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ΛΔΤΚΧΙΑ



ΚΑΘΔΣΧ 4.3.2 

  

«Αξιοποίηζη ανακςκλωμένος νεπού ζηη γεωπγία» 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σν Καζεζηψο 4.3.2 «Αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε γεσξγία» απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα έληαμε ζην πδαηηθφ ηζνδχγην αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. 

 

ηελ Κχπξν, ηα χδαηα είλαη ν πην ειιεηκκαηηθφο πφξνο ηεο γεσξγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

επηβάιιεηαη ε ζσζηή δηαρείξηζε, ε επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο αιιά θαη ε δηαθχιαμε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ.  

 

Έρνληαο ππφςε φηη ε γεσξγία απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θαηαλαισηή χδαηνο ζηελ Κχπξν, 

(απνξξνθά θαηά κέζν φξν ην 59% ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ λεξνχ εηεζίσο) 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην μεξνζεξκηθφ θιίκα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ 

αθνξνχλ ζηε κεησκέλε βξνρφπησζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, θαη ε νξζνινγηθή 

δηαρείξηζή ηνπο.  

 

Η πξνψζεζε ηεο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ αλακέλεηαη φηη ζα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο 

ζε λεξφ, ην νπνίν αληιείηαη απφ γεσηξήζεηο θαη ζα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε πνζνηήησλ 

λεξνχ ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο. 

 

Με ηελ έληαμε ηνπ θαζεζηψηνο αλακέλεηαη ε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα έληαμε ζην πδαηηθφ 

ηζνδχγην αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε εμνηθνλφκεζε πνζνηήησλ θξέζθνπ λεξνχ. 

 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο επηιέμηκνη γηα ελίζρπζε είλαη νη ηχπνη επελδχζεσλ 

σο αθνινχζσο:  

 

 Καηαζθεπή ππνδνκήο γηα απνζήθεπζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

 Καηαζθεπή λέαο ππνδνκήο δηνρέηεπζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

 Επέθηαζε/βειηίσζε πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο απφ ην νπνίν 

ζα δηνρεηεχεηαη ην αλαθπθισκέλν λεξφ. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

 

Δςπωπαϊκή νομοθεζία 

 

 Καλνληζκφο(ΕΕ)αξηζ.1305/2013 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Δεθεκβξίνπ 2013 - Άξζξα 17, 26, 45 θαη 46. 

 Καλνληζκφο (ΕΕ)αξηζ.1303/2013 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Δεθεκβξίνπ 2013 - Άξζξν 65. 
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 Καλνληζκφο(ΕΕ)αξηζ.1307/2013 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Δεθεκβξίνπ 2013 – Άξζξν 9. 

 Καλνληζκφο(ΕΕ)αξηζ.1310/2013 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Δεθεκβξίνπ 2013. 

 Καη 'εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο(ΕΕ)αξηζ.807/2014 ηεο Επηηξνπήο ηεο 11εο 

Μαξηίνπ 2014 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ(ΕΕ)αξηζ.1305/2013 – Άξζξν 13. 

 Εθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 808/2014 ηεο Επηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 1305/2013. 

 Οδεγία πιαίζην πεξί Τδάησλ 2000/60/ΕΚ. 

Δθνική νομοθεζία 

 

 Ο πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Δηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, 

Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2006 (Ν.12(I)/2006) ηεο 

Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο. 

 Ο πεξί ηεο Εληαίαο Δηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο (Ν79(Ι)/2010). 

 Ο πεξί Ειέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ θαη ηνπ Εδάθνπο Νφκνο (Ν68 (Ι)/2009). 

 Ο πεξί Ειέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνο (Απφξξηςε Αζηηθψλ Λπκάησλ) 

Κ.Δ.Π. 772/2003. 

 Ο πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνο 1971-2010. 

 Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκνο (Ν13(Ι)/2004). 

 Ο Κψδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (Αξ. 263/2007). 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ -  Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

 

ηφρνη ηνπ Καζεζηψηνο είλαη ε νξζή δηαρείξηζε, ε επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο αιιά θαη ε 

δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Με ηελ έληαμε ηνπ θαζεζηψηνο, αλακέλεηαη ε 

δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα έληαμε ζην πδαηηθφ ηζνδχγην αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ηξηηνβάζκηαο 

επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε  εμνηθνλφκεζε πνζνηήησλ θξέζθνπ λεξνχ. 

 
ηελ Κχπξν ππάξρνπλ ήδε θαη ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, 
σζηφζν δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκε ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο έξγα ππνδνκήο γηα 
απνζήθεπζε θαη δηνρέηεπζε ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ ζε ηνκείο φπσο απηφο ηεο 
πξσηνγελνχο παξαγσγήο.  
 
Μέζα απφ ην Καζεζηψο παξαρσξείηαη ζηήξημε γηα ηηο επελδχζεηο ζε δεμακελέο 
απνζήθεπζεο, δεκηνπξγία πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ δηαλνκήο. ηηο 
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ππνδνκέο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζεί ε θαηαζθεπή δεμακελήο /θξάγκαηνο 
ρεηκεξηλήο απνζήθεπζεο, φπνπ ζα απνζεθεχεηαη ε πεξίζζεηα πνζφηεηα αλαθπθισκέλνπ 
λεξνχ πνπ παξαηεξείηαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν γηα ρξήζε ζηε γεσξγία ηελ θαινθαηξηλή. Σν 
Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ (ΣΑΤ) ζα ηνπνζεηήζεη πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ δίθηπν 
δηαλνκήο, ελψ ην ηξηηεχνλ ζα είλαη ππνρξέσζε ησλ γεσξγψλ νη νπνίνη ζα ππνβάινπλ 
ζρεηηθφ αίηεκα ζην ΣΑΤ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ηνπο παξαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλεο 
πνζφηεηεο λεξνχ αλά δηθαηνχρν, κε ηηο ζρεηηθέο άδεηεο κεηαθνξάο λεξνχ πξνθεηκέλνπ λα 
θηάζεη ην λεξφ ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο.  
 

Οη γεσξγνί πνπ ζα αηηνχληαη εμαζθάιηζε πνζνηήησλ λεξνχ απφ ηα πδαηηθά έξγα είλαη 

άηνκα ηα νπνία είηε είραλ αδεηνδνηεκέλεο πνζφηεηεο λεξνχ άξδεπζεο θαη πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, είηε είλαη λένη γεσξγνί. Η εμνηθνλνκνχκελε πνζφηεηα λεξνχ πνπ 

δχλαηαη λα πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζα ππνδεηθλχεηαη θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαλνκήο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ. 

 

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νινέλα απμαλφκελσλ πνζνηήησλ ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα άξδεπζε λέσλ θαιιηεξγεηψλ πέξαλ ησλ 

πθηζηάκελσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αξδεχνληαη ζήκεξα. Σν ΣΑΤ ζα ηνπνζεηήζεη θεληξηθνχο θαη 

δεπηεξεχνληεο αγσγνχο ζηνπο νπνίνπο νη γεσξγνί θαηφπηλ άδεηαο απφ ην ΣΑΤ ζα 

ηνπνζεηήζνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο ζηα αγξνηεκάρηα ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηε λνκνζεζία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνηειεί ε 

δηεμαγσγή κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 46(5) ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 1305/2013 θαη ε δηαβεβαίσζε φηη δελ ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηα πδάηηλα ζψκαηα ηεο πεξηνρήο. Σν γεγνλφο 

φηη ζηελ Κχπξν δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πνζφηεηεο θξέζθνπ λεξνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλακηρζνχλ κε ην αλαθπθισκέλν λεξφ έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, ελψ 

παξάιιεια θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ είλαη 

απνηξεπηηθή ζην λα απνξξνθήζεη ην ζπγθεθξηκέλν λεξφ θαη ηπρφλ απφξξηςή ηνπ λα 

ζπκβάιεη ζε βειηίσζε ησλ ππφγεησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, δελ αθήλεη επηινγή αμηνπνίεζεο 

ηνπ λεξνχ πέξα απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζηε γεσξγία. 

 

Λφγσ ηεο κεγάιεο έιιεηςεο λεξνχ άξδεπζεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη λεξνχ 

χδξεπζεο, αλάγθεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηε 

δηαζεζηκφηεηα θξέζθνπ λεξνχ απφ ηα πδαηηθά έξγα, ελζαξξχλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ είλαη αλζεθηηθέο ζηε 

ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ λεξνχ απηνχ. 

 

ηφρνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε χδαηνο απφ άιιεο πεγέο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

αλαθπθισκέλν, παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ κε αλαθπθισκέλν 

λεξφ. Οη πνζφηεηεο θξέζθνπ λεξνχ πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ ζα παξακέλνπλ ζηα πδάηηλα 

ζψκαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηάζηαζε ησλ ζσκάησλ έρεη θξηζεί σο ιηγφηεξν απφ 

θαιή, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013. 

 

Η δξάζε ζην γεληθφ πιαίζην ζα ζπκβάιεη ζηα αθφινπζα: 

 ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο λεξνχ γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο θαη 

αλάινγε απειεπζέξσζε πνζνηήησλ θξέζθνπ λεξνχ. 
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 εμνηθνλφκεζε άληιεζεο λεξνχ απφ ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα. 

 δηαηήξεζε ηνπ πξάζηλνπ. 

 ελίζρπζε ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα. 

 αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο χδαηνο ζηε γεσξγία. 

 

Η εμνηθνλφκεζε χδαηνο απφ άιιεο πεγέο πξνθχπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν δηθαηνχρνο 

ζα ζηακαηήζεη λα αηηείηαη λεξφ απφ άιια πδαηηθά έξγα, ή ζα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ή 

κεξηθψο κε αλαθπθισκέλν λεξφ, ην νπνίν ζήκεξα αληιεί απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο. Δελ 

είλαη εθηθηή ε πιήξεο απεμάξηεζε κηαο εθκεηάιιεπζεο απφ θξέζθν λεξφ ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ δελ είλαη θαηνξζσηφ λα ηνπ παξαρσξεζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζε αλαθπθισκέλν λεξφ ή φηαλ ε εθκεηάιιεπζε πεξηιακβάλεη 

θαη θαιιηέξγεηεο κε αλζεθηηθέο ζην λεξφ απηφ. 

 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΔΙ 

 

Σν Καζεζηψο ζα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ 

νπνία αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο.  

 

Οη επηιέμηκεο δξάζεηο αθνξνχλ έξγα πνπ αθνξνχλ ππνδνκή απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ απφ ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζε δεμακελή απνζήθεπζεο θαη  

ζε αγξνηηθά ηεκάρηα γηα ζθνπνχο άξδεπζεο. 

 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 

Άξζξα 45 θαη 46 ηνπ Καλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 1305/2013 θαη ζην Άξζξν 13 ηνπ Καη 

'εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ.807/2014 θαη ελδεηθηηθά αθνξνχλ ηα εμήο: 

 

 Σερληθά έξγα γηα θαηαζθεπή δεμακελήο / θξάγκαηνο ρεηκεξηλήο απνζήθεπζεο. 

 Σερληθά έξγα γηα εγθαηάζηαζε ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ (θεληξηθνχο αγσγνχο θαη 

δεπηεξεχνληεο αγσγνχο). 

 Σερληθά έξγα γηα θαηαζθεπή αληιηνζηαζίσλ. 

 Καηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Αγνξά /εγθαηάζηαζε ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 Καηαζθεπή κηθξφηεξσλ ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ φπσο θξεάηηα, δηθιίδεο, θιπ. 

 Γεληθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πην πάλσ, φπσο κειέηεο, ακνηβέο 

αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ. 

 Δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. 

 Δεκηνπξγία ή/θαη επέθηαζε ή/θαη βειηίσζε ππνδνκήο πνπ αθνξά δξφκν πξφζβαζεο 

π.ρ ζε δεμακελή/αληιηνζηάζηα θ.η.ι. 

 Δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε αληιηνζηάζηα. 

 Δαπάλεο γηα ηηο κε παξαγσγηθέο δξάζεηο νη νπνίεο πηζαλφλ λα απνξξένπλ απφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή κειέηε επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 

 Δαπάλεο ζρεηηθέο κε δεληξνθχηεπζε θαη ρξήζε ερνκφλσζεο ζηα αληιηνζηάζηα. 

 Δαπάλεο γηα αγνξά εμνπιηζκνχ (hardware, software), γηα παξαθνινχζεζε θαη 

απηφκαην έιεγρν  γηα π.ρ ηπρφλ βιάβε ή δηαξξνή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Δαπάλεο γηα αγνξά/εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) πνπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 69 (3) (γ) ηνπ 

Καλνληζκνχ(ΕΕ) αξηζ. 1303/2013 ην ΦΠΑ, κπνξεί λα επηδνηεζεί ζηε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκν. Σκήκαηα ηεο Δεκφζηαο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ ΦΠΑ, νπφηε θαη ζα επηδνηείηαη. 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ  

Μνλαδηθφο δηθαηνχρνο γηα ηνπο ηχπνπο επελδχζεσλ είλαη ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα 

δηαρεηξίδεηαη ηε Δξάζε θαη ζα ππνβάιιεη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά γηα θάιπςε φισλ ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζηε Μνλάδα Εθαξκνγήο. 

ΤΦΟ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΔΝΙΥΤΗ 

 

Η ελίζρπζε αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο 

ζηνλ δηθαηνχρν.  

Η επαιήζεπζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γίλεηαη κε βάζε παξαζηαηηθά αγνξάο (ηηκνιφγηα, 

απνδείμεηο θηι) πνπ ζα παξνπζηάδεη ν δηθαηνχρνο.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

 

Σν έξγν γηα λα είλαη επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ηνπιάρηζηνλ 50 κφξηα 

θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, κε βάζε ηα πην θάησ θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο.  

 

 

Α. Αναγκαιόηηηα εκηέλεζηρ ηος έπγος (50 μόπια)  

Σν έξγν πινπνηείηαη ζε πεξηνρή κε 

πεξίζζεηα αλαθπθισκέλνπ  λεξνχ  

απφ ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

50 

Μειινληηθή πεξίζζεηα 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ απφ ζηαζκφ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.  

30 

Καζφινπ πεξίζζεηα αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ. 

0 
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Β. Γςνηηική έκηαζη πος θα επωθεληθεί από ηην ςλοποίηζη ηος έπγος (50 μόπια)  

Έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 300 εθηάξηα 50 

Απφ 50 έσο 300 εθηάξηα 30 

Έθηαζε κηθξφηεξε  απφ  50 εθηάξηα 0 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο 

αλέξρεηαη ζε 3.500.000  Επξψ. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ 

 

Η ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζε πνιιαπιέο δφζεηο αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

Οη πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ αίηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία. 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαθαηαλνκήο 

πηζηψζεσλ αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ.  

Ελδέρεηαη λα παξέρνληαη πξνθαηαβνιέο ππφ πξνυπνζέζεηο, φηαλ ν δηθαηνχρνο αηηεζεί 

ρξήζεο πξνθαηαβνιψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Καλνληζκνχ 

1305/2013. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ζην εηδηθφ έληππν θαη λα ππνβάιινληαη  ζην 
Επαξρηαθφ Γεσξγηθφ Γξαθείν Λεπθσζίαο, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηέζεθαλ. Οη αηηήζεηο 
πνπ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα (δειαδή κέρξη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο 
αηηήζεσλ πνπ έρεη αλαθνηλσζεί κε ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ρεδίνπ) ζα 
παξαιακβάλνληαη, ζα ζθξαγίδνληαη θαη ζα δίλεηαη ζηνλ αηηεηή απφδεημε παξαιαβήο. 
Εθπξφζεζκεο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζα 
παξαιακβάλνληαη, 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. 
 
Για ηην παπούζα πποκήπςξη η πεπίοδορ ςποβολήρ αιηήζεων πος καθοπίζηηκε 
είναι: 
 

 από 6 Αππιλίος 2016 μέσπι 30 Οκηωβπίος 2023  
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΛΗΡΧΜΧΝ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ εηνηκάδεη θαηάινγν 

ησλ δηθαηνχρσλ κε ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ 

Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ γηα ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ. 

 

ΔΡΜΗΝΔΙΔ – ΘΔΜΟΙ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζηεί αλάγθε γηα ζπκπιήξσζε, εξκελεία ή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο, ε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ΚΟΑΠ 

θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, δχλαηαη 

λα πξνρσξήζεη ζηηο πην πάλσ ελέξγεηεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο 

εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


