΟΑΠ ζπγθεθξηκέλν θαη νινθιεξσκέλν ζρέδην ην νπνίν λα 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ζθνπεχεη λα πινπνηήζεη γηα πεξίνδν 1 - 3 ρξφληα. 
 
Σν αλψηαην πνζφ επηδφηεζεο αλά ηξηεηία, πνπ κπνξεί λα επηδνηεζεί γηα ηε Γξάζε 
«Γηαθεκηζηηθά δείγκαηα πξντφλησλ πνηφηεηαο (δεηγκαηνδηαλνκή)» (Γξάζε Γ2 ηνπ 
εληχπνπ αίηεζεο) είλαη €25.000.  
 
Σν αλψηαην πνζφ επηδφηεζεο αλά ηξηεηία, πνπ κπνξεί λα επηδνηεζεί γηα ηε Γξάζε 
«Γηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο» (Γξάζε Γ1 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο) είλαη €5.000. 
 
Γηα φιεο ηηο αηηνχκελεο δξάζεηο ηζρχνπλ ηα εμήο: 
 

 Γηα δξάζεηο αμίαο πάλσ από €1.000 πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιινληαη δύν 
ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο από δηαθνξεηηθνύο πξνζθνξνδόηεο / 
πξνκεζεπηέο. ε πεξίπησζε  πνπ είλαη αδχλαην λα πξνζθνκηζηεί δεχηεξε 
πξνζθνξά απηφ ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί γξαπηώο. Ο ΚΟΑΠ ζα απνθαζίδεη 
θαηά πφζν ε αηηηνινγία είλαη επαξθήο ή φρη. 

 

 Ο αηηεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε 
ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ ςειφηεξε ηηκή θαη 
λννπκέλνπ φηη ε απφθιηζε ησλ δχν πξνζθνξψλ είλαη πέξαλ ηνπ 20%,  ζα πξέπεη 
λα αηηηνινγήζεη γξαπηώο ηελ απόθαζή ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ απηή ζα 
αμηνινγεζεί απφ ηνλ ΚΟΑΠ αλαιφγσο.  

 

 Ο ΚΟΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζνξηζκνύ ηνπ ηειηθνύ επηιέμηκνπ θόζηνπο 
γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπαλώλ / δξάζεσλ ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο.  

Δπηπξφζζεηα νη δξάζεηο γηα λα είλαη επηιέμηκεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη νη πην θάησ 
πξνυπνζέζεηο: 

1. Όζνλ αθνξά ζηα πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη 
Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ), ελίζρπζε ζα δίλεηαη κφλν ζε 
ζρέζε κε πξντφληα πνπ αθνξνχλ νλνκαζίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην 
επξσπατθφ κεηξψν ΠΟΠ/ΠΓΔ. 

2. Όζνλ αθνξά ζηα αιθννινχρα πνηά κε γεσγξαθηθή έλδεημε ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΔ) 110/2008, ελίζρπζε κπνξεί λα δίλεηαη κφλν ζε δηθαηνχρνπο πνπ 
παξάγνπλ πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ζρεηηθφ Μεηξψν ηεο ΔΔ. 

3. Παξφκνηεο δξάζεηο πνπ ηπγράλνπλ ελίζρπζεο απφ άιιεο Κνηλνηηθέο/εζληθέο 
λνκνζεζίεο δελ ζα ιακβάλνπλ επηπιένλ ελίζρπζε απφ ην παξφλ Μέηξν. 
 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ νη δξάζεηο γηα λα είλαη επηιέμηκεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ηα 
πην θάησ: 

 Να  επηζεκαίλνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ 
θαη ηδίσο ηελ πνηφηεηα απηψλ, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσξγηθψλ 
κεζφδσλ παξαγσγήο ζηελ Κνηλφηεηα, εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ 
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απζεληηθφηεηα, ζηα ςειά επίπεδα επεκεξίαο ησλ δψσλ ή ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ην 
πεξηβάιινλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο.  Μπνξεί 
επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δηάρπζε επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο γλψζεο ζε 
ζρέζε κε απηά ηα πξντφληα. 

 Να  είλαη δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε ην πιηθφ ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ εθπνλείηαη ζην πιαίζην 
κηαο εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ Κνηλνηηθή 
θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν νη 
δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

Δληνχηνηο, νη δξάζεηο δελ πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζην λα 
αγνξάζνπλ έλα πξντφλ κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνέιεπζε ηνπ, εθηφο απφ 
γεσξγηθά  πξντφληα  θαη ηξφθηκα πνπ θαιχπηνληαη απφ 
πξνζηαηεπφκελε  γεσγξαθηθή έλδεημε ή  πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο 
(Κνηλνηηθνχ ή εζληθνχ ραξαθηήξα) θαη πνηνηηθά θξαζηά ή πξνζηαηεπφκελε 
γεσγξαθηθή έλδεημε αιθννινχρσλ πνηψλ ή αξσκαηηζκέλσλ νίλσλ πνπ παξάγνληαη 
ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο. 

Παξφια απηά ε πξνέιεπζε ελφο πξντφληνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε αλαθνξά ζηελ πξνέιεπζε είλαη δεπηεξεχνπζα ζε ζρέζε κε ην 
βαζηθφ κήλπκα. 

 Γελ πξέπεη λα αθνξνχλ πξνψζεζε εκπνξηθψλ επσλπκηψλ. 

 Γελ πξέπεη λα ηπγράλνπλ ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 3/2008 ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007, ν νπνίνο ηζρχεη κέρξη ηηο 31 Ννεκβξίνπ 
2015 θαη ην λέν Καλνληζκφ (ΔΔ) 1144/2014, πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 1 Γεθεκβξίνπ 
2015 ζρεηηθά κε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ππέξ ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζηηο Σξίηεο Υψξεο, σο απηφο ήζειε εθάζηνηε 
ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί. 

 Οη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ παξάιιεια ζηελ 
αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ πνηφηεηαο πνπ είλαη δηθαηνχρα. 

 Παξφκνηεο δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε απφ άιιεο Κνηλνηηθέο/εζληθέο 
λνκνζεζίεο δε ζα ιακβάλνπλ επηπιένλ ελίζρπζε απφ ην παξφλ Μέηξν. 

 
 
10.  Τπνβνιή Αηηήζεσλ  

 
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ζην εηδηθφ έληππν κε θσδηθφ «ΠΑΑ 2014-
2020, Καζεζηψο 3.2, Έθδνζε 1» θαη λα ππνβάιινληαη  ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ 
ΚΟΑΠ ηεο επαξρίαο δηακνλήο ηνπ αηηεηή, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ζα 
αλαθνηλσζνχλ. Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα (δειαδή κέρξη ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ έρεη αλαθνηλσζεί κε ηελ 
δεκνζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Καζεζηψηνο) ζα παξαιακβάλνληαη, ζα 
ζθξαγίδνληαη θαη ζα δίλεηαη ζηνλ αηηεηή απφδεημε παξαιαβήο. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο 
πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα 
ζθξαγίδνληαη σο Δθπξφζεζκεο θαη ζα δίλεηαη ζηνλ αηηεηή απφδεημε παξαιαβήο κε 
ηελ έλδεημε «Δθπξφζεζκε». Οη αηηήζεηο απηέο ζα ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο 
θαη ζα απνξξίπηνληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο επηδφηεζεο.  
 
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο ρσξίο θελά θαη παξαιείςεηο θαη 
λα είλαη επαλάγλσζηεο. Άκεζα ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ 
νξζφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη νη ίδηνη νη αηηεηέο. 
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Οη δηεπζχλζεηο θαη ηα ηειέθσλα ησλ γξαθείσλ ηνπ ΚΟΑΠ ζηα νπνία νη αηηεηέο 
κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ηνπο ή λα απνηαζνχλ γηα πιεξνθνξίεο, 
βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ είλαη θαη ην Κέληξν 
Δμππεξέηεζεο ηνπ Αγξφηε ζηελ Παγθχπξηα Γξακκή Δμππεξέηεζεο 77771999. 

 
Κάζε αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε ζρέδην / πξφγξακκα δξάζεο γηα πεξίνδν 1 
- 3 ρξφληα. Γηα λα ππνβιεζεί εθ λένπ αίηεζε ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ / 
πινπνηεζνχλ φιεο νη δξάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο. Ζ πξνεγνχκελε αίηεζε 
ζεσξείηαη σο νινθιεξσκέλε: α) απφ ηελ ζηηγκή πνπ πινπνηεζνχλ φιεο νη δξάζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αίηεζε θαη έρνπλ ππνβιεζεί φια ηα απαξαίηεηα ηηκνιφγηα θαη 
απνδείμεηο πιεξσκήο ζηνλ ΚΟΑΠ θαη β) έρεη πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ρξφλνο απφ 
ηελ εκεξνκελία πξνθαηαξηηθήο έγθξηζεο. εκεηώλεηαη όηη ε πξώηε δξάζε θάζε 
αίηεζεο ζα πξέπεη λα μεθηλά ηνπιάρηζηνλ δύν κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 
αίηεζεο. 

  

Όηαλ έλαο αηηεηήο δειψζεη ζην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ ηνπ αλά ηξηεηία  
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο κεγαιχηεξεο απφ €142.857,14 (δειαδή αηηείηαη 
επηδφηεζεο πέξαλ ησλ €100.000 πνπ είλαη ην αλψηαην φξην), ηφηε ζα πξέπεη λα 
αλαπξνζαξκφζεη ηηο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ηειεπηαίαο αίηεζεο, ψζηε λα 
κελ μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηηο €142.857,14. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ηειεπηαία αίηεζε 
πνπ ζα μεπεξλά ηε κέγηζηε δαπάλε ζα πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο. 
 
ρεηηθά κε ηνλ Γηεζλή Αξηζκφ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (IBAN) ν ΚΟΑΠ ζα 
πξνρσξήζεη ζε θαηάξγεζε ησλ επηκέξνπο κεηξψσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
δηαηεξνχζε αλά Μέηξν / Καζεζηψο θαη ζηελ ζπλέλσζή ηνπο ζε έλα εληαίν Μεηξψν 
Αηηεηψλ. ην ελ ιφγσ κεηξψν ζα θπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλα / δηεπζχλζεηο), θαζψο 
θαη ηα ΗΒΑΝ ησλ αηηεηψλ φισλ ησλ Μέηξσλ / Καζεζηψησλ πνπ εθαξκφδεη ν ΚΟΑΠ 
είηε απνθιεηζηηθά, είηε κέζσ ησλ αλαδφρσλ ηνπ. 
 
Έηζη νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε 
Μέηξν / Καζεζηώο πνπ  εθαξκόδεη ν ΚΟΑΠ είηε απνθιεηζηηθά, είηε κέζσ ησλ 
αλαδόρσλ ηνπ ζα πξέπεη πξώηα λα εγγξαθεί ζην Μεηξών Αηηεηώλ ηνπ ΚΟΑΠ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΑ 
ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΟΑΠ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΣΖΛΔΦΩΝΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΛΔΤΚΩΗΑ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Λεπθσζίαο, Ηθηγελείαο 34, 
Σ.Κ. 2007, ηξφβνινο 

22 44 65 00 

ΛΔΜΔΟΤ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Λεκεζνχ, Αγρίζηνπ 4, Σ.Κ. 
3048, Εαθάθη 

25 81 80 26 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Λάξλαθαο, Αθξνπφιεσο 
18, 7103 Αξαδίππνπ (500m απφ ηνλ θπθιηθφ θφκβν 
Ρηδνειηάο πξνο Λάξλαθα) 

24 82 43 20 

ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Ακκνρψζηνπ, σηήξαο 
17, Σ.Κ. 5286, Παξαιίκλη 

23 81 19 20 

ΠΑΦΟΤ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Πάθνπ, Αλεμαξηεζίαο 17, 
Σ.Κ. 8028, Πάθνο (δίπια απφ ηελ Σερληθή ρνιή) 

26 82 26 51 
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θαη δελ ζα κπνξεί πιένλ λα δειώλεη ζηα επηκέξνπο Μέηξα / Καζεζηώηα ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ην ΙΒΑΝ. 
 
ην παξφλ ζηάδην έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Αηηεηψλ φινη νη αηηεηέο πνπ 
έρνπλ ζπκκεηάζρεη έζησ θαη κηα θνξά θαηά ην παξειζφλ ζην ρέδην Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ. Όζνη δελ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ή φζνη επηζπκνχλ 
ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ  ηα ζρεηηθά έληππα 
πνπ ζα βξνπλ ζηα επαξρηαθά γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΑΠ θαη 
λα ηα ππνβάινπλ ζηα  Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην ΗΒΑΝ πνπ είλαη δεισκέλν ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ. 
 
 
11.  Ηκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

 
Σν Καζεζηψο θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014 - 2020. H πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ αξρίδεη ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2016 θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 
2017 ε ώξα 14:00 κ.κ.  
 
 
12.  Ύςνο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο 

 
Ζ ζηήξημε πεξηνξίδεηαη κέρξη ην 70% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο δξάζεο κε κέγηζην 
χςνο επηδφηεζεο ην πνζφ ησλ €100.000 αλά δηθαηνχρν, αλά ηξηεηία.  
 
Οη εγθεθξηκέλνη αηηεηέο – δηθαηνχρνη επελδπηηθήο ζηήξημεο ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 
ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο κέρξη θαη ζε ηέζζεξηο δφζεηο, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν 
απηφ ηε ρξεκαηηθή ξεπζηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Παξέρεηαη 
δειαδή ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα νινθιεξψζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο κέρξη 
θαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα θαη λα ιακβάλνπλ ην αληίζηνηρν πνζφ ελίζρπζεο αλά ζηάδην, 
δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο. 
 
Ζ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (ηηκνινγίσλ, απνδείμεσλ πιεξσκήο θηι.). ε πεξίπησζε 
πνπ ππνβάιινληαη αηηήκαηα πιεξσκήο γηα θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε δφζεο, φιεο νη 
δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θάζε δφζε ζα πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα 
νινθιεξσκέλεο θαη φρη κεξηθψο νινθιεξσκέλεο. Σνλίδεηαη φηη, ε δηεθδίθεζε 
ελίζρπζεο αθνξά πάληνηε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο. Γελ κπνξνχλ, δειαδή, νη αηηεηέο 
λα δηεθδηθήζνπλ ελίζρπζε γηα ηελ κεξηθή πινπνίεζε κηαο δξάζεο. Ζ πξψηε δφζε ζα 
θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν κε ηελ νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 25% ηνπ ζρεδίνπ 
δξάζεο ηνπ. 
 
Αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο κηθξφηεξεο ησλ €20.000 είλαη πξνηηκφηεξν λα 
πιεξψλνληαη ζε κηα δφζε. Όια ηα ηηκνιφγηα πξέπεη λα είλαη εμνθιεκέλα, λα 
ζπλνδεχνληαη απφ απφδεημε πιεξσκήο θαη λα πιεξνχλ φζα αλαθέξνληαη πην θάησ, 
γηα λα είλαη απνδεθηά.  
 
Σηκνιόγηα κε αμία πάλσ από €1.000 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) δελ 
ζα γίλνληαη απνδεθηά εάλ ε εμόθιεζε ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά. Οη πιεξσκέο ζα 
πξέπεη λα γίλνληαη κε επηηαγέο ηνπ δηθαηνχρνπ αηηεηή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή 
κε πηζησηηθή θάξηα ή κέζσ ηξαπέδεο θαη πάιηλ κφλν ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή. Με 
ηελ ππνβνιή ησλ ηηκνινγίσλ / απνδείμεσλ πιεξσκήο (αίηεκα πιεξσκήο) πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ επηηαγψλ πνπ εθδφζεθαλ ή / θαη ηξαπεδηθψλ εληνιψλ ή  
/ θαη απνδείμεσλ ρξέσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ θαζψο θαη νη αλάινγεο θαηαζηάζεηο 



 

9 
ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 3.2, Έθδνζε 1 

 

ινγαξηαζκνχ ηνπ αηηεηή (bank statements) ζηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη νη ρξεψζεηο πνπ 
έγηλαλ, κε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη κε ην 
αίηεκα πιεξσκήο. εκεηώλεηαη όηη ε ελέξγεηα ηεο θνζηνιόγεζεο κηαο δξάζεο 
από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή κε δηάθνξα ηηκνιόγηα κε πνζό πιεξσκήο θάησ ησλ 
€1.000 αλά ηηκνιόγην, γηα απνθπγή ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ ζα γίλεηαη 
απνδεθηή θαη ηζρύεη ε ππνρξέσζε γηα ηνλ ηξόπν πιεξσκήο πνπ αλαθέξεηαη 
γηα ηα ηηκνιόγηα πνπ αθνξνύλ πνζά πέξαλ ησλ €1.000. Η ελέξγεηα 
θνζηνιόγεζεο δξάζεσλ κε πνζό κηθξόηεξν ησλ €1.000 πνπ αγνξάδνληαη ηελ 
ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζε δηαθνξεηηθά ηηκνιόγηα γηα ηελ απνθπγή ηεο πην πάλσ 
ππνρξέσζεο δελ ζα γίλεηαη επίζεο απνδεθηή θαη πξέπεη ε εμόθιεζε ηνπο λα 
γίλεηαη όπσο πξνλνείηαη γηα απηά κε αμία πάλσ από €1.000.  
  
ε φινπο ηνπο αηηεηέο πνπ εγθξίλνληαη πξνθαηαξθηηθά ζα απνζηέιιεηαη επηζηνιή 
πξνθαηαξθηηθήο έγθξηζεο κε ηελ νπνία ζα θαινχληαη λα ππνβάινπλ, ζηα Δπαξρηαθά 
Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ, αίηεκα πιεξσκήο κε ηα ζρεηηθά αξηζκεκέλα, επίζεκα θαη 
εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα απφ αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο ή απφ ηδηψηεο νη νπνίνη / εο 
είλαη απαξαίηεηα εγγεγξακκέλνη / εο ζην Μεηξψν ΦΠΑ - νη εγρψξηεο εηαηξείεο κφλν - 
θαζψο θαη απνδείμεηο πιεξσκήο, κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο 
επηδφηεζεο πνπ ηνπο αλαινγεί. Σα ηηκνιφγηα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα 
θαη λα αλαθέξνπλ φια ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ ηα εθδίδεη, κε ζθνπφ λα είλαη δπλαηφ λα 
γίλνληαη δηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη.  
 
Ο αηηεηήο δχλαηαη, κηα θνξά γηα θάζε αίηεζε, λα κεηαθέξεη κέρξη θαη ην 25% ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο δξάζεο ζε άιιε ή άιιεο δξάζεηο, δεδνκέλνπ φηη δελ 
κεηαβάιιεηαη ην αξρηθφ ζπλνιηθφ πνζφ ηεο έγθξηζεο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη 
απαξαίηεηα λα γίλεη πξηλ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πιεξσκήο ηεο Α’ Γφζεο.  
 
 
13.  Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο / δηεπθξηλήζεηο 

 
Δλδέρεηαη ν θαηάινγνο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ λα 
δεκνζηεχεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή / ΚΟΑΠ κε ειεθηξνληθφ ή άιιν κέζν. Με ηελ 
ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο εμππαθνχεηαη φηη ηφζν ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ δηθαηνχρνπ φζν θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο ελίζρπζεο ζεσξνχληαη φηη 
γίλνληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαη δελ έρεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε επί ηνχηνπ. Πξφζζεηα 
ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1306/2013, ν ΚΟΑΠ 
ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ 
δηθαηνχρσλ θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 
Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΓΣΑΑ). Σα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Σν 
νλνκαηεπψλπκν (γηα θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία (γηα λνκηθά 
πξφζσπα), ηελ επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα), ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, 
ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ 
εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηε θχζε θαη πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
κέηξσλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο πνπ 
είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ 
Kνηλνηηθνί Καλνληζκνί. Σα δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη 
δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο.                      
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 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή / ΚΟΑΠ ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ε ζπκπιήξσζε εηδηθψλ 
εξσηεκαηνινγίσλ ή ε παξνρή επηπξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο γηα ζθνπνχο 
ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.    

 Ο ΚΟΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί δηαζηαπξνχκελνπο ειέγρνπο γηα 
εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ δφινπ κε ηελ αλάινγε επηβνιή θπξψζεσλ. Σα φζα 
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ηα επηζπλαπηφκελα παξαζηαηηθά κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν ειέγρνπ κε άιιεο Τπεξεζίεο.   

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Μέηξν  ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ δχλαηαη λα 
επηδνηεζνχλ γηα ηελ ίδηα δξάζε απφ δχν πεγέο.  
 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, εξκελεία ή 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο  κε ηνλ ΚΟΑΠ 
θαη εμαζθάιηζε  ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ,  
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηηο πην πάλσ ελέξγεηεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε 
ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.   
 

 
14.  Αμηνιόγεζε – Μνξηνδόηεζε αηηήζεσλ 
 
Σν ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο / αμηνιφγεζεο ησλ επηιέμηκσλ αηηήζεσλ πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
 
1. Τςειή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πξντφληνο  
 
2. πκκεηνρή ζην Καζεζηψο 1.8.2 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 
 
3. πκκεηνρή ζε Οκάδα / Οξγάλσζε Παξαγσγψλ 
 
Πην θάησ παξαηίζεληαη ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηε βαξχηεηα θάζε θξηηεξίνπ. 
 
Κξηηήξηα Μνξηνδφηεζεο 
 

1. Τςειή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πξντόληνο 

(α) Παξαγσγή κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο ζε πνζνζηφ 100% 40 

(β) Παξαγσγή κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο θαη πξντφληνο   
πξσηνγελνχο παξαγσγήο 

30 

(γ) Παξαγσγή πξντφληνο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζε  
πνζνζηφ 100% 

20 

 

2. πρλόηεηα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηώο 1.8.2 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αηηεηή 

(α) Κακία ζπκκεηνρή 40 

(β) Μία ζπκκεηνρή 30 

(γ) Γχν ζπκκεηνρέο 20 
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(δ) Πέξαλ ησλ δχν ζπκκεηνρψλ 0 

3. πκκεηνρή ζε Οκάδα / Οξγάλσζε παξαγσγώλ 

(α) Αλαγλσξηζκέλε Οκάδα / Οξγάλσζε Παξαγσγψλ 20 

(β) Λνηπνί αηηεηέο 0 

 
Γηα λα ζεσξεζεί κηα αίηεζε σο επηιέμηκε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 
ζπγθεληξώζεη ηνπιάρηζηνλ 40 από ηηο 100 κνλάδεο πνπ είλαη ε κέγηζηε 
κνξηνδόηεζε. 
 
 
15. Έιεγρνη – Μεηώζεηο / Απνθιεηζκνί / Κπξώζεηο 

 
Γηελέξγεηα ειέγρσλ επί ησλ αηηήζεσλ 
 
Ο ΚΟΑΠ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηεμάγεη βάζεη θαλνληζκψλ, 
αιιά θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο θξίλεη αλαγθαίν γηα λα 
βεβαησζεί γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ / δξάζεσλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε απφ ηνπο αηηεηέο φισλ 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Καζεζηψο. 
Δίλαη επίζεο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΚΟΑΠ λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε 
πεγέο / πιεξνθνξίεο θξίλεη ζθφπηκν γηα δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε. 
 
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο νη αηηεηέο απνδέρνληαη ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ 
απηψλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα πην θάησ. 
 
Γηνηθεηηθνί έιεγρνη 
 
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε φιεο ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο, ηηο αηηήζεηο 
πιεξσκήο ή άιιεο δειψζεηο πνπ απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη απφ έλαλ δηθαηνχρν ή 
ηξίην κέξνο θαη θαιχπηνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ θαη είλαη ελδεδεηγκέλν λα 
ειεγρζνχλ κέζσ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ. Οη δηαδηθαζίεο πξνβιέπνπλ ηελ θαηαγξαθή 
ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
επαιεζεχζεσλ.  
 
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη φζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο ζηήξημεο δηαζθαιίδνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηεο ελέξγεηαο κε ηηο εθαξκνζηέεο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ 
ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην εζληθφ δίθαην ή ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο ελψ νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο, 
θαη ζην κέηξν πνπ ελδείθλπηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε πιεξσκήο, ηελ 
επαιήζεπζε ηεο νινθιεξσκέλεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία 
δεηήζεθε θαη ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ θαη ηηο 
πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  
 
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο παξάηππεο 
δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ άιια Δπξσπατθά ή εζληθά θαζεζηψηα θαη απφ ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. Όηαλ παξέρεηαη ρξεκαηνδφηεζε απφ 
άιιεο πεγέο, νη ελ ιφγσ έιεγρνη δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ 
ιακβάλεηαη δελ παξαβηάδεη ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα πνζά ή πνζνζηά ζηήξημεο. 



 

12 
ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 3.2, Έθδνζε 1 

 

 
 
Δπηηφπηνη έιεγρνη  
 
Με ηνπο επηηφπηνπο έιεγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε ελέξγεηα πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε 
ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο θαη φηη πιεξνί φια ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ηηο 
δεζκεχζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
ρνξήγεζε ζηήξημεο πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 
επίζθεςεο. Γηαζθαιίδεηαη δε φηη ε ελέξγεηα είλαη επηιέμηκε γηα ρνξήγεζε ζηήξημεο 
απφ ην ΔΓΣΑΑ. 
 
ε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δηνηθεηηθνχο έιεγρνπο, επαιεζεχεηαη επίζεο ε αθξίβεηα ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ζε ζρέζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα. Σέινο κε ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο επαιεζεχεηαη φηη ε ρξήζε ή ε 
πξνβιεπφκελε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο είλαη ζπλεπήο κε ηε ρξήζε πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ αίηεζε ζηήξημεο θαη κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ζηήξημε. 
 
Δπηηφπηνη έιεγρνη γίλνληαη πξηλ ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα πιεξσκή ζε πνζνζηφ 100% 
γηα φπνηεο δξάζεηο εθαξκφδεηαη θαη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ. Όιεο νη παξαηεξήζεηο 
θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν ππνγξάθνπλ ηφζν ν αξκφδηνο Λεηηνπξγφο 
φζν θαη ν αηηεηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ. Σπρφλ ελζηάζεηο ζηα 
επξήκαηα ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηεηή επί ηνπ εληχπνπ ηνπ ειέγρνπ, γηα ηα 
πεξαηηέξσ. Ζ παξνπζία ηνπ αηηεηή ή αληηπξνζψπνπ ηνπ είλαη αλαγθαία αθνχ ζα 
πξέπεη λα πξνζππνγξάςεη ην ζρεηηθφ έληππν ειέγρνπ. Ζ αίηεζε ελίζρπζεο ή ε 
αίηεζε πιεξσκήο απνξξίπηεηαη, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ 
εκπνδίδεη ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ. 
 
Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ην κέγηζην 14 κέξεο 
πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.  
 
Λήςε απνθάζεσλ κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ  ειέγρσλ  
 
Μεηά απφ ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ ζηηο 
αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ν ΚΟΑΠ πξνβαίλεη ζηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 
απνθάζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ. Οη θπξηφηεξεο 
ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θαη ηε 
δηεπθξίλεζε ησλ επξεκάησλ είλαη: 
 

 Γξαπηή ή θαη ηειεθσληθή ελεκέξσζε ηνπ αηηεηή γηα λα πξνζθνκίζεη 
νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο (ειιείπνπζεο ή πξφζζεηεο) πνπ αθνξνχλ ζηελ 
αίηεζή ηνπ. Ζ πξνζεζκία πνπ ζηελ νπνία πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ν αηηεηήο είλαη 
ζπγθεθξηκέλε (15 εξγάζηκεο εκέξεο απφ εκεξνκελία επηζηνιήο). 

 Απφξξηςε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε κεξηθήο απφξξηςεο 
ζα πξέπεη λα πιεξείηαη ην θξηηήξην ηεο βησζηκφηεηαο γηα ην κέξνο ηεο αίηεζεο 
πνπ εγθξίλεηαη. 

 Έγθξηζε ηεο αίηεζεο, πξνψζεζε αηηήκαηνο πιεξσκήο. 
 
Μεηψζεηο / Απνθιεηζκνί / Κπξψζεηο 
 
Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ησλ αηηεηψλ, εηδηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ 
ησλ νπνηνλδήπνηε δειψζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο 
ππνζηήξημε ηνπο φηη, ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 46(3) ηνπ Πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ 
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ζεκάησλ Νφκνπ: «Πξφζσπν πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΠ ζηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο φπσο πξνλνείηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ή παξέρεη 
αλαθξηβή ή ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή παξεκπνδίδεη, κε νπνηνδήπνηε άιινλ 
ηξφπν ην έξγν ηνπο, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα, ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή 
θπιάθηζεο κέρξη 2 ρξφληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €8543 ή θαη κε ηηο δχν απηέο 
πνηλέο.» Όπνπ ν Οξγαληζκφο έρεη εχινγε ππνςία γηα δηάπξαμε ηνπ πην πάλσ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ε ππφζεζε ζα παξαπέκπεηαη ζηηο 
αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο.  
 
Δπηπιένλ, ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνλνεί ηελ επηβνιή κεηψζεσλ θαη 
απνθιεηζκψλ γηα πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ζηελ αηηνχκελε θαη 
κεηξνχκελε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνζφηεηα, ηελ κε εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ απφ 
ηνλ αηηεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Καζεζηψο θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο δφινπ εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή. 
  
Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ φηαλ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ αηηνχκελνπ 
θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο 
 
Ωο αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ ζεσξείηαη ε ππνβνιή ησλ ηηκνινγίσλ / 
απνδείμεσλ πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο γηα θάζε δφζε, ζην νπνίν 
αλαθέξεηαη ην αηηνχκελν πνζφ γηα θάζε πινπνηεζείζα δξάζε.  
 
Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πιεξσκήο εμεηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά ηα νπνία 
είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Καζνξίδνληαη ηα εμήο: 
 
α) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν κε βάζε κφλνλ ηελ αίηεζε 
πιεξσκήο. (πνζφ αηηήκαηνο πιεξσκήο). 
 
β) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν αθνχ εμεηαζηεί ε επηιεμηκφηεηα 
ηεο αίηεζεο πιεξσκήο. (επηιέμηκν πνζφ πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ ρνξεγία).  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ α) ππεξβαίλεη ην 
πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β) θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 10 %, 
εθαξκφδεηαη κείσζε ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β). Σν πνζφ ηεο 
κείσζεο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ αιιά δελ ππεξβαίλεη 
ηελ πιήξε αλάθηεζε ηεο ζηήξημεο. 
 

Σν πνζνζηφ ηεο απφθιηζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
                             

              
     

 
Πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην 
Καζεζηψο 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ππνρξέσζε πνπ 
απνξξέεη απφ ηελ αίηεζε / ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα 
επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε 
πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο πνπ πξνλννχληαη απφ ηελ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 
 
Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε εθ πξνζέζεσο, ε ππφ 
εμέηαζε πξάμε απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηα ηπρφλ πνζά πνπ 
έρνπλ θαηαβιεζεί αλαθηψληαη πξνζαπμεκέλα, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο. 
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Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ 
Καζεζηψηνο γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαη ην επφκελν.  
 
ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ. δφινο, παξαπνίεζε θξαηηθψλ εγγξάθσλ, ν 
ΚΟΑΠ κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ, θαζψο θαη ζε 
απνθιεηζκφ απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ Καζεζηψηνο γηα κέρξη θαη 
ηξία έηε. 
 
Πεξηπηψζεηο κε επηβνιήο πνηλψλ 
 
Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 
 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία: 
 
o ζάλαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ 
o καθξνρξφληα αληθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο εξγαζία 
o ζνβαξή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή δεκηά ζηελ 

εθκεηάιιεπζε 
o λφζνο ησλ θπηψλ πνπ πιήηηεη αληηζηνίρσο έλα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

θαιιηεξγεηψλ ηνπ δηθαηνχρνπ 
o απαιινηξίσζε ηνπ ζπλφινπ ή ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

εθφζνλ δελ ήηαλ πξνβιέςηκε θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο· 
 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε πξνθαλή ζθάικαηα, 

 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε ζθάικα ηεο αξκφδηαο αξρήο ή άιιεο 

αξρήο θαη εθφζνλ ην ζθάικα δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εχινγα απφ ην 

πξφζσπν ην νπνίν αθνξά ε δηνηθεηηθή θχξσζε, 

 φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν κπνξεί λα πείζεη ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ 

επζχλεηαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ή εάλ ε αξκφδηα αξρή 

πεηζζεί άιισο φηη δελ επζχλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν.  

 

Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο εάλ ν δηθαηνχρνο είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμεη ζε βαζκφ 
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ επζχλεηαη γηα ηελ έληαμε ηνπ κε 
επηιέμηκνπ πνζνχ ή εάλ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη κε άιιν ηξφπν πνπ ηελ ηθαλνπνηεί φηη 
ν ελ ιφγσ δηθαηνχρνο δελ ππέρεη επζχλε. 
 
Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πξέπεη 
λα ππνβάιινληαη γξαπηψο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε 
εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ κπνξεί ν δηθαηνχρνο ή ν 
πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο ηνπ λα πξάμεη αλαιφγσο.  
 
 
16.  Δλζηάζεηο 
 
Τπνβνιή ελζηάζεσλ  
 
Οη αηηεηέο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε κέρξη θαη ηξηάληα εκεξνινγηαθέο κέξεο 
κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο απφξξηςεο ή ηεο ελεκέξσζεο γηα ηπρφλ 
απνθιείζεηο. Μεηά ηελ πάξνδν απηήο ηεο πξνζεζκίαο, ηπρφλ ελζηάζεηο ζα 
παξαιακβάλνληαη, ζα ζθξαγίδνληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. Οη 
ελζηάζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιινληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έληππν πνπ 
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δηαηίζεηαη ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ, ζην νπνίν ππνβιήζεθε 
αξρηθά ε αίηεζε. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη λα αλαθέξνληαη 
ζαθψο νη ιφγνη ηεο έλζηαζεο θαη ην ζεκείν ή ηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη ε 
έλζηαζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έληππν 
πνπ δηαηίζεηαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ θαη φρη νπνηαδήπνηε επηζηνιή απφ 
ηνλ αηηεηή. 
 
Μεηά απφ ηελ εμέηαζε ηεο απφ εηδηθή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη κεηά ηε ιήςε ηεο 
απφθαζεο γηα ηελ έλζηαζε, ελεκεξψλεηαη ν αηηεηήο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, γηα ηελ 
απφθαζε ηεο.  
 
 
17. Παξαηππίεο 
 
O ΚΟΑΠ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο παξαηππίεο εθ κέξνπο ησλ αηηεηψλ πνπ 
δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1848/2006 ηεο Δπηηξνπήο, 
ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ 
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλήο 
γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 
απηφ. Ζ έλλνηα ηεο "παξαηππίαο" είλαη εθείλε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηππία 
ζπληζηά θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε ή 
παξάιεςε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν απνηέιεζκα λα 
δεκησζεί ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ είηε κε ηε κείσζε ή καηαίσζε εζφδσλ 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο πνπ εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο ΔΔ, είηε κε αδηθαηνιφγεηε δαπάλε γηα ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  
 
Γηα θάζε παξαηππία, ν ΚΟΑΠ παξέρεη πξνο ηελ Δπηηξνπή (Δπξσπατθή Τπεξεζία 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)) ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 
ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ.1848/2006. Μεηαμχ φισλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν Καλνληζκφ, θνηλνπνηνχληαη επίζεο πξνο 
ηελ Δπηηξνπή ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηεηψλ. Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηεηψλ δχλαηαη επίζεο λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ OLAF 
ζχκθσλα θαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22εο Ηνπλίνπ 
1995 ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ έλαληη νξηζκέλσλ δηθαηνχρσλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΔ. Ζ OLAF κε ηε ζεηξά ηεο δχλαηαη 
λα θνηλνπνηήζεη ηα δεδνκέλα απηά ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 θαη ην άξζξν 7 ησλ θαλφλσλ 
εθαξκνγήο ηνπ. 
 
 
18.  Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 
 
Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ζηνλ ΚΟΑΠ αξρείνπ Πξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001. Ζ ηήξεζε ηνπ 
αξρείνπ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ ζθνπψλ 
πνπ ππεξεηεί. θνπνί ηνπ ΚΟΑΠ είλαη: 
(α) ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκψλ,  
(β) ε πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ζεκείν (α),  
(γ) ε αλάθηεζε πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ζεκείν (α), νη νπνίεο απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο. 
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Σελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ έρεη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ 
Πιεξσκψλ, Μηραήι Κνπηζφθηα 20 (γσλία Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζφθηα) 2000 
Λεπθσζία, ηει.: 000357-22557777, Φαμ: 00357-22557755. Απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ ή 
κέξνπο απηνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρεη, είλαη: 
Αλάδνρνη ηνπ ΚΟΑΠ, Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, Όξγαλν Πηζηνπνίεζεο 
ΚΟΑΠ, Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), Όξγαλα θαη 
Δπηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη άιινη Γεκφζηνη 
Οξγαληζκνί, Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
 
 
19. Γεκνζηνπνίεζε ησλ ηνηρείσλ ησλ Αηηεηώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΑΠ 

(www.capo.gov.cy) 
        
ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 111 θαη 112 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ν ΚΟΑΠ ππνρξενχηαη λα 
δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ 
θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) 
θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα ζηνηρεία ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Σν νλνκαηεπψλπκν (γηα 
θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία (γηα λνκηθά πξφζσπα), ηελ 
επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα), ηνλ 
δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηα αληίζηνηρα πνζά 
ησλ εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ 
έηνο θαη ηε θχζε θαη πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ 
εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ Δλσζηαθνί Καλνληζκνί. Σα 
δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 
επεμεξγαζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ 
Κξαηψλ Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Έλσζεο. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


