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ΜΔΣΡΟ 1 ΚΑΘΔΣΧΣΑ 1.1 ΚΑΙ 1.2 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Μέζσ ηνπ Καζεζηψηνο 1.1 «Γξάζεηο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ» παξέρνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ εηνηκαζία θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

αμηνπνηνχληαη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, φπσο καζήκαηα ζε αίζνπζα, κάζεζε 

κέζσ δηαδηθηχνπ, ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, επηδείμεηο (ζε αγξνχο ή ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο), εξγαζηήξηα, ειεθηξνληθή ή έληππε ελεκέξσζε θιπ. 

Τν Καζεζηψο 1.2 πεξηιακβάλεη δχν δξάζεηο. Η πξψηε δξάζε (Α) εζηηάδεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο κέζσ ελεκεξσηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, εθζέζεσλ, 

έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ε δεχηεξε (Β) ζε θαηάξηηζε κέζσ επηδείμεσλ, 

ζην ρσξάθη ή ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013, άξζξν 14 θαη 45 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 807/2014, άξζξν 3 

Δθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο 808/2014, άξζξν 6 

Σπλδέεηαη επίζεο κε ην Νφκν πνπ πξνλνεί γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζπλαθψλ 

ζεκάησλ. Η αγνξά πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνθήξπμε 

πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο 

νδεγίεο ηεο ΔΔ 2004/17 θαη 2004/18 πεξί Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ. 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 

Η παξερφκελε θαηάξηηζε, ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ζην πιαίζην ηνπ 

Μέηξνπ 1 έρεη ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

 πηνζέηεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ άζθεζεο ηεο γεσξγίαο 

 νξζή δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ δαζψλ 
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 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

 παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο 

 ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ 

 αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ 

 γλψζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δπλαηνηήησλ, φπσο απηέο πεγάδνπλ απφ ηελ 

Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 

 εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο 

 πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηε γεσξγία 

 δηαθνξνπνίεζε κεραληζκψλ εκπνξίαο 

 νξγάλσζε παξαγσγψλ 

 δηαθνξνπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

ΠΛΑΙΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

Ο ΚΟΑΠ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ Καζεζηψησλ 1.1 

θαη 1.2 ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα 

αλαιακβάλεη:  

 Τελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ αηηεηή ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην Καζεζηψο.  

 Τελ δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ.  

 Τελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαρψξηζε ησλ αηηήζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ παξνρή θάζε κέζνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Καζεζηψηνο.  

 Τελ  ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ αηηήζεσλ. 

 Τελ δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ 

 Τελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ. 
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ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

Τν Μέηξν εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ 

νπνία αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο.  

ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

Τν Μέηξν εθαξκφδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 2016 – 2020.  

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

Γηθαηνχρνο ηνπ Καζεζηψηνο 1.1 θαη 1.2 είλαη ν Κιάδνο Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ 

Τκήκαηνο Γεσξγίαο, ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο 1.1 θαη 1.2 ζα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηα δξάζεηο ή ζέκαηα πνπ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο δελ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, 

ζα πξνβαίλεη ζε αγνξά ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαλνληζκνχο, πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Κχπξν. 

ΚΑΘΔΣΧ 1.1 Γπάζειρ Δπαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ 

και ανάπηςξηρ δεξιοηήηων 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ 

Μέζσ ηνπ Καζεζηψηνο ν δηθαηνχρνο δηακνξθψλεη εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πνπ απεπζχλνληαη ζε γεσξγνχο θαη δαζνθαιιηεξγεηέο. Θα δεκηνπξγεζνχλ δπν θχξηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, έλα γηα πθηζηάκελνπο γεσξγνχο θαη έλα γηα λένπο 

γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο. Τν πξψην κεηαμχ άιισλ, ζα πεξηιακβάλεη 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηε 

γεσξγηθή ινγηζηηθή, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, ζην κάξθεηηλγθ, ζηνπο 

ηξφπνπο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ζηε ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε θαη 

εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη 

ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν δεχηεξν, εθηφο ησλ πην πάλσ, ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ζέκαηα θαηάξηηζεο ζε ηερληθέο θαιιηέξγεηαο. Δθπαηδεχζεηο ζρεηηθέο 
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κε ην λεξφ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν παξαγσγήο, φπσο ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζεξκνθεπίσλ ή γηα ηα ππαίζξηα ιαραληθά ή γηα ηελ 

αηγνπξνβαηνηξνθία. Σε απηά ηα πξνγξάκκαηα νη ζπκκεηέρνληεο ζα εθπαηδεχνληαη θαη 

γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ. 

Πέξα ησλ πην πάλσ ζα δηακνξθσζνχλ πξνγξάκκαηα κε εηδηθή ζεκαηνινγία πνπ ζα 

εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Ωο ηέηνηα αλαθέξνληαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνινγηθή γεσξγία, ηηο αξδεχζεηο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηελ νξζή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δηαρείξηζε θνπξηάο, 

κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο), ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα γηα θιάδνπο παξαγσγήο θαζψο θαη δαζηθέο εθπαηδεχζεηο.  

Τα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εκπίπηνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην εάλ 

απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ γεσξγνχ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απφ άιιν Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 

θαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή φζνη επηζπκνχλ, 

αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε άιιν Μέηξν ηνπ ΠΑΑ. Τα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ησλ γεσξγψλ ζε άιιν Μέηξν 

είλαη: α) Τν Καζεζηψο 6.1 «Δλίζρπζε Πξψηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ β) 

Καζεζηψο 11.1 «Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία» θαζψο θαη ην 

Καζεζηψο 11.2 «Γηαηήξεζε πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ βηνινγηθήο γεσξγίαο» εάλ είλαη 

γεσξγνί πνπ εληάζζνληαη γηα πξψηε θνξά ζηε βηνινγηθή γεσξγία θαη αλέιαβαλ ηε 

δηαρείξηζε ηεκαρίσλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε βηνινγηθφ ζηάδην παξαγσγήο. Η πξφλνηα 

απηή αλαθέξεηαη ζην Καζεζηψο 11.2. γ) Τν Καζεζηψο 14 «Καιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ» θαη δ) Τν θαζεζηψο 4.1 «Δπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο 

θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ». Η δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πεδίνπ ελαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

απηά. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ δξάζεσλ, ην Καζεζηψο 1.1 επηρνξεγεί 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κνξθή ηεο "ζεηξάο καζεκάησλ", 

"εξγαζηεξίσλ", "καζεκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ" ή θαη ζπλδπαζκνχ ησλ πην πάλσ. 
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Η ελίζρπζε θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

δηθαηνχρνο: 

Έμνδα νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

1. ηελ απνδεκίσζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ζε πεξηπηψζεηο κίζζσζεο ππεξεζηψλ. 

Τνλίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο, ζα αμηνπνηεζεί ρσξίο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη δελ ζα απνδεκηψλεηαη, γηα έμνδα δηαθίλεζεο, 

δηαλπθηέξεπζεο θαη ζίηηζεο. 

2. ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη ηα έμνδα δηαβίσζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηέο απφ 

ην εμσηεξηθφ. 

3. ηα έμνδα γηα ηε ρξήζε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ή άιισλ αλαγθαίσλ ρψξσλ, ηνπ 

αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηα έμνδα αγνξάο ή εηνηκαζίαο θαη 

απνζηνιήο έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

Έμνδα ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

1. έμνδα δηαθίλεζεο (νδνηπνξηθά), 

2. ζίηηζεο θαη δηαλπθηέξεπζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηθαηνχρν, αληί λα θαηαβάιιεη έμνδα δηαθίλεζεο ή 

ζίηηζεο αλά ζπκκεηέρνληα, λα νξγαλψλεη ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ ζίηεζε. 

Γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ην Τκήκα Γεσξγίαο δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζίαο, 

ή απαηηείηαη πεξηζζφηεξε εμεηδίθεπζε ή είλαη λέεο ηερληθέο ή πξαθηηθέο ζα πξνβαίλεη 

ζε αγνξά ππεξεζηψλ. Τέηνηεο δξάζεηο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ ζα παξέρνληαη. 

Η αγνξά ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή 

λνκνζεζία θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ν πξνζθνξνδφηεο πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 

 Να είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ην νπνίν θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα πξνθεξπρηεί πξνζθνξά θαη λα δηαζέηεη ηα ζρεηηθά αθαδεκατθά 

πξνζφληα. 

 Να δηαζέηεη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 
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ΚΑΘΔΣΧ 1.2 Γπάζειρ Δνημέπωζηρ και Δπίδειξηρ 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ 

Σην Καζεζηψο 1.2 πεξηιακβάλνληαη δπν δξάζεηο: 

H Γξάζε Α πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε. Η ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεη: 

1. κε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάζεηο 

2. κε εθζέζεηο 

3. κε ηε ρξήζε έληππσλ κέζσλ 

4. κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

Η Γξάζε Β πνπ πεξηιακβάλεη επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε δείρλνληαο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία ή απνδεηθλχνπλ 

ζηελ πξάμε φηη κηα λέα ηερληθή έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γεσξγνί. Οη δξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζαλ 

κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ Καζεζηψηνο 1.1, είηε μερσξηζηά, 

ηθαλνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε νκάδα γεσξγψλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ. Δπηδείμεηο 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ή ζε ζπλεξγαζία κε 

γεσξγνχο αμηνπνηψληαο ηηο ππνδνκέο θαη ηα εξγαιεία ηνπο έλαληη ακνηβήο. 

Οη δξάζεηο ηνπ Καζεζηψηνο 1.2 απεπζχλνληαη, ρσξίο απνθιεηζκφ, ζε φινπο ηνπο 

γεσξγνχο θαη δαζνθαιιηεξγεηέο, αλεμάξηεηα αλ απηνί ζπκκεηέρνπλ ζε άιια Μέηξα 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Η ελίζρπζε θαιχπηεη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν δηθαηνχρνο, 

φπσο: 

 Έμνδα νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

Απνδεκίσζε εθπαηδεπηψλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηελεξγνχλ ηηο 

επηδείμεηο, ζε πεξηπηψζεηο κίζζσζεο ππεξεζηψλ. Τνλίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο ζα αμηνπνηεζεί ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη δελ 

ζα απνδεκηψλεηαη, γηα έμνδα δηαθίλεζεο, δηαλπθηέξεπζεο θαη ζίηηζεο. 
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1. ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη ηα έμνδα δηαβίσζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηέο απφ 

ην εμσηεξηθφ. 

2. Απνδεκίσζε γηα ηε ρξήζε ρψξνπ θαη αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ή επίδεημεο, θαζψο θαη ηα 

έμνδα αγνξάο, εηνηκαζίαο θαη απνζηνιήο έληππνπ ή ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

3. Έμνδα γηα δεκηνπξγία ή βειηίσζε ππνδνκψλ γηα δηελέξγεηα επηδείμεσλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο, δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο. 

4. Έμνδα γηα αγνξά αλαιψζηκσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηδείμεσλ φπσο θπηά, αξδεπηηθφο εμνπιηζκφο.  

5. Κφζηνο πιηθψλ θαη θαηαζθεπήο εθζέζεσλ, θφζηνο έθδνζεο εληχπσλ θαη 

θφζηνο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ ελεκέξσζεο. 

6. Κφζηνο απνζηνιήο έληππνπ πιηθνχ. 

7. Απνδεκίσζε ηνπ δηαρεηξηζηή γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηφπηλ ζπκθσλίαο, επίδεημε θαηά ηελ νπνία 

αμηνπνηήζεθαλ νη ππνδνκέο θαη ηα εξγαιεία ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Η 

δαπάλε απηή είλαη επηιέμηκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην Τκήκα Γεσξγίαο δελ 

δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο. 

 Έμνδα ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

1. ηελ απνδεκίσζε γηα ηα έμνδα δηαθίλεζεο (νδνηπνξηθά) θαη ζίηηζεο  ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ επίδεημε (δξάζε β), φπνπ απηφ απαηηείηαη. Τα έμνδα 

δηαθίλεζεο θαη ζίηηζεο δελ είλαη επηιέμηκα γηα ηε δξάζε Α ηνπ Καζεζηψηνο. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηθαηνχρν, αληί λα θαηαβάιιεη έμνδα δηαθίλεζεο 

θαη ζίηηζεο αλά ζπκκεηέρνληα, λα νξγαλψλεη ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ ζίηηζε. 

ΤΦΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΔΝΙΥΤΗ 

Τα θαζεζηψηα 1.1 θαη 1.2 ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη 

ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Η ελίζρπζε θαιχπηεη ην 100% 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ζε πεξίπησζε φπνπ ν 

δηθαηνχρνο είλαη πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο 

ηνπ Φ.Π.Α.  
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο αλαθνξηθά κεηα 

έμνδα δηαθίλεζεο θαη ζίηηζεο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη κε εθ άπαμ πνζφ πνπ 

είλαη 10 επξψ ηε κέξα γηα ζίηηζε θαη γηα ηα νδνηπνξηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε 

πην θάησ θιηκάθσζε: 

 

α/α Φηιηφκεηξα επξψ 

1 0-20 0 

2 20,01-100 15 

3 100,01-200 35 

4  200,01-300 55 

5  >300,01 65 

Οδνηπνξηθά θαη ζίηηζε ζα θαηαβάιινληαη γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πέληε (5) ηνπιάρηζην εθπαηδεπηηθψλ σξψλ (ησλ 45 ιεπηψλ), πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εληφο ηεο ίδηαο κέξαο. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΔΝΙΥΤΗ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ν δηθαηνχρνο ζα ζπιιέγεη φια ηα απαξαίηεηα 

παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά θαη ζα ηα ππνβάιεη ζηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο γηα λα 

ηνπ θαηαβιεζεί ε ελίζρπζε. Τνλίδεηαη φηη ε ελίζρπζε δελ ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αιιά ζην δηθαηνχρν. 

Σε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζείζα δαπάλε είλαη ηειηθά κηθξφηεξε ηεο 

εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ πξαγκαηνπνηεκέλνπ 

θαη πηζηνπνηεκέλνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε είλαη ηειηθά 

ςειφηεξε ηεο εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ππνινγίδεηαη επί ηεο 

εγθξηζείζαο δαπάλεο. 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Γηα ην Καζεζηψο 1.1 θαη 1.2 ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά έληππα αίηεζεσλ. Αηηήζεηο ζα 

παξαιακβάλνληαη απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ ζηηο πφιεηο Λεπθσζίαο, 

Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο Δπαξρίεο θαη ζηo Παξαιίκλη γηα 

ηελ Δπαξρία Ακκνρψζηνπ. 
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Τα Καζεζηψηα 1.1 θαη 1.2 ζα παξακέλεη αλνηρηφ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζην εηδηθφ έληππν θαη λα ππνβάιινληαη 

ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ 

ΚΟΑΠ. 

Σε πεξίπησζε πνπ ηα έληππα απνζηέιινληαη κε ην ηαρπδξνκείν, πξέπεη λα είλαη κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ζα ζεσξείηαη ε 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο αίηεζεο πνπ ζα αλαγξάθεηαη απφ ην ηαρπδξνκείν ζην 

θάθειν απνζηνιήο. 

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο, κε κειάλη ή 

δαθηπινγξαθεκέλεο, ρσξίο θελά θαη παξαιείςεηο θαη λα είλαη επαλάγλσζηεο. Σε 

πεξίπησζε δηφξζσζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαγξαθή ηνπ ιάζνπο, θαηαρψξεζε ηνπ 

νξζνχ θαη λα  κνλνγξάθεηαη ηπρφλ αιιαγή.  

Σε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε παξαδίδεηαη ηδηνρείξσο θαη παξαηεξεζεί φηη δελ είλαη 

πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, ελεκεξψλεηαη ν αηηεηήο θαη εθφζνλ επηζπκεί, κπνξεί λα 

ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο. 

Αίηεζε ε νπνία δελ έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αηηεηή ή / θαη δελ 

πεξηιακβάλεη έζησ θαη κία επηιέμηκε δξάζε, δελ παξαιακβάλεηαη. 

ΔΛΔΓΥΟΙ – ΚΤΡΧΔΙ 

Γιενέπγεια ελέγσων επί ηων αιηήζεων 

Ο ΚΟΑΠ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηεμάγεη θαηά ηελ θξίζε ηνπο 

νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο θξίλνπλ αλαγθαίν γηα λα βεβαησζνχλ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηήλ. Δίλαη επίζεο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηεζδήπνηε 

πεγέο / πιεξνθνξίεο θξίλνπλ ζθφπηκν γηα δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ν αηηεηήο απνδέρεηαη  ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ 

απηψλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ. Οη ζπλήζεηο έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη είλαη: 
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 Γηνηθεηηθνί έιεγρνη πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ν αηηεηήο ζπγθξίλνληαο ηα κε άιια ζηνηρεία. 

 Γηνηθεηηθνί κεραλνγξαθηθνί πνπ γίλνληαη ειεθηξνληθά θαη ζηνρεχνπλ λα 

δηαπηζηψζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδεη ν αηηεηήο 

ζπγθξίλνληαο ηα κε άιια ζηνηρεία ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ ή ζε άιιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. 

 Δπηηφπηνη έιεγρνη πνπ γίλνληαη γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θαη 

ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. Δπηηφπηνη έιεγρνη γίλνληαη πξηλ ηελ εμνπζηνδφηεζε 

γηα πιεξσκή ζε πνζνζηφ 100%.  

 Γηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη κε άιια Τκήκαηα ή Κπβεξλεηηθέο Υπεξεζίεο.  

Έκθεζη Οικονομικού Δλέγσος - Αίηημα Πληπωμήρ  

Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επηηφπηνπ 

ειέγρνπ, δηελεξγείηαη νηθνλνκηθφο έιεγρνο ησλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, 

απνδείμεηο, θιπ), γηα εμαθξίβσζε / επηβεβαίσζε ηνπ χςνπο ηεο επέλδπζεο θαη 

ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο ρνξεγίαο.  

Δπιππόζθεηοι έλεγσοι από ΚΟΑΠ 

Τν Τκήκα ΚΟΑ & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δχλαηαη λα δηελεξγεί επηπξφζζεηνπο 

ειέγρνπο εάλ θαη εθφζνλ θξίλεη φηη απηνί απαηηνχληαη θαη εηδηθφηεξα πξηλ ηελ 

θαηαβνιή εμαηξεηηθά κεγάισλ πνζψλ ζε έλα δηθαηνχρν. Τν Τκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ δχλαηαη λα δηελεξγεί επίζεο δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν. 

ΔΝΣΑΔΙ 

Αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο απνξξίπηνληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν έρνπλ ην 

δηθαίσκα φπσο κέζα ζε 30 κέξεο (εκεξνινγηαθέο), απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο 

ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο λα ππνβάινπλ  γξαπηή έλζηαζε πνπ απνζηέιιεηαη 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηνλ ΚΟΑΠ θαη λα δεηνχλ επαλεμέηαζε ηεο 

αίηεζεο ηνπο παξαζέηνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ 

φηη ε αίηεζε ηνπο δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί ή ηνπο απνθφπεθε ιαλζαζκέλα 

ρξεκαηηθφ πνζφ. 

Οη ελζηάζεηο απηέο ζα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή ιεηηνπξγψλ ηνπ ΚΟΑΠ πνπ 

ζα νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Δπίηξνπν Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. Σηελ 
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Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ δελ ζα ζπκκεηέρεη θαλέλαο ιεηηνπξγφο πνπ 

ζπκκεηείρε ζηνπο δηνηθεηηθνχο έιεγρνπο ηεο αίηεζεο. Η Δπηηξνπή ζα ελεκεξψλεη ην 

ζπληνκφηεξν ηνλ αηηεηή γηα ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηεο έλζηαζήο ηνπο 

ΠΑΡΑΣΤΠΙΔ 

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. Η έλλνηα ηεο "παξαηππίαο" είλαη εθείλε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηππία 

ζπληζηά θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε ή 

παξάιεςε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν απνηέιεζκα λα 

δεκησζεί ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δ.Δ. είηε κε ηε κείσζε ή καηαίσζε εζφδσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο πνπ εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Δ.Δ., είηε κε αδηθαηνιφγεηε δαπάλε γηα ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα θάζε 

παξαηππία, ν ΚΟΑΠ παξέρεη πξνο ηελ Δπηηξνπή (Δπξσπατθή Υπεξεζία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο (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.  

ΜΔΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ 

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 

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 
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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. Οη θπξψζεηο κπνξεί λα είλαη θαζαξά 

νηθνλνκηθέο θαη λα αθνξνχλ κείσζε ή κεδεληζκφ ηεο επηδφηεζεο πνπ δηθαηνχηαη ν 

αηηεηήο ή θαη απνθιεηζκφο απφ κειινληηθέο πξνθεξχμεηο ηνπ ηδίνπ Μέηξνπ. Σε 

ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο φπσο π.ρ. δφινο, ε Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ. Η ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο είλαη επζχλε ηνπ 

αηηεηή. Σε πεξίπησζε επηβνιήο πνηλψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν 

αηηεηήο. 

Πεπιπηώζειρ αθέηηζηρ ςποσπεώζεων πος αποππέοςν 

από ηην αίηηζη / ζςμμεηοσή ζηο Μέηπο 

Σε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο αζεηήζεη ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ αίηεζε 

/ ζπκκεηνρή ζην Μέηξν ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ 

ηεο επηδφηεζεο πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε. 

Δάλ δηαπηζησζεί ε ππνβνιή ςεπδνχο δήισζεο ή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πξηλ ή 

θαη κεηά ηελ παξαρψξεζε ρνξεγίαο, ε αίηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο 

απνξξίπηεηαη θαη απαηηείηαη ε επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβιεζείζεο ρνξεγίαο. Δπηπιένλ ν 

αηηεηήο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ίδην Μέηξν ζε ηπρφλ λέα πξνθήξπμε 

εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο θαζψο θαη ηνπ επφκελνπ. Δπίζεο 

δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο επηρείξεζεο ή / θαη ε ιήςε 

λνκηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηεο.  
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Πεπιπηώζειρ επιβολήρ ποινών όηαν παπαηηπηθούν 

διαθοπέρ μεηαξύ ηος αιηούμενος και ηος επιλέξιμος ποζού 

σοπηγίαρ 

Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πιεξσκήο εμεηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά ηα νπνία 

είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Καζνξίδνληαη ηα εμήο  

α) ην πνζφ πξνο θαηαβνιή ζηνλ δηθαηνχρν βάζεη ηεο αίηεζεο πιεξσκήο θαη ηεο 

απφθαζεο ρνξήγεζεο·  

β) ην πνζφ πξνο θαηαβνιή ζηνλ δηθαηνχρν θαηφπηλ εμέηαζεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ ζηελ αίηεζε πιεξσκήο.  

Δάλ ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ ζηνηρείνπ α) ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ 

θαζνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ ζηνηρείνπ β) θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10 %, 

επηβάιιεηαη δηνηθεηηθή θχξσζε ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ 

ζηνηρείνπ β). Τν χςνο ηεο θχξσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ 

αιιά δελ ππεξβαίλεη ηελ πιήξε αλάθηεζε ηεο ζηήξημεο.  

Ωζηφζν, δελ 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. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο «αίηεζε πιεξσκήο» λνείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ αηηήκαηνο 

πιεξσκήο απφ ηνλ αηηεηή κε ην νπνίν δηεθδηθεί ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζε απηά θαη αθνξνχλ ζε επηιέμηκεο δαπάλεο. 

Πεπιπηώζειρ μη επιβολήρ ποινών 

Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία: 

 ζάλαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ 

 καθξνρξφληα αληθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο εξγαζία 
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    ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΛΗΡΧΜΧΝ (Κ.Ο.Α.Π) 
  

ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ:  Η ΔΤΡΧΠΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΙ 
ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

 ζνβαξή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή δεκηά ζηελ 

εθκεηάιιεπζε 

 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 

Δπιζηποθή σπημαηικού ποζού πος καηαβλήθηκε 

λανθαζμένα ζηον αιηηηή  

Σε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί φηη θαηαβιήζεθε ζε αηηεηή επηδφηεζε πνπ δελ 

εδηθαηνχην, ηφηε ν αηηεηήο είλαη ππφρξενο λα επηζηξέςεη ην ζρεηηθφ πνζφ.  

 
 
 
 


