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1. Εισαγωγή 
 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ετοιμάστηκε από το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τη συμβολή των εμπλεκόμενων 
κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2015.  
 
Είναι το κύριο μέσο χρηματοδότησης των παρεμβάσεων (μέτρων) στις περιοχές της 
υπαίθρου, σε σχέση με τις προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη που θέτει η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Στο Πρόγραμμα καθορίζονται οι στόχοι για την αγροτική ανάπτυξη της Κύπρου, για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και η στρατηγική και τα μέτρα που θα 
πρέπει να υλοποιηθούν ώστε οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν. 
 
Η στρατηγική του Προγράμματος στοχεύει στην εξυπηρέτηση ενός Γενικού Στόχου που 
είναι η «προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στις νέες οικονομικές συνθήκες και στην 
αύξηση των  περιβαλλοντικών  προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή». 
 
Ο γενικός αυτός στόχος εξυπηρετείται μέσω τριών αλληλένδετων ειδικών στόχων που 
είναι: 
 
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, 
Η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, 
Η βελτίωση της ζωτικότητας των περιοχών της υπαίθρου. 
 
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να 
διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243.310.145. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα 
€132.244.663 από τη συνολική δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 
€111.065.768 θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. 
 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες 
δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Οι προκηρύξεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και όλο το συνοδευτικό υλικό 
(ανακοινώσεις για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, εγχειρίδια εφαρμογής – 
ενημέρωση αιτητών, έντυπα αιτήσεων κτλ.) θα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα 
από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης.  
 
Το πλήρες κείμενο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy καθώς και στην ιστοσελίδα του Κυπριακού 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών www.capo.gov.cy.  
 
 

2. Περιγραφή του Μέτρου 3.1 
 
Η συμμετοχή των γεωργών σε κοινοτικά ή εθνικά ή εθελοντικά συστήματα ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων 
πιστοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν αμείβεται πλήρως από την αγορά. Το 
εν λόγω ζήτημα είναι εντονότερο κατά τη στιγμή εισόδου και κατά τα πρώτα χρόνια της 

http://www.moa.gov.cy/
http://www.capo.gov.cy/


 

2 
 
ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 3.1, Έκδοση 2 

συμμετοχής στα συστήματα ποιότητας, καθώς οι γεωργοί επωμίζονται πρόσθετες 
δαπάνες που πηγάζουν από τις πρόσθετες υποχρεώσεις στις οποίες θα πρέπει να 
συμμορφώνονται. 

Γι’ αυτό και το παρόν Μέτρο καλύπτει δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης γεωργών 
και ομάδων γεωργών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα εν λόγω συστήματα 
ποιότητας. 
 
 

3. Χρηματοδότηση του Μέτρου  
 
Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και θα 
συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 
2ης προκήρυξης θα είναι €1,5εκ. 
 
 

4. Νομική Βάση 
 

 Το Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, 

 Το Άρθρο 4 του  κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 807/2014, 

 Παράρτημα Ι του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014, 

 Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος 227(I)2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

 Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος 139(1)/2006, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί, 

 Ο περί Αναγνώρισης Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ως Εγγυημένων 
Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων Νόμος 43(I)/2011, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Χρησιμοποιείται η εκάστοτε 
τελευταία αναθεωρημένη έκδοση. 
 

 

5. Στόχοι του Μέτρου – Σε ποιους απευθύνεται 
 

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η κάλυψη δαπανών ελέγχου και πιστοποίησης νέων 
συμμετοχών σε συγκεκριμένα συστήματα ποιότητας / πιστοποίησης που αναφέρονται 
πιο κάτω: 
 
α. Κοινοτικά συστήματα ποιότητας που έχουν θεσπιστεί δυνάμει των ακόλουθων 
Κανονισμών και διατάξεων όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

- Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 

- Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91, 
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- Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89, 

 
β. Εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
τα οποία αναγνωρίζονται από αρμόδιο Όργανο, ως συμμορφούμενα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 16(1)(β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 
 
γ. Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία 
αναγνωρίζονται από αρμόδιο Όργανο ως συστήματα που τηρούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη λειτουργία των εθελοντικών 
συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα (Ανακοίνωση 2010/C 
341/04). 
 
 

6. Δικαιούχοι  
 
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι γεωργοί και ομάδες γεωργών που είναι νέοι 
συμμετέχοντες στα συστήματα ποιότητας / πιστοποίησης που προαναφέρθηκαν. Οι 
γεωργοί μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 
Γεωργός θεωρείται ο κάτοχος ή διαχειριστής γεωργικής έκτασης ο οποίος ασκεί 
γεωργική / κτηνοτροφική δραστηριότητα. Με τον όρο γεωργός νοείται ο ενεργός 
γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 1307/2013. Συγκεκριμένα, δεν 
χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς των οποίων οι γεωργικές εκτάσεις είναι 
κυρίως (πέραν του 50% των δηλωθεισών γεωργικών εκτάσεων) εκτάσεις εκ φύσεως 
διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και οι οποίοι δεν 
ασκούν επί των εκτάσεων αυτών την ελάχιστη δραστηριότητα. 
 
Φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι είτε ένα μόνο άτομο, είτε μία ομάδα ατόμων 
(εφόσον αυτά δεν συνιστούν νομικό πρόσωπο). Ως ομάδες ατόμων μπορούν να 
θεωρηθούν οι σύζυγοι, τα αδέλφια, οι συγκληρονόμοι κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση 
ως φυσικό πρόσωπο θεωρείται ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της ομάδας, στο 
όνομα του οποίου υποβάλλεται η αίτηση. 
 
Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι εταιρεία με βάση των περί Εταιρειών νόμο Κεφ. 
113, συνεταιρισμός με βάση των περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και 
Εμπορικών Επωνυμιών νόμος Κεφ. 116, Ίδρυμα με βάση τους περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων νόμους 1972 και 1997 Ν. 57/1972,   η εκκλησία και τα μοναστήρια. 
 
Ως ομάδες γεωργών νοούνται οι ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως 
της νομικής τους υπόστασης, οι οποίες φέρουν μαζί γεωργούς που συμμετέχουν 
ενεργά σε ένα σύστημα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων όπως 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 16(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν που καλύπτεται από ένα από τα συστήματα ποιότητας που 
αναφέρονται πιο πάνω.  
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Δικαιούχοι αιτητές και όροι επιλεξιμότητας : 
 
 

 Γεωργοί και ομάδες γεωργών που εντάχθηκαν στο σύστημα ποιότητας της 
βιολογικής γεωργίας για πρώτη φορά όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή / και 
της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι 
– Πούλλες Σωτήρας από την 1η Αυγούστου 2016 και μετά   

 Οι γεωργοί μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 Για τους σκοπούς του παρόντος Μέτρου, ο όρος «γεωργός» σημαίνει ενεργός 
γεωργός, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
και όπως διευκρινίζεται στο παρόν εγχειρίδιο εφαρμογής – ενημέρωσης αιτητών 
στο Σημείο 6. 

 Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης που είναι 
απαραίτητοι για επαλήθευση της τήρησης των προδιαγραφών του σχετικού 
συστήματος ποιότητας και για τις οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται 
τιμολόγια και αποδείξεις (πρωτότυπα) 
 
 
Επιπλέον για το σύστημα ποιότητας της βιολογικής γεωργίας 
 

 Οι συμμετέχοντες στο σύστημα ποιότητας βιολογικής γεωργίας (μετά την 
1/1/2014) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μέτρο τα επόμενα πέντε χρόνια από 
την ένταξη τους στο εν λόγω σύστημα 

 Για τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής, ενίσχυση 
μπορεί να δίνεται μόνο σε δικαιούχους που τηρούν τις πρόνοιες του Κανονισμού 
(ΕΚ) 834/2007 και είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του Μέτρου στήριξης της 
βιολογικής παραγωγής (σύμφωνα με το Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020 που 
αφορά τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής, να έχουν έγκυρη δέσμευση το 
υπό εξέταση έτος του Μέτρου 3.1) 

 Αιτητές που ήταν ενταγμένοι στο Καθεστώς1.8.1 του ΠΑΑ 2007-2013 ή στην 
πρώτη προκήρυξη Μέτρο 3.1 (Α προκήρυξη) του ΠΑΑ 2014-2020, δεν είναι 
επιλέξιμοι. Με τον όρο ένταξη, νοείται να έχουν επιδοτηθεί έστω για ένα 
έτος 

 Δαπάνες για αγροτεμάχια που κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 
2007 - 2013, ανήκαν σε γεωργούς και τύγχαναν στήριξης από το αντίστοιχο 
Καθεστώς 1.8.1 (με την καταβολή των εξόδων ελέγχου και πιστοποίησης)  ή 
ήταν ενταγμένα σε σύστημα βιολογικής γεωργίας, δεν είναι επιλέξιμες για 
συμμετοχή στο Μέτρο 3.1 , έστω  και αν δηλωθούν από γεωργούς που είναι 
νέοι συμμετέχοντες στο Μέτρο αυτό ή  και στη βιολογική γεωργία γενικότερα 
(μετά την 1/1/2014) 

 Η περίοδος επιδότησης των αιτητών δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε έτη και 
ξεκινά από το πρώτο έτος ένταξης του αιτητή στο σύστημα ποιότητας της 
βιολογικής γεωργίας, εάν αυτό έγινε μέχρι την 31η Μαΐου του έτους. Μετά την 
ημερομηνία αυτή ως πρώτο έτος λογίζεται η επόμενη χρονιά. 

 Για τα αγροτεμάχια τα οποία είναι αιτούμενα στο Μέτρο 11 με καλλιέργεια 
Αγρανάπαυση και διάσπαρτα δέντρα (ελιές, παραδοσιακά δέντρα, χαρουπιές) 
θα πρέπει στην αιτούμενη προς επιδότηση έκταση για το Μέτρο 3.1 να 
δηλώνεται μόνο η αναλογική έκταση των επιλέξιμων δέντρων (όπως αυτή 
καθορίζεται από το Μέτρο 11 – και περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ενιαίας Αίτησης 
2019 στο σημείο ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 

ΜΕΤΡΟ 11 )  και όχι το σύνολο της έκτασης του αγροτεμαχίου.   
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Η επιδότηση είναι ετήσια και αφορά το έτος 2018 για το οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση. Για κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση των πέντε ετών από την ένταξη 
στο σύστημα ποιότητας της βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να υποβάλλεται 
αίτημα πληρωμής 
 
Τιμολόγια/ αποδείξεις πληρωμής Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης  - 
Βεβαιώσεις  
 

 Οι δικαιούχοι αιτητές που η αίτηση τους αφορά τα Προϊόντα Βιολογικής 
Παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή) θα πρέπει  να προσκομίζουν κάθε 
έτος τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής από τον Φορέα Ελέγχου και 
Πιστοποίησης για τα έξοδα πιστοποίησης (για όλες τις αιτήσεις) καθώς επίσης 
και βεβαίωση από το Κτηνιατρείο για τον αριθμό καταγραφής των βιολογικών 
ζώων (μόνο για αιτήσεις που αφορούν ζωική παραγωγή).  

 Οι δικαιούχοι αιτητές που η αίτηση τους αφορά το Κολοκάσι Σωτήρας / 
Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ) θα πρέπει να προσκομίσουν για το πρώτο 
έτος τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής για έγκριση χρήσης της ΠΟΠ Κολοκάσι 
Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας, για την πενταετία 2016 - 2020 καθώς 
και τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής των δικαιωμάτων επιθεώρησης της ΠΟΠ 
Κολοκάσι  Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας για το 2016. 

 
Οι κατηγόριες προϊόντων ποιότητας που θα περιληφθούν στην Α΄ προκήρυξη είναι οι 
εξής: 
 
1. Κατηγορία 1.1 – Βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, 
2. Κατηγορία 1.2 – Βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης, 
3. Κατηγορία 2 – Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. 
 
 

7. Περιοχές Εφαρμογής 
 
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία 
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 
 
 

8. Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι πάγιες δαπάνες που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Δαπάνες που απαιτούνται για την υιοθέτηση ενός από τα προαναφερθέντα 
συστήματα ποιότητας, 

2. Δαπάνες για την συμμετοχή ενός γεωργού σε ένα από τα προαναφερθέντα 
συστήματα, 

3. Δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης που είναι απαραίτητοι για επαλήθευση της 
τήρησης των προδιαγραφών του σχετικού συστήματος ποιότητας. 

Για τη βιολογική παραγωγή (φυτική και ζωική) μόνο η τρίτη κατηγορία δαπανών 
εφαρμόζεται. 

Για την ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας εφαρμόζονται η 
δεύτερη και η τρίτη κατηγορία δαπανών. 
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Επιπρόσθετα οι δράσεις για να είναι επιλέξιμες πρέπει να τηρούνται και οι πιο κάτω 
προϋποθέσεις: 

1. Όσον αφορά στα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και 
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ενίσχυση θα δίνεται μόνο σε 
σχέση με προϊόντα που αφορούν ονομασίες που είναι καταχωρημένες στο 
ευρωπαϊκό μητρώο ΠΟΠ / ΠΓΕ και κατ’ εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1151/2012. 
 

2. Όσον αφορά στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), ενίσχυση 
θα δίνεται μόνο σε σχέση με προϊόντα που αφορούν ονομασίες που είναι 
καταχωρημένες στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΕΠΙΠ. 
 

3. Όσον αφορά στην Προαιρετική Ένδειξη Ποιότητας «Προϊόν Ορεινής Παραγωγής» 
όπως αυτή προνοείται στο άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 και στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 665/2014 δικαιούχοι είναι αυτοί που εφαρμόζουν τις πρόνοιες των 
προαναφερόμενων κανονισμών καθώς και τη σχετική εθνική νομοθεσία. 
 

4. Για τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής, ενίσχυση 
μπορεί να δίνεται μόνο σε δικαιούχους που τηρούν τις πρόνοιες του Κανονισμού 
(ΕΚ) 834/2007 και είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του Μέτρου στήριξης της 
βιολογικής παραγωγής (σύμφωνα με το Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά 
τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής). 
 

5. Όσον αφορά στα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 110/2008, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο σε δικαιούχους 
γεωργούς που καλλιεργούν εγκεκριμένα τεμάχια για την παραγωγή προϊόντων 
που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό Μητρώο της ΕΕ. 

 
6. Όσον αφορά ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακές 

ενδείξεις για τους οίνους, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο σε δικαιούχους 
γεωργούς που καλλιεργούν εγκεκριμένα τεμάχια για την παραγωγή προϊόντων 
που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ Τίτλος ΙΙ Κεφάλαιο Ι Τμήμα 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου, σε ότι αφορά τον οίνο. 
 

7. Παρόμοιες δράσεις που τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλες Κοινοτικές/εθνικές 
νομοθεσίες δεν θα λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση από το παρόν Μέτρο. 

 
Για την παρούσα προκήρυξη επιλέξιμες είναι μόνο οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται για τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης (α) 
βιολογικής γεωργίας (φυτική και ζωική παραγωγή) και (β) των προϊόντων της 
ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας. 
 
 

9. Κλάδοι φυτικής και ζωικής παραγωγής στην περίπτωση της Βιολογικής  
Γεωργίας 

 
Για την φυτική παραγωγή επιδοτούνται τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. 
 
Για την ζωική παραγωγή επιδοτούνται οι πιο κάτω κατηγορίες: 
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Αίγες, πρόβατα χοιρομητέρες, βοοειδή, όρνιθες αυγοπαραγωγής, όρνιθες 
κρεατοπαραγωγής, κυψέλες. 
 
 
 

10.  Υποβολή Αιτήσεων  
 
Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο με κωδικό «ΠΑΑ 2014-2020, 
Μέτρο 3.1, Έκδοση 2» και να υποβάλλονται κατά προτίμηση στο Επαρχιακό Γραφείο 
του ΚΟΑΠ της επαρχίας διαμονής του αιτητή, εντός των προθεσμιών που θα 
ανακοινωθούν. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι την 
τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που έχει ανακοινωθεί με την 
δημοσιοποίηση της προκήρυξης του Μέτρου) θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται 
και θα δίνεται στον αιτητή απόδειξη παραλαβής. Εκπρόθεσμες αιτήσεις που 
υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας θα παραλαμβάνονται και θα 
σφραγίζονται ως Εκπρόθεσμες και θα δίνεται στον αιτητή απόδειξη παραλαβής με την 
ένδειξη «Εκπρόθεσμη». Οι αιτήσεις αυτές θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και θα 
απορρίπτονται για σκοπούς καταβολής επιδότησης.  
 
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες χωρίς κενά και παραλείψεις και 
να είναι ευανάγνωστες. Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την 
ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι αιτητές. 
 
Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των γραφείων του ΚΟΑΠ στα οποία οι αιτητές 
μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ή να αποταθούν για πληροφορίες, βρίσκονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. Στη διάθεση του κοινού είναι και το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
του Αγρότη στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης 77771999. 

 
Σχετικά με τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) ο ΚΟΑΠ προχώρησε 
σε κατάργηση των επιμέρους μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά 
Μέτρο /  Υπομέτρο και στην συνένωσή τους σε ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν 
λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ των αιτητών 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, Ιφιγενείας 34, 
Τ.Κ. 2007, Στρόβολος 

22 44 65 00 

ΛΕΜΕΣΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, Αγχίστου 4, Τ.Κ. 
3048, Ζακάκι 

25 81 80 26 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λάρνακας, Ακροπόλεως 
18, 7103 Αραδίππου (500m από τον κυκλικό κόμβο 
Ριζοελιάς προς Λάρνακα) 

24 82 43 20 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Αμμοχώστου, Σωτήρας 
17, Τ.Κ. 5286, Παραλίμνι 

23 81 19 20 

ΠΑΦΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου, Ανεξαρτησίας 17, 
Τ.Κ. 8028, Πάφος (δίπλα από την Τεχνική Σχολή) 

26 82 26 51 
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όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω 
των αναδόχων του. 

11. Εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ 

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε Μέτρο /   

Υπομέτρο που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ, είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των Αναδόχων του, θα 

πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ και δεν θα μπορεί πλέον να 

δηλώνει στα επιμέρους Μέτρα / Καθεστώτα τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ. 

 

Σχετικά με τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), ο ΚΟΑΠ θα προχωρήσει σε 

κατάργηση των επιμέρους μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / 

Υπομέτρο και στην συνένωσή τους σε ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα 

φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας 

(τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ των αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων 

που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του. 

 

Στο παρόν στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν 

συμμετάσχει έστω και μία φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. Όσοι 

δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων 

τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα, που θα βρουν στα Επαρχιακά 

Γραφεία του ΚΟΑΠ και στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ. Για την πληρωμή θα χρησιμοποιηθεί το 

ΙΒΑΝ που είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ. 

 
 

12.  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
 
Το Μέτρο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2014 - 2020. H περίοδος υποβολής των 
αιτήσεων αρχίζει στις 8 Ιουλίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 
η ώρα 14:00 μ.μ.  
Αφού εγκριθεί ένας αιτητής μετά θα υποβάλλει κάθε χρόνο αίτημα πληρωμής, 
κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης,  συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
 
 

13.  Ύψος και διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 
 
Το ανώτατο ποσό στήριξης ανέρχεται στα €3.000 ανά γεωργική εκμετάλλευση 
ετησίως, ανά σύστημα ποιότητας και για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. 
 
Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία και συγκεκριμένα τη φυτική παραγωγή καλύπτονται 
μόνο έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα €17 ανά δεκάριο 
ετησίως. 
 
Όσον αφορά στη ζωική παραγωγή το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανά ζώο: 
 

 για τις αίγες είναι €3,5 

 για τα πρόβατα €3,5 

 για τις χοιρομητέρες €35 
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 για τα βοοειδή €30 

 για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής €0,5 

 για τις όρνιθες κρεατοπαραγωγής €0,25 

 κυψέλες €3,5 

 
Όσον αφορά τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας ισχύουν και 
τα πιο κάτω: 
 
(α) Η ενίσχυση θα δίνεται στο δικαιούχο μετά από προσκόμιση τιμολογίου και 
απόδειξης πληρωμής από αναγνωρισμένο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης 
βιολογικής γεωργίας, 
 
(β) Για σκοπούς επιδότησης της δράσης (με εξαίρεση τη βιολογική ζωική παραγωγή) 
η επιλέξιμη έκταση η οποία θα επιδοτείται από το παρόν μέτρο θα είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την έκταση που θα επιδοτείται από το Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014 - 2020 
(βιολογική γεωργία). 
 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / 

Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας, θα καταβάλλεται στο δικαιούχο το ποσό των €85, 
κατ’ εφαρμογή των προνοιών του περί της Προστασίας των Ονομασιών 
Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 
Διατάγματος του 2009 (ΚΔΠ 72/2009) για έγκριση χρήσης της ΠΟΠ, καθώς και το 
ποσό των €0,005 ανά συσκευασία προϊόντος, που καταβάλλεται στο Φορέα 
Ελέγχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Προστασίας των Ονομασιών 
Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 
Διατάγματος του 2009 (ΚΔΠ 72/2009), ως δικαιώματα επιθεώρησης. 
 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / 
Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας η ενίσχυση δίνεται στους δικαιούχους μετά από 
προσκόμιση σχετικού τιμολογίου / απόδειξης πληρωμής από την Αρμόδια Αρχή / 
Φορέα Ελέγχου (Τμήμα Γεωργίας). 

 
 

14.  Αξιολόγηση – Μοριοδότηση αιτήσεων 
 
Το σύστημα μοριοδότησης / αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων που υποβάλλονται 
στην παρούσα προκήρυξη λαμβάνει υπόψη την υψηλή προστιθέμενη αξία του 
προϊόντος (μέρος της εκμετάλλευσης που καλύπτεται από το σύστημα). 
 
Πιο κάτω παρατίθενται λεπτομέρειες όσον αφορά τη βαρύτητα κάθε κριτηρίου. Για να 
κριθεί μια αίτηση ως επιλέξιμη θα πρέπει να συγκεντρώνονται τουλάχιστον 20 από τις 
100 μονάδες, που είναι η μέγιστη βαθμολογία στην μοριοδότηση. 
 
 

-1- 

i) Βιολογική Γεωργία: 

Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης (φυτική και ζωική παραγωγή) του αιτητή 
είναι ενταγμένες στη βιολογική γεωργία σε ποσοστό 100%. (Η βιολογική 
ζωική παραγωγή εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία). 

ii) Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας   (ΠΟΠ): 

80 
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Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή που αφορούν την καλλιέργεια 
του κολοκασιού είναι ενταγμένες σε ποσοστό 100% στο σύστημα ελέγχου 
της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας. 

-2- 
 
i) Βιολογική Γεωργία: 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης (φυτική και ζωική παραγωγή) του αιτητή 
είναι ενταγμένες στη βιολογική γεωργία σε ποσοστό μεταξύ 80% και 

100% (≥80 και <100). 
 
ii) Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ): 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή που αφορούν την καλλιέργεια 

του κολοκασιού είναι ενταγμένες σε ποσοστό μεταξύ 80% και 100% (≥80 
και <100) στο σύστημα ελέγχου της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / 

Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας. 

60 

-3- 
i) Βιολογική Γεωργία: 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή (φυτική και ζωική παραγωγή) 
είναι ενταγμένες στη βιολογική γεωργία σε ποσοστό μεταξύ 50% και 80% 

(≥50 και <80). 
 
ii) Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ): 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή που αφορούν την καλλιέργεια 

του κολοκασιού είναι ενταγμένες σε ποσοστό μεταξύ 50% και 80% (≥50 
και <80) στο σύστημα ελέγχου της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι 

– Πούλλες Σωτήρας. 

40 

-4- 
 
i) Βιολογική Γεωργία: 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή (φυτική και ζωική παραγωγή) 
είναι ενταγμένες στη βιολογική γεωργία σε ποσοστό μεταξύ 10% και 50% 

(≥10 και <50). 
ii) Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ): 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή που αφορούν την καλλιέργεια 

του κολοκασιού είναι ενταγμένες σε ποσοστό μεταξύ 10% και 50% (≥10 
και <50) στο σύστημα ελέγχου της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι 

– Πούλλες Σωτήρας. 

20 

-5- 
i) Βιολογική Γεωργία: 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή (φυτική και ζωική παραγωγή) 
που είναι ενταγμένη στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας είναι πάνω 
από 10 δεκάρια 
 
ii) Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ): 

Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή που αφορούν την καλλιέργεια 
του κολοκασιού είναι πάνω 10 δεκάρια 

20 
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-6- 
 
i) Βιολογική Γεωργία: 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή (φυτική και ζωική παραγωγή) 
είναι ενταγμένες στη βιολογική γεωργία σε ποσοστό μικρότερο του 10% ( 
<10). 
 
ii) Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ): 
 
Οι εκτάσεις της εκμετάλλευσης του αιτητή που αφορούν την καλλιέργεια 

του κολοκασιού είναι ενταγμένες σε ποσοστό μικρότερο του 10% ( <10) 
στο σύστημα ελέγχου της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες 
Σωτήρας. 

0 

 
15.  Έλεγχοι – Μειώσεις / Αποκλεισμοί / Κυρώσεις 

 
Διενέργεια ελέγχων επί των αιτήσεων 
 
Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει βάσει κανονισμών, αλλά 
και κατά την κρίση του οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίο για να βεβαιωθεί για 
την ορθότητα των πληροφοριών που δηλώνονται στην αίτηση για την υλοποίηση των 
επενδύσεων / δράσεων και για την εκτέλεση από τους αιτητές όλων των υποχρεώσεων 
τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Μέτρο. Είναι επίσης στη διακριτική 
ευχέρεια του ΚΟΑΠ να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πηγές / πληροφορίες κρίνει 
σκόπιμο για διασταύρωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην αίτηση. 
 
Με την υποβολή της αίτησης τους οι αιτητές αποδέχονται τη διενέργεια των ελέγχων 
αυτών από τον ΚΟΑΠ, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. 
 
Διοικητικοί έλεγχοι 
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις στήριξης, τις αιτήσεις 
πληρωμής ή άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από έναν δικαιούχο ή 
τρίτο μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που μπορούν και είναι ενδεδειγμένο να 
ελεγχθούν μέσω διοικητικών ελέγχων. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των 
ελεγκτικών εργασιών που πραγματοποιούνται και των αποτελεσμάτων των 
επαληθεύσεων.  
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι όσον αφορά τις αιτήσεις στήριξης διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 
της ενέργειας με τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο ή στο πλαίσιο προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ενώ οι 
διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής περιλαμβάνουν ιδίως, και στο μέτρο που 
ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής, την επαλήθευση της 
ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και 
χορηγήθηκε η στήριξη και τις δαπάνες που προέκυψαν και τις πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν.  
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή της παράτυπης 
διπλής χρηματοδότησης από άλλα Ευρωπαϊκά ή εθνικά καθεστώτα και από την 
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Όταν παρέχεται χρηματοδότηση από άλλες 
πηγές, οι εν λόγω έλεγχοι διασφαλίζουν ότι η συνολική στήριξη που λαμβάνεται δεν 
παραβιάζει τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσά ή ποσοστά στήριξης. 
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Επιτόπιοι έλεγχοι  
 
Βάσει του Άρθρου 56 του Καν. 809/2014 ισχύουν τα εξής για το παρόν Μέτρο: 
 
«Η αρμόδια αρχή μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να χρησιμοποιεί στοιχεία που έχει 
λάβει από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή 
εξασφαλίζει ότι το επίπεδο λειτουργίας της υπηρεσίας, του φορέα ή του οργανισμού 
είναι ικανοποιητικό και επαρκεί για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις 
και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή διενεργεί 
διοικητικούς και, βάσει δείγματος, επιτόπιους ελέγχους.»  
 
Όσον αφορά το συγκεκριμένο Μέτρο και γενικότερα την βιολογική γεωργία, η Αρμόδια 
Αρχή για τον έλεγχο των εταιρειών πιστοποίησης είναι το Τμήμα Γεωργίας. Συνεπώς 
το Τμήμα Γεωργίας διενεργεί διάφορους ελέγχους (επιτόπιους και μη) με σκοπό την 
επιβεβαίωση ότι οι εταιρείες εργάζονται και πιστοποιούν τους γεωργούς με βάση την 
νομοθεσία.  
 
Πρόσθετα, επειδή το συγκεκριμένο Μέτρο συνδέεται και με το Μέτρο 11 της βιολογικής 
γεωργίας που εφαρμόζεται από τον ΚΟΑΠ και οι εκτάσεις και οι καλλιέργειες 
ελέγχονται από εκεί, όσες αιτήσεις είχαν επιτόπιο έλεγχο για την βιολογική γεωργία, 
θεωρείται ότι ελέγχθηκαν και για το παρόν Μέτρο αφού στο παρόν Μέτρο γίνεται 
έλεγχος μόνο των τιμολογίων / αποδείξεων πληρωμής της εταιρείας πιστοποίησης.     
 
Λήψη αποφάσεων μετά τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων  ελέγχων  
 
Μετά από τη διενέργεια των αναγκαίων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στις 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο ΚΟΑΠ προβαίνει στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων.  
 
Μειώσεις / Αποκλεισμοί / Κυρώσεις 
 
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων των 
οποιονδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους 
ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3) του Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου: 
«Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή 
στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, 
διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή 
με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές ποινές.» Όπου ο Οργανισμός 
έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού 
αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.  
 
Επιπλέον, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή μειώσεων και 
αποκλεισμών για περιπτώσεις που αφορούν διαφορές στην αιτούμενη και μετρούμενη 
από την Αρμόδια Αρχή ποσότητα, την μη εκτέλεση υποχρεώσεων από τον αιτητή που 
απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Μέτρο και στις περιπτώσεις δόλου εκ μέρους 
του αιτητή.  
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Περιπτώσεις επιβολής ποινών όταν παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ του αιτούμενου 
και του επιλέξιμου ποσού χορηγίας 
 
Ο δικαιούχος δηλώνει τις εκτάσεις και τα ποσά που επιθυμεί να επιδοτηθεί με 
την αίτηση του / αίτημα πληρωμής του Μέτρου 3.1.  
Οι εκτάσεις αυτές συγκρίνονται με τις επιλέξιμες εκτάσεις της αίτησης του δικαιούχου 
στα Υπομέτρα  11.1 και 11.2 του αντίστοιχου έτους.  Εάν οι αιτούμενες εκτάσεις (και 
κατ’ επέκταση ποσά) είναι μεγαλύτερες από τις επιλέξιμες του Μέτρου 11, τότε 
επιβάλλονται ποινές.  
Επιπλέον, τα ποσά και οι εκτάσεις που αναγράφονται στα τιμολόγια – αποδείξεις από 
τον Φορέα Πιστοποίησης, που συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής  συγκρίνονται με τα 
ποσά και τις αντίστοιχες εκτάσεις του αιτήματος πληρωμής. Εάν οι εκτάσεις / ποσά 
τιμολογίου είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες του αιτήματος, τότε λαμβάνονται ως 
αιτούμενες ποσότητες το μικρότερο εκ των δύο και δεν επιβάλλονται πονές. 
 
Οι υποβληθείσες αιτήσεις πληρωμής εξετάζονται και καθορίζονται τα ποσά τα οποία 
είναι επιλέξιμα για ενίσχυση. Καθορίζονται τα εξής: 
 
α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση 
πληρωμής (ποσό αιτήματος πληρωμής) 
 
β) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα 
της αίτησης πληρωμής (επιλέξιμο ποσό που θα ληφθεί υπόψη για την χορηγία).  
 
Στην περίπτωση που το ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου α) υπερβαίνει το 
ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β) κατά ποσοστό άνω του 10 %, εφαρμόζεται 
μείωση στο ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου β). Το ποσό της μείωσης ισούται 
με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αλλά δεν υπερβαίνει την πλήρη ανάκτηση 
της στήριξης. 
 

Το ποσοστό της απόκλισης υπολογίζεται ως εξής: 
ποσό σημείου α−ποσό σημείου β

ποσό σημείου β
∗ 100 

 
 
Περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων που απορρέουν από την συμμετοχή στο Μέτρο 
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει υποχρέωση που 
απορρέει από την αίτηση / συμμετοχή στο  Μέτρο θα πρέπει ο δικαιούχος να 
επιστρέψει το σύνολο του ποσού της επιδότησης που του καταβλήθηκε 
προσαυξημένο, κατά περίπτωση κατά τους τόκους που προνοούνται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό 
εξέταση πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα τυχόν ποσά που έχουν 
καταβληθεί ανακτώνται προσαυξημένα, κατά περίπτωση κατά τους τόκους. Επιπλέον, 
ο δικαιούχος αποκλείεται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Μέτρου για το 
ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο.  
 
Σε σοβαρότερες κατηγορίες, όπως π.χ. δόλος, παραποίηση κρατικών εγγράφων, ο 
ΚΟΑΠ μπορεί να προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των αιτητών, καθώς και σε 
αποκλεισμό από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Μέτρου για μέχρι και τρία 
έτη. 
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Περιπτώσεις μη επιβολής ποινών 
 
Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις: 
 

 όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία: 
 
o θάνατος του δικαιούχου 
o μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία 
o σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην 

εκμετάλλευση 
o νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των 

καλλιεργειών του δικαιούχου 
o απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, 

εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης· 
 

 όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα, 

 

 όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης 

αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το 

πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση, 

 

 όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν 

ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις ή εάν η αρμόδια αρχή 

πεισθεί άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.  

 

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν ο δικαιούχος είναι σε θέση να καταδείξει σε βαθμό 
ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή ότι δεν ευθύνεται για την ένταξη του μη επιλέξιμου 
ποσού ή εάν η αρμόδια αρχή κρίνει με άλλο τρόπο που την ικανοποιεί ότι ο εν λόγω 
δικαιούχος δεν υπέχει ευθύνη. 
 
Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και οι σχετικές αποδείξεις πρέπει 
να υποβάλλονται γραπτώς με την ίδια διαδικασία με την οποία υποβάλλεται η αίτηση 
εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που μπορεί ο δικαιούχος ή ο 
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του να πράξει αναλόγως.  
 
 

16.  Ενστάσεις 
 
Οι αιτητές δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τριάντα ημερολογιακές μέρες (30 

ημέρες) μετά την ημερομηνία της επιστολής έγκρισης ή απόρριψης. Μετά την πάροδο αυτής 

της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες 

και δεν θα εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στο συγκεκριμένο 

έντυπο  που διατίθεται στα κατά τόπους Επαρχιακά μας Γραφεία ή ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ.  

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά από την εκτέλεση των πληρωμών από τον ΚΟΑΠ  θα  

παραλαμβάνονται  και  θα  προωθούνται  και  αυτές  στην  Επιτροπή Ενστάσεων που έχει 

συσταθεί. Οι αιτητές δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τριάντα ημερολογιακές 

μέρες μετά την ημερομηνία που έγινε η πληρωμή από τον ΚΟΑΠ.  Μετά  την  πάροδο  αυτής  

της  προθεσμίας,  τυχόν  ενστάσεις  θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες 
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και δεν θα εξετάζονται. Και αυτές  οι  ενστάσεις  πρέπει  απαραίτητα  να  υποβάλλονται  στο 

Επαρχιακό Γραφείο στο οποίο υποβλήθηκε αρχικά η αίτηση. 

 

Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αναφέρονται σαφώς οι λόγοι της ένστασης 

και το σημείο ή τα σημεία για τα οποία υποβάλλεται η ένσταση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 

συμπληρώνεται το συγκεκριμένο έντυπο που διατίθεται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. 

 

 Αποδοχή ή απόρριψη της Ένστασης 

 

Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Λειτουργών του ΚΟΑΠ. Η 

εν λόγω Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τον προεδρεύων και δύο μέλη. 

 

Μετά από την εξέταση της ένστασης, ο αιτητής ενημερώνεται για την απόφαση της 

Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία είναι τελεσίδικη, με συστημένη επιστολή.  

 
17.  Πρόσθετες Πληροφορίες / Διευκρινήσεις 
 

 Οι συμμετέχοντες στο  Μέτρο θα πρέπει να συνεργάζονται με την Διαχειριστική 
Αρχή ή / και τον ΚΟΑΠ σε περίπτωση που ζητηθεί η συμπλήρωση ειδικών 
ερωτηματολογίων ή η παροχή επιπρόσθετης πληροφόρησης για σκοπούς 
συλλογής στατιστικών δεδομένων.   

 Οι συμμετέχοντες στο Μέτρο  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δύναται να 
επιδοτηθούν για την ίδια δράση από δύο πηγές.  

 Ο ΚΟΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί διασταυρούμενους ελέγχους για 
εντοπισμό περιπτώσεων δόλου, με την ανάλογη επιβολή κυρώσεων. Τα όσα 
δηλώνονται στην αίτηση και τα επισυναπτόμενα παραστατικά (αποδείξεις, 
τιμολόγια κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου με άλλες Υπηρεσίες.    

 Οι προκηρύξεις και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο θα 
ανακοινώνονται στον εγχώριο τύπο και στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ και της 
Διαχειριστικής Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται για 
περισσότερες πληροφορίες στα Επαρχιακά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών.  
 

Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί ανάγκη για συμπλήρωση, ερμηνεία ή 
τροποποίηση του Μέτρου η Διαχειριστική Αρχή κατόπιν διαβούλευσης  με τον ΚΟΑΠ 
και εξασφάλιση  της σύμφωνης γνώμης του για τα θέματα της αρμοδιότητας του,  
δύναται να προχωρήσει στις πιο πάνω ενέργειες με απώτερο στόχο την διευκόλυνση 
της ομαλής εφαρμογής του μέτρου και την επίλυση προβλημάτων.   

 
 

18.  Παρατυπίες 
 

O ΚΟΑΠ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις 

εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που 

λαμβάνονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1975 της Επιτροπής, 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1971 της Επιτροπής.  
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Μεταξύ άλλων ορισμών που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, «υπόνοια απάτης» 

θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε 

εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης η οποία έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου 

Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που 

δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα 

με την οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που 

προκύπτει από πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. είτε με τη μείωση ή ματαίωση 

εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό 

της Ε.Ε., είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.  

Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από τον προαναφερόμενο 

Κανονισμό, κοινοποιούνται επίσης προς την Επιτροπή τα προσωπικά δεδομένα των 

αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται επίσης 

να κοινοποιηθούν στην OLAF σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του 

Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι 

ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η OLAF με τη 

σειρά της δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 

μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των κανόνων 

εφαρμογής του. 

 
 

19.  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
 

Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουν οι αιτητές, 

πλήρως ασφαλή και προστατευμένα. Ο ΚΟΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα 

τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των συστημάτων που 

διαθέτουν προσωπικά δεδομένα.  Η διαφάνεια στη χρήση των προσωπικών δεδομένων που 

κατέχονται και η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων είναι σημαντική για τον ΚΟΑΠ. 

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των 

προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται από αιτητές στον ΚΟΑΠ είναι ο ίδιος ο ΚΟΑΠ,  

ως νομικό πρόσωπο (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία 

Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία, τηλ. 00357-22557777 Φαξ: 

0035722557755). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο 

Email: dpo@capo.gov.cy  

Ο ΚΟΑΠ ζητά προσωπικά δεδομένα στην έκταση που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα με 

σκοπό την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης ενίσχυσης. Οποιαδήποτε προσωπικά 

δεδομένα δίδονται σε εθελοντική βάση. Η μη παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων 

που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας της αίτησης σας θα έχει ως 

αποτέλεσμα ο ΚΟΑΠ να μην μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση σας ή να απορρίψει την 

αίτηση σας. 

mailto:dpo@capo.gov.cy
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Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ΚΟΑΠ κατά την υποβολή 

αιτήσεως στα πλαίσια αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Εταιρείας (σε 

περίπτωση νομικού προσώπου), Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του 

αιτητή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου ή/και ατόμου 

επικοινωνίας του αιτητή. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ΚΟΑΠ θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης του αιτητή, τη διαχείριση των 

πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών, την πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με 

πιστώσεις που εγκρίνονται από το Ταμείο Πληρωμών και την ανάκτηση ποσών που 

προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίες απωλέστηκαν λόγω 

παρατυπίας ή αμέλειας και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

περί προστασίας δεδομένων.  

Ο ΚΟΑΠ ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο 

κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση (Ελεγκτική 

Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο όργανο 

πιστοποίησης του ΚΟΑΠ, σε τοπικές αρχές, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Κοινωνικές 

Ασφαλίσεις, Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας), όπως επίσης και σε Υπηρεσίες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

σε συνεργάτες / αναδόχους που ο ΚΟΑΠ έχει αναθέσει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας 

για λογαριασμό του και απαιτείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Υπουργείο 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Ταμείο Θήρας, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρόχους τεχνολογίας 

πληροφοριών, επαγγελματικούς συμβούλους περιλαμβανομένων και των εξωτερικών 

νομικών μας συμβούλων, αναλογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες), αλλά μόνο όπου καλόπιστα 

πιστεύουμε ότι τέτοια διαβίβαση είναι απαραίτητη για (i) σκοπούς συμμόρφωσης με 

οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία ή κανονισμό, νομική υποχρέωση, νομική διαδικασία (ii) για 

σκοπούς έρευνας, παρεμπόδισης, ανίχνευσης απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων (iii) 

για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιούσιας και των εργασιών του ΚΟΑΠ και των 

υπαλλήλων του (iv) για σκοπούς αξιολόγησης, έρευνας, ανάλυσης και στατιστικής (v) για 

σκοπούς ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης. Προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν σε στατιστικές, ερευνητικές και αναλυτικές χρήσεις υπό ορισμένες 

περιστάσεις, θα ψευδονυμοποιούνται ή θα ανωνυμοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, 

για την προστασία από την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η χρήση των 

δεδομένων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευκολύνει τον ΚΟΑΠ στην ενημέρωση των 

αποφάσεων πολιτικής στο μέλλον, γεγονός που θα ωφελήσει τους αιτητές του 

προγράμματος ενίσχυσης. Ο ΚΟΑΠ είναι επί του παρόντος υποχρεωμένος από το νόμο να 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες, απαντώντας σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν 

από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, και άλλους φορείς.    

  

Οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης στο πλαίσιο 

χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, δεν διαβιβάζονται αυτή τη στιγμή εκτός της ΕΕ.  

 



 

18 
 
ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 3.1, Έκδοση 2 

Τα δεδομένα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης θα διατηρηθούν από τον 

ΚΟΑΠ μόνο εφόσον υπάρχει επιχειρηματική ανάγκη να γίνει σύμφωνα με τους σκοπούς για 

τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά από αυτό το διάστημα, θα επισημανθούν για καταστροφή 

και θα καταστραφούν σύμφωνα με εσωτερικές οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές για 

καταστροφή που έχουν ληφθεί. 

 

Με βάση τη νομοθεσία το κάθε πρόσωπο του οποίου ο ΚΟΑΠ κατέχει δεδομένα έχει τα 

ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο 

προστασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω και αναφέροντας τα 

δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει: πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των 

δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη 

φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. 

 
 

20. Δημοσιοποίηση των Στοιχείων των Αιτητών στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ   
(www.capo.gov.cy) 

        
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του Κεφαλαίου VI του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να 

δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων 

προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων 

των σχετικών προνοιών: Το ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική 

επωνυμία (για νομικά πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους 

νομική προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, 

τα αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση 

οικονομικό έτος και τη φύση και περιγραφή των χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η 

δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι 

για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω Ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα 

δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και των Κρατών 

Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

 

Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 908/2014 της 

Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων). H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΟΑΠ είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 

 

http://www.capo.gov.cy/

