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1 Strategic Statement
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει αναδείξει ως κεντρικό θέμα του 
στρατηγικού σχεδιασμού τον άνθρωπο και ως εκ τούτου ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του 
Στρατηγικού Σχεδίου είναι ιδιαίτερα εμφανής μέσα από τις επιμέρους παρεμβάσεις του Σχεδίου αλλά και 
από την γενικότερη φιλοσοφία του.

Με έμφαση και βάση εκκίνησης την υφιστάμενη κατάσταση όπως αυτή έχει καταγραφή από την μελέτη 
και ανάλυση SWOT, έχουν εντοπιστεί καταγραφεί και έχουν καταστεί κέντρο εστίασης τα διαχρονικά και 
άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στον πρωτογενή τομέα και έχουν άμεση σχέση τόσο με τους 
ειδικούς όσο και με τον εγκάρσιο στόχο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

Το στρατηγικό σχέδιο καλείται να δημιουργήσει ένα εύρωστο πρωτογενή τομέα ο οποίος θα είναι έτοιμος 
να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των παραγωγών και των καταναλωτών, να θρέψει τις νεότερες γενιές 
αλλά και να προστατεύσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο αρμονικά και με σεβασμό θα πρέπει να μπορεί 
να δραστηριοποιηθεί ο άνθρωπος γεωργός. 

Μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027 τ Υπουργείο γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και 
περιβάλλοντος εστιάζεται στα ακόλουθα: 

Απ’ το χωράφι στο τραπέζι του καταναλωτή - Να στηρίξουμε δομές με τις οποίες ο γεωργός έρχεται 
πιο κοντά στον καταναλωτή, ενισχύοντας έτσι την αμεσότητα της σχέσης μέσω της οποίας θα επέλθει ο 
αλληλοσεβασμός και η κατανόηση των αναγκών και θα καταστεί εφικτή η αναγνώριση και επιβράβευση 
των κόπων και μόχθων των γεωργών.

Συνεργασία: Να ενισχύσουμε τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα διατροφής μέσω συνεργειών και 
συνεργασιών στη τυποποίηση και εμπορία τω προϊόντων τους

Περιβάλλον: Να δημιουργήσουμε γεωργούς που σέβονται το περιβάλλον, παράγοντας με τρόπο που 
διασφαλίζει τους φυσικούς πόρους και για τις επόμενες γενεές.

Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων για τους καταναλωτές: Να στηρίξουμε γεωργούς και 
κτηνοτρόφους που σέβονται την υγεία του καταναλωτή χρησιμοποιώντας καλλιεργητικές πρακτικές που 
διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων, τηρώντας τις πρακτικές που περιορίζουν τον κίνδυνο 
υπολειμμάτων από χημικά σκευάσματα και τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα

Ανταγωνιστικότητα: Να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να καταστήσουμε τους γεωργούς μας 
ανταγωνιστικούς ώστε να επιβιώσουν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά και να προσφέρουν στον 
καταναλωτή τρόφιμα σε λογικές τιμές.

Ορεινά: Να δώσουμε ζωή και αναγέννηση των ορεινών κοινοτήτων με ένα καλύτερο συντονισμό των 
αρμοδίων υπηρεσιών για την επίτευξη συνθηκών παραμονής και επιστροφής σε αυτές.

Όλα τα πιο πάνω μαζί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την έντονη και 
αυξημένη χρήση εισροών, την πίεση στους φυσικούς πόρους ιδιαίτερα του νερού, την ανάγκη για συνεχή 
κατάρτιση και διαφοροποίηση των ικανοτήτων και των γνώσεων των παραγωγών αλλά και την 
ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών, το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί 
το κύριο εργαλείο και συνάμα το στρατηγικό όραμα μέσα από το οποίο η Κύπρος θα θέλαμε να 
προχωρήσει με σταθερά και στερεά βήματα στην Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας. 

Καταληκτικά το στρατηγικό σχέδιο θα δώσει  την ευκαιρία και την ευχέρεια να ανανεώσουμε το 
γεωργικό δυναμικό, να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου με 
στόχο τη μετάβαση σε ένα μοντέλο γεωργίας που σέβεται τη χρήση των φυσικών πόρων και εργάζεται για 
τη διατήρηση και βελτίωση τους.
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2 Assessments of needs and intervention strategy, including target plan and context indicators
2.1 Assessments of needs and intervention strategy
Code Title Prioritisation at 

the level of the 
CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed in 
Cap Strategic 
Plan

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO

1.1 Μειώση υστέρησης μέσου 
γεωργικού εισοδήματος στις 
ορεινές περιοχές

Βαθμίδα Α Yes X

1.2 Αύξηση γεωργικών εισοδημάτων 
σε βαθμό που να φτάσουν το μέσο 
μισθό στην οικονομία.

Βαθμίδα Α Yes X

1.3 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 
γεωργικού εισοδήματος. λογω 
αύξησης των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών

Βαθμίδα Γ Partially X

1.4 Ενίσχυση γεωργικού εισοδήματος 
μέσω άμεσων ενισχύσεων για 
διευκόλυνση ανανέωσης γενεών 
στη γεωργία

Βαθμίδα Β Yes X

1.5 Ενίσχυση εισοδήματος του τομέα 
εκτροφής αιγοπροβάτων

Βαθμίδα Β Yes X

10.1 Ενίσχυση του υφιστάμενου 
συστήματος γεωργικών 
συμβουλών και εκπαίδευσης 

Βαθμίδα Α Yes X

10.2 Έμφαση της εκπαίδευσης σε 
θέματα περιβάλλοντος και της 
στρατηγικής Farm to Fork

Βαθμίδα Α Yes X

10.3 Κατάρτιση και εκπαίδευση 
γεωργών και λειτουργών AKIS σε 
θέματα νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας

Βαθμίδα Β Yes X

10.4 Ενίσχυση των δομών συνεργασίας 
του AKIS με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Βαθμίδα Β Yes X

10.5 Βελτίωση δεξιοτήτων των 
κτηνοτρόφων σε θέματα ευζωίας, 
διατροφής υγειονομικής 
φροντίδας 

Βαθμίδα Α Yes X

10.6 Ενίσχυση της δικτύωσης και 
πρόσβασης των αγροτών σε έματα 
καινοτομίας και  νέων 
τεχνολογιών

Βαθμίδα Β Yes X

10.7 Αξιοποίηση της Ε&Κ  με σκοπό 
την δημιουργία προϊόντων 
μεταποίησης με υψηλή 
προστιθέμενη αξία 

Βαθμίδα Β Yes X

10.8 Καταπολέμηση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού των αγροτικών 
περιοχών και επέκταση των 
ψηφιακά παρεχόμενων

Βαθμίδα Β Yes X

2.1 Διαφοροποίηση εξαγωγικών 
δυνατοτήτων σε προϊόντα 
μεταποίησης με υψηλή 
προστιθέμενη αξία

Βαθμίδα Β Yes X

2.2 Έκσυγχρονισμός υποδομών και 
εξοπλισμού με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

Βαθμίδα Α Yes X



EN 34 EN

Code Title Prioritisation at 
the level of the 
CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed in 
Cap Strategic 
Plan

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO

2.3 Υιοθέτηση τεχνολογιών γεωργίας 
ακριβείας με στόχο την μειώση 
εισροών στις εκμεταλλεύσεις 

Βαθμίδα Β Yes X

2.4 Εδραίωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στις διεθνείς αγορές 
για προϊόντα εξαγωγής της 
Κύπρου

Βαθμίδα Γ Partially X

2.5 Εκσυγχρονισμός μονάδων 
αιγοπροβατοτροφίας με στόχο την 
αύξηση της παραγωγής γάλακτός 

Βαθμίδα Β Yes X

2.6 Μείωση του κόστους ενέργειας 
στις παραγωγικές μονάδες μέσω 
αξιοποίησης ΑΠΕ και νέων 
τεχνολογιών

Βαθμίδα Β Yes X

2.7 Ενίσχυση των γνώσεων σε 
καινοτομίες με στόχο την 
εξασφάλιση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων 

Βαθμίδα Β Yes X

2.8 Βελτιώση των οργανωμένων 
υποδομών στέγασης 
κτηνοτροφικών μονάδων και 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Βαθμίδα Β Yes X

3.1 Ενίσχυση της δυνατότητας 
απευθείας πώλησης από τους 
γεωργούς στους καταναλωτές

Βαθμίδα Β Yes X X

3.2 Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες 
και ισχυρότερο ρόλο στην 
αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes X

3.3  Αξιοποίηση του θεσμού των 
ΠΟΠ/ΠΓΕ και των ιδιωτικών 
εθελοντικών συστημάτων 
ποιότητας

Βαθμίδα Β Yes X

3.4 Ενίσχυση των δυνατοτήτων 
διάθεσης των προϊόντων από τους 
παραγωγούς στην τουριστική 
βιομηχανία 

Βαθμίδα Γ Partially X

3.5 Αξιοποίηση της πληροφορικής για 
ενίσχυση του συστήματος 
εμπορίας για διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα

Βαθμίδα Γ Partially X

4.1 Αξιοποίηση των εναλ/κών πηγών 
άρδευσης για αντικατάσταση της 
χρήσης επιφανειακών και 
υπόγειων νερων

Βαθμίδα Α Partially X

4.2 Εκπαίδευση και κατάρτιση των 
αγροτών σε θέματα καλών 
πρακτικών διαχείρισης νερού και 
μείωσης απωλειώ

Βαθμίδα Β Yes X

4.3 Ορθολογιστική διαχείριση 
κτηνοτροφικών αποβλήτων 

Βαθμίδα Α Yes X

4.4 Κίνητρα και υποδομές για αύξηση  
της παραγωγής ΑΠΕ από 
κτηνοτροφικά απόβλητα  

Βαθμίδα Γ Partially X

4.5 Δάσωση γεωργικής γης και Βαθμίδα Β Yes X
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Code Title Prioritisation at 
the level of the 
CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed in 
Cap Strategic 
Plan

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO

αναδάσωση καμένων περιοχών
4.6 Αύξηση των υποδομών και του 

εξοπλισμού πυροπροστασίας και 
αντιμετώπισης πυρκαγιών 

Βαθμίδα Γ Partially X

4.7 Διατήρηση της γεωργικής γης σε 
καλή κατάσταση σε 
παραδασόβιεςπεριοχές για 
αποφυγή εξάπλωση πυργκαγιω

Βαθμίδα Γ Partially X

4.8 Αξιοποίηση ενέργειας από ΑΠΕ 
στην γεωργία και εξοικονόμηση 
ενέργειας στην γεωργία.

Βαθμίδα Γ Partially X

4.9. Μείωση εκπομπών αμμωνίας στην 
κτηνοτροφία

Βαθμίδα Α Yes X

5.1 Ορθολογιστική  διαχείριση των 
υγρών και στερεών αποβλήτων 
των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

Βαθμίδα Α Yes X

5.2 Ενίσχυση των υποδομών 
παραγωγής ενέργειας από 
κτηνοτροφικά απόβλητα

Βαθμίδα Β Yes X

5.3 Εξοικονόμιση του νερού. 
Συντήρηση παλαιών αρδευτικών 
δικτύων προς περιορισμό των 
απωλειών 

Βαθμίδα Γ Partially X

5.4 Αξιοποίηση των γεωργικών 
κλαδευμάτων και άλλων 
οργανικών αποβλήτων  για 
εμπλουτισμού των εδαφών 

Βαθμίδα Α Yes X

5.5 Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών 
Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially X

5.6 Εφαρμογή πρόσθετων μέτρων σε 
περιοχές που οι υπόγειοι 
υδροφορεις βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση 

Βαθμίδα Β Yes X

5.7 Προστασία του εδάφους από την 
διάβρωση

Βαθμίδα Γ Partially X

5.8 Αύξηση οργανικής ουσίας στα 
εδάφη

Βαθμίδα Β Yes X

6.1 Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes X

6.2 Περιορισμός του κινδύνου 
εξάπλωσης πυρκαγιών και αύξηση 
των δυνατοτήτων έγκαιρης 
πυρόσβεσης

Βαθμίδα Α Yes X

6.3 Διατήρηση του αγροτικού τοπίου 
στις αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένων 
παραδοσιακών φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes X

6.4 Η αύξηση των εκτάσεων που 
εφαρμόζεται βιολογική γεωργία

Βαθμίδα Α Yes X

7.1 Διαμόρφωση Εθνικής πολιτικής 
για την διευκόλυνση της 

Βαθμίδα Α Partially X
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Code Title Prioritisation at 
the level of the 
CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed in 
Cap Strategic 
Plan

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO

εγκατάστασης νέων γεωργών
7.2 Ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων 

για την εγκατάσταση νέων 
γεωργών στις ορεινές περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially X

7.3 Στήριξη της εγκατάστασης νέων 
γεωργών με πρόσβαση σε αρχικά 
κεφάλαια

Βαθμίδα Γ Partially X

7.4 Μεγιστοποίηση συνεργειών 
Πρώτου και Δεύτερου Πυλώνα 
για τη διευκόλυνση της 
εγκατάστασης νέων γεωργων

Βαθμίδα  Β Yes X

7.5 Παροχή κινήτρων για παραμονή 
νέων στην ύπαιθρο μέσω της 
στήριξης της επιχειρηματικότητας 

Βαθμίδα Β Yes X

8.1 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για 
την προσέλκυση νέων 
επισχειρήσεων στις ορεινές 
περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially X

8.10 Ενίσχυση της οικογενειακής 
γεωργίας και ο θεσμός του 
πολυλειτουργικού αγροκτήματος 

Βαθμίδα Β Yes X

8.2 Ανάπτυξη υποδομών και 
υπηρεσιών στις αγροτικές 
περιοχές 

Βαθμίδα Β Yes X

8.3 Αναβάθμιση των συγκοινωνιακών 
συνδέσεων και υποδομών των 
ορεινών περιοχών 

Βαθμίδα Δ No X

8.4 Καταπολέμηση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού των αγροτικών 
περιοχών και επέκταση των 
ψηφιακών υπηρεσιών

Βαθμίδα Γ Partially X

8.5 Επέκταση αποχετευτικών δικτύων 
και διασυνδέσεων με 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων

Βαθμίδα Δ No X

8.6 Συστήματα διαχείρισης και 
ανακύκλωσης αποβλήτων 
συσκευασίας και κλαδευμάτων

Βαθμίδα Γ Partially X

8.7 Διαφοροποίση της αγροτικής 
οικονομίας με έμφαση στην αξία 
της φύσης και του πολιτισμού 

Βαθμίδα Γ Partially X

8.8 Παρεμβάσεις ΕΚΤ μέσω ΟΤΔ για 
μείωση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού

Βαθμίδα Δ No X

8.9 Εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνων 
χωριών ιδιαίτερα σε μεγάλες 
αγροτικές κοινότητες

Βαθμίδα Γ Partially X

9.1 Αύξηση εκτάσεων βιολογικής 
γεωργίας, μειώση χρήσης 
φυτοπροστατευτκών και 
αντιβιοτικών 

Βαθμίδα Α Yes X

9.2  Προβολή, προώθηση ευημερίας 
των ζώων και υιοθέτηση καλών 
πρακτικών σχετικά με την 
ασφάλεια τροφίμων

Βαθμίδα Α Yes X
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Code Title Prioritisation at 
the level of the 
CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed in 
Cap Strategic 
Plan

SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO

9.3  Αύξηση των κυπριακών 
ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και άλλων 
συστ. ποιότ. σε συνδυασμό με 
δράσεις προβολής τους

Βαθμίδα Γ Partially X

9.4 Αντιμετώπιση του προβλήματος 
της παιδικής παχυσαρκίας μέσω 
της υιοθέτησης της μεσογειακής 
διατροφής

Βαθμίδα Γ Partially X

9.5 Βελτιώση δεξιοτήτων των 
κτηνοτρόφων με στόχο μεταξύ 
άλλων την μείωση των 
αντιβιοτικών 

Βαθμίδα Β Yes X

9.6 Περιορισμός των «απορριμμάτων 
τροφίμων» στην γεωργία

Βαθμίδα Γ Partially X

1.1 - Μειώση υστέρησης μέσου γεωργικού εισοδήματος στις ορεινές περιοχές
Το γεωργικό εισόδημα στις ορεινές περιοχές θα πρέπει να ενισχυθεί για να καλύψει την υστέρηση στο 
μέσο γεωργικό εισόδημα και να εξομαλύνει τα μειονεκτήματα που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες 
(ανάγλυφο, περιορισμένη καλλιεργητική περίοδος, ακραία καιρικά φαινόμενα, απόσταση από τις αγορές) 
και τον μικροτεμαχισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αυξάνει το κόστος παραγωγής και δεν 
επιτρέπει τις οικονομίες κλίμακας

1.2 - Αύξηση γεωργικών εισοδημάτων σε βαθμό που να φτάσουν το μέσο μισθό στην οικονομία.
Το γεωργικό εισόδημα πρέπει να στηριχθεί ως αντιστάθμισμα των αυξημένων κινδύνων παραγωγής και 
της υστέρησης έναντι άλλων κλάδων της οικονομίας, δεδομένα που καθιστούν το γεωργικό επάγγελμα μη 
ελκυστικό.

1.3 - Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του γεωργικού εισοδήματος. λογω αύξησης των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών
Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων σε περιόδους ξηρασίας, 
έντασης βροχοπτώσεων και χαλαζιού, που αυξάνουν τον κίνδυνο βιώσιμης παραγωγής και αυξάνουν την 
ένταση στις μεταβολές γεωργικών εισοδημάτων 

1.4 - Ενίσχυση γεωργικού εισοδήματος μέσω άμεσων ενισχύσεων για διευκόλυνση ανανέωσης γενεών 
στη γεωργία
Το γεωργικό εισόδημα θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω των άμεσων ενισχύσεων ώστε να διευκολυνθεί η 
ανανέωση γενεών στη γεωργία. Πέραν των διαρθρωτικών ενισχύσεων που στοχεύονται μέσω του Ειδικού 
Στόχου 7, οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να αποτελέσουν ενισχυτικό εργαλείο στήριξης των 
εισοδημάτων για την ανανέωση των γενεών και την είσοδο νέων στο επάγγελμα.

1.5 - Ενίσχυση εισοδήματος του τομέα εκτροφής αιγοπροβάτων
Στήριξη του εισοδήματος του τομέα της εκτροφής αιγών και προβάτων με μεγαλύτερη ανάγκη για 
στήριξη των εκμεταλλεύσεων που παράγουν γάλα με προορισμό τις εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες 
για παραγωγή χαλλουμιού ΠΟΠ, λόγω των αυξημένων αναγκών στο αιγοπρόβειο γάλα που απαιτεί η 
προδιαγραφή του ΠΟΠ.
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10.1 - Ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος γεωργικών συμβουλών και εκπαίδευσης 
Ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος γεωργικών συμβουλών και εκπαίδευσης σε ειδικότητες 
αγροτικού επιχειρήν

10.2 - Έμφαση της εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος και της στρατηγικής Farm to Fork
Έμφαση της εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος και της στρατηγικής Farm to Fork, ειδικά σε σχέση 
με τη χρήση φυτοπροστατευτικών, λιπασμάτων και άρδευσης

10.3 - Κατάρτιση και εκπαίδευση γεωργών και λειτουργών AKIS σε θέματα νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας
Κατάρτιση και εκπαίδευση γεωργών και λειτουργών AKIS σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας

10.4 - Ενίσχυση των δομών συνεργασίας του AKIS με την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ενίσχυση των δομών συνεργασίας του AKIS με την τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.5 - Βελτίωση δεξιοτήτων των κτηνοτρόφων σε θέματα ευζωίας, διατροφής υγειονομικής φροντίδας 
Βελτίωση δεξιοτήτων των κτηνοτρόφων σε θέματα ευζωίας, διατροφής υγειονομικής φροντίδας και 
βιοασφάλειας των ζώων, με στόχο μεταξύ άλλων την μείωση των αντιβιοτικών.

10.6 - Ενίσχυση της δικτύωσης και πρόσβασης των αγροτών σε έματα καινοτομίας και  νέων τεχνολογιών
Η γνώση γύρω από καινοτομίες στη γεωργία και στην μεταποίηση γεωργικών προιόντων θα πρέπει να 
ενισχυθεί ώστε να ενσωματωθούν καινοτόμες πρακτικές στη παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων που να 
δίνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

10.7 - Αξιοποίηση της Ε&Κ  με σκοπό την δημιουργία προϊόντων μεταποίησης με υψηλή προστιθέμενη 
αξία 
Αξιοποίηση της Ε&Κ με σκοπό την δημιουργία προϊόντων μεταποίησης με υψηλή προστιθέμενη αξία 

10.8 - Καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού των αγροτικών περιοχών και επέκταση των 
ψηφιακά παρεχόμενων
Θα πρέπει να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και 
παράλληλα να αυξηθούν οι υπηρεσίες που δύναται να παρέχονται ψηφιακά στους κατοίκους των 
αγροτικών περιοχών καθώς και η δυνατότητα τηλεργασίας

2.1 - Διαφοροποίηση εξαγωγικών δυνατοτήτων σε προϊόντα μεταποίησης με υψηλή προστιθέμενη αξία
Διαφοροποίηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων σε γεωργικά προϊόντα μεταποίησης στα οποία η Κύπρος 
παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα στις διεθνείς αγορές. 

2.2 - Έκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
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Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης σε 
υποδομές και εξοπλισμό με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, του παραγωγικού δυναμικού και της 
διαφοροποίησης των προϊόντων 

2.3 - Υιοθέτηση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας με στόχο την μειώση εισροών στις εκμεταλλεύσεις 
Υιοθέτηση των διαφόρων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας που αξιοποιούν συστήματα πληροφορικής για 
αύξηση της αποδοτικότητας των παραγωγικών πόρων και μείωση του κόστους παραγωγής

2.4 - Εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διεθνείς αγορές για προϊόντα εξαγωγής της 
Κύπρου
Τα κυπριακά προϊόντα θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προβολής στις διεθνείς αγορές ώστε να 
εδραιωθεί η μάρκα που να διασυνδέει τα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου με τα εγγενή φυσικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής τους

2.5 - Εκσυγχρονισμός μονάδων αιγοπροβατοτροφίας με στόχο την αύξηση της παραγωγής γάλακτός 
Βελτίωση της διαχείρισης κτηνοτροφικών μονάδων αιγοπροβατοτροφίας με σκοπό την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και την αύξηση της ποσότητας γάλακτος ώστε να στηριχθεί η εξαγωγική προσπάθεια 
στο χαλλούμι 

2.6 - Μείωση του κόστους ενέργειας στις παραγωγικές μονάδες μέσω αξιοποίησης ΑΠΕ και νέων 
τεχνολογιών
Το κόστος ενέργειας που απαιτείται για τη παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να 
μειωθεί μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ ή/και σε νέες τεχνολογίες εξοπλισμού και υποδομών που συμβάλλουν 
στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων

2.7 - Ενίσχυση των γνώσεων σε καινοτομίες με στόχο την εξασφάλιση συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
Η γνώση γύρω από καινοτομίες στη γεωργία και στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να 
ενισχυθεί ώστε να ενσωματωθούν καινοτόμες πρακτικές στη παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων που να 
δίνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

2.8 - Βελτιώση των οργανωμένων υποδομών στέγασης κτηνοτροφικών μονάδων και παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
Βελτίωση των οργανωμένων υποδομών στέγασης κτηνοτροφικών μονάδων για να αμβλυνθούν οι 
δυσκολίες εγκατάστασης νέων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

3.1 - Ενίσχυση της δυνατότητας απευθείας πώλησης από τους γεωργούς στους καταναλωτές
Η αξιοποίηση της πληροφορικής και η δυνατότητα που παρέχουν οι λαϊκές αγορές ως συστήματα 
βραχείας αλυσίδας, μπορούν να αυξήσουν τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα αξίας, ιδιαίτερα σε μια 
μικρή αγορά ως η Κύπρος όπου οι αποστάσεις είναι μικρές και οι αγρότες μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε σημαντικό τμήμα της αγοράς μέσω τέτοιων βραχειών αλυσίδων

3.2 - Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα 
αξίας
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Ενίσχυση του ρόλου των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών, ιδιαίτερα μέσα από μεταξύ τους 
συνεργασίες και ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας, ιδιαίτερα στον τομέα των οπωροκηπευτικών όπου 
παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση

3.3 -  Αξιοποίηση του θεσμού των ΠΟΠ/ΠΓΕ και των ιδιωτικών εθελοντικών συστημάτων ποιότητας
Αξιοποίηση του θεσμού των ΠΟΠ/ΠΓΕ και των ιδιωτικών εθελοντικών συστημάτων ποιότητας ώστε να 
διαμορφωθεί μια ταυτότητα για τα γεωργικά προϊόντα που να μπορεί να προσδώσει αξία για τον 
καταναλωτή 

3.4 - Ενίσχυση των δυνατοτήτων διάθεσης των προϊόντων από τους παραγωγούς στην τουριστική 
βιομηχανία 
Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμό και γαστρονομία – ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας στα 
πλαίσια των Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΔ έτσι που οι γεωργοί και οι παραγωγοί στην 
ύπαιθρο να έχουν απ’ ευθείας πρόσβαση στην τουριστική αγορά της Κύπρου

3.5 - Αξιοποίηση της πληροφορικής για ενίσχυση του συστήματος εμπορίας για διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα
Η πληροφορική θα πρέπει να αξιοποιηθεί συλλογικά για να συμβάλει (α) στη μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα 
των προϊόντων και άρα στην επιβράβευση των καλλιεργητικών πρακτικών και της ποιότητας στα 
προϊόντα και (β) να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά ώστε να αυξηθεί η διαπραγματευτική θέση των 
αγροτών στην αγορά 

4.1 - Αξιοποίηση των εναλ/κών πηγών άρδευσης για αντικατάσταση της χρήσης επιφανειακών και 
υπόγειων νερων
Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών άρδευσης με κύρια έμφαση στις υποδομές δικτύων ανακυκλωμένου 
νερού ώστε να καλύψουν περιοχές και γεωργικά τεμάχια που αρδεύονται από επιφανειακά ή/και υπόγεια 
νερά 

4.2 - Εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών σε θέματα καλών πρακτικών διαχείρισης νερού και 
μείωσης απωλειώ
Εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης νερού και μείωσης 
απωλειών τόσο με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όσο και με την καλύτερη διαχείριση των 
συστημάτων άρδευσης και κατανόηση των αναγκών των φυτών

4.3 - Ορθολογιστική διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων 
Ορθολογιστική διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων από 
εκπομπές αμμωνίας

4.4 - Κίνητρα και υποδομές για αύξηση  της παραγωγής ΑΠΕ από κτηνοτροφικά απόβλητα  
Απαιτείται συνδυασμός παροχής κινήτρων και ενίσχυση για δημιουργία υποδομών για να επιτευχθεί 
σημαντική αύξησητης παραγωγής ΑΠΕ από κτηνοτροφικά απόβλητα 

4.5 - Δάσωση γεωργικής γης και αναδάσωση καμένων περιοχών
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Η δάσωση γεωργικής και μη γεωργικής γης περιλαμβανομένης και αναδάσωσης καμένων περιοχών οι 
οποίες βρίσκονται εντός ή εκτός δασικών περιοχών

4.6 - Αύξηση των υποδομών και του εξοπλισμού πυροπροστασίας και αντιμετώπισης πυρκαγιών 
Αύξηση των υποδομών και του εξοπλισμού πυροπροστασίας και αντιμετώπισης των πυρκαγιών ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος ανταπόκρισης σε πυρκαγιές και να διασφαλιστεί ο περιορισμός των κινδύνων 
έξαρσης πυρκαγιών από εμπρησμούς 

4.7 - Διατήρηση της γεωργικής γης σε καλή κατάσταση σε παραδασόβιεςπεριοχές για αποφυγή εξάπλωση 
πυργκαγιω
Αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης σε περιοχές γειτνίασης με τα δάση ώστε να επιτευχθεί 
καλή διατήρηση της γεωργικής γης σε παραδασόβιες περιοχές ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση 
πυρκαγιών

4.8 - Αξιοποίηση ενέργειας από ΑΠΕ στην γεωργία και εξοικονόμηση ενέργειας στην γεωργία.
Ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην γεωργία καθώς και επενδύσεις 
που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας που απαιτείται στην γεωργία.

4.9. - Μείωση εκπομπών αμμωνίας στην κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία αποτελεί ένα από τους κύριους παραγωγούς αερίων όπως η αμμωνία και στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για το κλίμα καθώς και της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο επείγει η ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ο σχεδιασμός μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έκλυσης αερίων του 
θερμοκηπίου και η μείωση των εκπομπών γενικότερα από τον πρωτογενή τομέα, ανταποκρινόμενοι και 
στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και για την προστασία και αειφορία των φυσικών πόρων 
και του περιβάλλοντος. 

5.1 - Ορθολογιστική  διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων
Η ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελεί μία σημαντική ανάγκη την οποία το 
Σ.Σ. καλέιται να αντιμετωπίσει αφού οι ποσότητες αυτές είναι σημαντικές στην βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των ζωων αλλά και στη βελτίωση πόρων όπως του εδάφους και του νερού. Συνεπώς η σωστή 
διαχείση και επεξεργασία εξυπηρετεί πολλαπλά τον πρωτογενή τομεά. 

5.2 - Ενίσχυση των υποδομών παραγωγής ενέργειας από κτηνοτροφικά απόβλητα
Η ανάγκη για μείωση του κόστους ενέργειας στον πρωτογενή τομέα αλλά και της ορθολογικής χρήσης 
και διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελεί σημαντική διαδικασία που εξυπηρετεί 
πολλαπλά τον πρωτογενή τομέα, την κοινωνία και το περιβάλλον. Πρόσθετα αποτελεί καλεί πρακτική 
στη κυκλική οικονομία και το Σ.Σ. θα συμβάλει στην ενίσχυση του τομέα αυτού μέσω της συνέχισης 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών αυτών.

5.3 - Εξοικονόμιση του νερού. Συντήρηση παλαιών αρδευτικών δικτύων προς περιορισμό των απωλειών 
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Ανάγκη εξοικονόμισης του νερού μέσω της συντήρηση παλαιών αρδευτικών δικτύων με έμφαση σε 
περιοχές με αυξημένη ζήτηση νερού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού, εφαρμογή ΒΣΑ, 
μείωση της εξάτμισης από δεξαμενές νερού, συλλογή βρόχινου νερού για αξιοποίηση στην γεωργία, κλπ.

5.4 - Αξιοποίηση των γεωργικών κλαδευμάτων και άλλων οργανικών αποβλήτων  για εμπλουτισμού των 
εδαφών 
Αξιοποίηση των γεωργικών κλαδευμάτων και άλλων οργανικών αποβλήτων για εμπλουτισμού των 
εδαφών σε δομή και οργανική αξία

5.5 - Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας
Προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών μέσω της μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και της εφαρμογής πρακτικών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 

5.6 - Εφαρμογή πρόσθετων μέτρων σε περιοχές που οι υπόγειοι υδροφορεις βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση 
Μέτρα για μείωση των επιπτώσεων της εντατικής γεωργίας σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορίπανση 

5.7 - Προστασία του εδάφους από την διάβρωση
Το έδαφος πρέπει να προστατευθεί από τον κίνδυνο διάβρωσης.

5.8 - Αύξηση οργανικής ουσίας στα εδάφη
Το ξηροθερμικό κλίμα στη Κύπρο και οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν την αύξηση της 
οργανικής ουσίας στο έδαφος και στη διατήρησή της. Πρόσθετα η διαχρονική γεωργική πρακτική και 
κουλτούρα των παραγωγών έχουν συμβάλει στη περαιτέρω πίεση και μείωση της οργανικής ουσίας του 
εδάφους . Η Οργανική ουσία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο στην υδατοϊκανότητα και 
υδατοχωρητικότητα των εδαφών όσο και στην ορθολογική διατήρηση των θρεπτικών στοιχείων στο 
έδαφος. Το Σ.Σ θα συμβάλει μέσα από διάφορα μέτρα στην αύξηση της οργανικής μέσω της αύξησης της 
ενσωμάτωσης κομπόστας και θρυμματισμένων κλαδευμάτων. 

6.1 - Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος για την συνύπαρξη γεωργίας και επικονιαστών
Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η πίεση τη βιοποικιλότητα μέσω της άσκησης της συμβατικής 
γεωργίας έχουν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την μείωση των άγριων επικονιαστών και της μέλισσας. Οι 
επιπτώσεις από την μείωση των πληθυσμών των επικονιαστών και οι θανατώσεις μελισσών από την 
χρήση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι μία αρνητική εξέλιξη την οποία το Σ.Σ. καλείται να 
αντιμετωπίσει μέσα από στοχευμένες δράσεις φύτευσης και ανάπτυξης κουλτούρας στους παραγωγούς 
για τη δημιουργία ειδικών νησίδων βιοποικιλότητας οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επικοντιστές. 

6.2 - Περιορισμός του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιών και αύξηση των δυνατοτήτων έγκαιρης 
πυρόσβεσης
Σχεδιασμός αγροπεριβαλλοντικων μετρων - echoschemes και ενημέρωση γεωργών για την διατήρηση 
παραδοσιακών καλλιεργειών σε ορεινές και παραδασοβιες περιοχές για την προστασία της 
βιοποικιλότητας, των γενετικών πόρων και την μείωση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών
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6.3 - Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων παραδοσιακών φυτών 
και ζωων
Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων των ανθρωπογενών 
στοιχείων και των παραδοσιακών φυτών, ζώων, δέντρων και καλλιεργειών

6.4 - Η αύξηση των εκτάσεων που εφαρμόζεται βιολογική γεωργία
Η βιολογική γεωργία και η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί πλέον το πιο αποτελεσματικό σύστημα 
καλλιέργειας το οποίο αναζητεί η κοινωνία και ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία μεταξύ της γεωργικής 
παραγωγής και του περιβάλλοντος. Πρόσθετα υπάρχει βελτίωση στην ασφάλεια και υγιεινή των 
γεωργικών προϊόντων και στην ασφάλειά τους αξίες οι οποίες είναι το ζητούμενο σε κάθε ευρωπαϊκή 
κοινωνία. Ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου καταγράφονται αυξημένες χρήσης χημικώνσκευασμάτων, η 
Βιολογική παραγωγή μπορεί και θα βοηθήσει στη μείωση των εισροών και στη διατήρηση των φυσικών 
πόρων και της βιοποικιλότητας. 

7.1 - Διαμόρφωση Εθνικής πολιτικής για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών
Η ανανέωση των γενεών στον πρωτογενή τομέα αποτελεί μία διαχρονική ανάγκη και η προσπάθεια όλων 
είναι ο πρωτογενής τομέας να δυναμώσει και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων 
της υπαίθρου. Οι νέοι αποτελούν τη συνέχεια της πρωτογενούς παραγωγής της διατήρησης της ζωής των 
αγροτικών περιοχών και τους θεματοφύλακες πέραν των γεωργικών πρακτικών και παράδοσης και της 
ταυτότητας και της πολιτιστική κληρονομιάς κάθε περιοχής. Οι συνεργασίες και οι συνέργειες που έχουν 
αναπτυχθεί σε πολλαπλά επίπεδα με τον Οργανισμό Νεολαίας, τον  Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων, τα 
υπουργεία Εσωτερικών, Εμπορίου, Οικονομικών και άλλους εμπλεκόμενους δημιουργούν τις κατάλληλες 
συνθήκες συντονισμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων και ελκυστικών κινήτρων προς τους νέους. 

7.2 - Ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές περιοχές
Τα κίνητρα εγκατάστασης νέων γεωργών στα ορεινά θα πρέπει να είναι αυξημένα έναντι άλλων περιοχών 
ώστε να λάβουν υπόψη τα πρόσθετα φυσικά και άλλα μειονεκτήματα από την εγκατάσταση νέων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα ορεινά

7.3 - Στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωργών με πρόσβαση σε αρχικά κεφάλαια
Στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωργών με πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα και άλλα 
εργαλεία πρόσβασης σε κεφάλαια

7.4 - Μεγιστοποίηση συνεργειών Πρώτου και Δεύτερου Πυλώνα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης 
νέων γεωργων
Θα πρέπει να διασφαλιστεί μια συμπληρωματικότητα των ενισχύσεων μεταξύ 1ου και 2ου πυλώνα ώστε 
τα κίνητρα εγκατάστασης να είναι ελκυστικά για την προσέλκυση νέων γεωργών 1ης εγκατάστασης

7.5 - Παροχή κινήτρων για παραμονή νέων στην ύπαιθρο μέσω της στήριξης της επιχειρηματικότητας 
Παροχή κινήτρων για παραμονή νέων στην ύπαιθρο μέσω της στήριξης της επιχειρηματικότητας πέραν 
της γεωργίας σε τομείς που παρέχουν προστιθέμενη αξία

8.1 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προσέλκυση νέων επισχειρήσεων στις ορεινές περιοχές



EN 44 EN

Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στις ορεινές περιοχές σε 
συνδυασμό με το εθνικό πλαίσιο για πληθυσμιακή αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών

8.10 - Ενίσχυση της οικογενειακής γεωργίας και ο θεσμός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος 
Ενίσχυση του ρόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πολυλειτουργικών 
δραστηριοτήτων και ημιαυτοπρομήθειας ώστε να διατηρηθεί ο θεσμός της οικογενειακής γεωργίας

8.2 - Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές 
Η ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών δημοσίων κοινωνικών παροχών, κατάρτισης και 
επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές είναι αναγκαία παρέμβαση για διευκόλυνση των κατοίκων 
των αγροτικών περιοχών και μείωση των μετακινήσεων μεταξύ υπαίθρου και αστικών κέντρων

8.3 - Αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών των ορεινών περιοχών 
Αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών των ορεινών περιοχών (διακοινοτικά) και με 
αστικά κέντρα είναι αναγκαία για τη μείωση του χρόνου και του κόστους μετάβασης μεταξύ υπαίθρου και 
αστικών κέντρων

8.4 - Καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού των αγροτικών περιοχών και επέκταση των 
ψηφιακών υπηρεσιών
Θα πρέπει να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και 
παράλληλα να αυξηθούν οι υπηρεσίες που δύναται να παρέχονται ψηφιακά στους κατοίκους των 
αγροτικών περιοχών καθώς και η δυνατότητα τηλεργασίας

8.5 - Επέκταση αποχετευτικών δικτύων και διασυνδέσεων με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Επέκταση αποχετευτικών δικτύων και διασυνδέσεων με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

8.6 - Συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας και κλαδευμάτων
Ενσωμάτωση των αγροτικών περιοχών στα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων 
συσκευασίας και κλαδευμάτων για μείωση των αποβλήτων

8.7 - Διαφοροποίση της αγροτικής οικονομίας με έμφαση στην αξία της φύσης και του πολιτισμού 
Διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας μέσω αξιοποίησης της ιστορίας και του πολιτισμού για την 
ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (οικοτουρισμού, οινοτουρισμού, τουρισμός 
γαστρονομίας κτλ.), ιδιαίτερα στα ορεινά

8.8 - Παρεμβάσεις ΕΚΤ μέσω ΟΤΔ για μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Μεγαλύτερη κάλυψη των αγροτικών περιοχών από τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου μέσω των ΟΤΔ για την μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

8.9 - Εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνων χωριών ιδιαίτερα σε μεγάλες αγροτικές κοινότητες
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Εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνων χωριών, ιδιαίτερα σε μεγάλες αγροτικές κοινότητες όπου 
παρουσιάζονται αυξημένα προβλήματα σε θέματα στάθμευσης, αποβλήτων, ασφάλειας κ.α

9.1 - Αύξηση εκτάσεων βιολογικής γεωργίας, μειώση χρήσης φυτοπροστατευτκών και αντιβιοτικών 
Αύξηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων στη βιολογικής γεωργίας, μείωση χρήσης 
φυτοπροστατευτικών και αντιβιοτικών.

9.2 -  Προβολή, προώθηση ευημερίας των ζώων και υιοθέτηση καλών πρακτικών σχετικά με την 
ασφάλεια τροφίμων
Η ευημερία των ζώων και η ασφάλεια των τροφίμων είναι 2 πολύ σημαντικοί πυλώνες οι οποίοι 
συνδέονται μεταξύ τους και συνεισφέρουν στην βελτίωση τόσο της ευζωίας των ζώων με πολλαπλές 
βελτιώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων μέσω της μείωσης της ανάγκης για χρήση χημικών και άλλων 
σκευασμάτων. Η βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, η αραίωση των πληθυσμών και ο 
εμπλουτισμός των μονάδων με υποδομές που βελτιώνουν την διαβίωση των ζώων είναι μερικά από τα 
κίνητρα που θα προσφέρονται μέσα από το Σ.Σ.

9.3 -  Αύξηση των κυπριακών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και άλλων συστ. ποιότ. σε συνδυασμό με δράσεις 
προβολής τους
Αύξηση των κυπριακών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων καθώς και των λοιπών συστημάτων ποιότητας 
περιλαμβανομένων και των βιολογικών προϊόντων σε συνδυασμό με δράσεις δημοσιότητας και 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών

9.4 - Αντιμετώπιση του προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας μέσω της υιοθέτησης της μεσογειακής 
διατροφής
Η μείωση της παχυσαρκίας και η περαιτέρω ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των νέων γενιών στη 
μεσογειακή διατροφή αποτελούν μονόδρομο στην πρόληψη αρκετών νοσημάτων και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής της κοινωνίας. Η Κύπρος ως μεσογειακό νησί μπορεί μέσα από την ανάπτυξης και 
προώθηση των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και της παραγωγής της καθώς και με την κατάλληλη 
και στοχευμένη κατάρτιση των παραγωγών, καταναλωτών και των παιδιών να αναπτύξουν και να 
αυξήσουν την αναγνώριση των ωφελειών από την υγιεινή διατροφή και την αποφυγή της ανάπτυξης της 
παχυσαρκίας. 

9.5 - Βελτιώση δεξιοτήτων των κτηνοτρόφων με στόχο μεταξύ άλλων την μείωση των αντιβιοτικών 
Βελτίωση δεξιοτήτων των κτηνοτρόφων σε θέματα ευζωίας, διατροφής υγειονομικής φροντίδας και 
βιοασφάλειας των ζώων, με στόχο μεταξύ άλλων την μείωση των αντιβιοτικών

9.6 - Περιορισμός των «απορριμμάτων τροφίμων» στην γεωργία
Περιορισμός των «απορριμμάτων τροφίμων» στην γεωργία, αποθήκευση/ διανομή/ κατανάλωση μέσω 
της πολιτικής waste prevention policy.

Need assessment to specific geographical areas, such as the outermost regions, mountainous and island 
areas.
Ο εντοπισμός των αναγκών και η ιεράρχιση τους πραγματοποιήθηκε με ενιαίο τρόπο για το σύνολο της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Methodology and criteria used for prioritisation
Για την ιεράρχιση των αναγκών ακολουθήθηκε μια πολυεπίπεδη μεθοδολογία που περιελάμβανε και την 
διενέργεια ηλεκτρονικής διαβούλευσης (τηλε-ψηφοφορίας) σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης έτυχαν ανάλυσης από 
ειδική επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό υπό το συντονισμό της Διαχειριστικής Αρχής και την 
εμπλοκή των ανεξάρτητων αξιολογητών που διενήργησαν την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.

Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την διενέργεια της ιεράρχισης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων α) το 
κατά πόσο η ανάγκη εξυπηρετείται ή δύναται να εξυπηρετηθεί πλήρως, μερικώς ή καθόλου από το 
Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ, β) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, γ) τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δ) τα αποτελέσματα της ευρείας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε 
στο στάδιο της ετοιμασίας της ανάλυσης SWOT.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ειδική Επιτροπή κατηγοριοποίησε τις ανάγκες σε τέσσερεις βαθμίδες που 
υποδηλούν το βαθμό προτεραιότητας.

1. Βαθμίδα προτεραιότητας Α: την βαθμίδα αυτή λαμβάνουν ανάγκες οι οποίες εξυπηρετούν όλα τα 
χαρακτηριστικά που τέθηκαν (π.χ. πρόνοια για να αντιμετωπιστεί πλήρως από τα Στρατηγικό 
Σχέδιο, υψηλή σημασία κατά τα στάδια διαβούλευσης και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υψηλή 
προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας)

2. Βαθμίδα προτεραιότητα Β: την βαθμίδα Β λαμβάνουν οι ανάγκες που σε μεγάλο βαθμό πληρούν 
τα προαναφερόμενα κριτήρια που τέθηκαν

3. Βαθμίδα προτεραιότητας Γ: Ανάγκες που δεν πληρούν όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά και 
επιπρόσθετα δεν προβλέπεται αποκλειστική αντιμετώπιση τους μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο 
ΚΑΠ κατατάσσονται στη βαθμίδα Γ.

4. Βαθμίδα προτεραιότητας Δ: Ανάγκες οι οποίες έχουν αναδειχθεί στα πλαίσια της SWOT 
ανάλυσης αλλά αντιμετωπίζοπνται μέσα από άλλα εργαλεία και ταμεία κατατάσσονται στη 
βαθμίδα Δ.

Σημειώνεται ότι η κατάταξη στις βαθμίδες Δ και Γ δεν συνεπάγεται ότι κρίνεται μη σημαντική και δεν 
αντιμετωπίζεται αλλά υποδικνύει ότι αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ή μερικώς αντίστοιχα από άλλα 
εργαλεία πολιτικής πέραν του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περιορισμένο 
αριθμό περιπτώσεων η Ειδική Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη άλλα κριτήρια όπως η διασύνδεση της 
ανάγκης με τις συστάσεις την ΕΕ καθώς και την αναμενόμενη χρηματοδοτική βαρύτητα συγκεκριμένων 
αναγκών. Αναφέρεται ως παράδειγμα μια ανάγκη να εξυπηρετέιται μερικώς από το Στρατηγικό Σχέδιο 
ωστόσο λόγω της σημαντικότητας της να κατατάχθηκε στην βαθμίδα Α ή Β. 

Justification for the decision to not address the identified needs in the CAP Strategic Plan or address them 
partially
Μερικώς αντιμετωπίσιμες ανάγκες
α/α/ Ανάγκη Αιτιολόγηση

1.3

Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας του 
γεωργικού 
εισοδήματος. λόγω 
αύξησης των 
δυσμενών καιρικών 
συνθηκών

Το ΥΓΑΑΠ μέσω της 
νέας νομοθεσίας που 
έχει θέσει σε 
εφαρμογή για 
τηνδιαχείριση 
κινδύνων έχει 
ουσιαστικά συνδράμει 
στην αντιμετώπιση 
των απειλών του 
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γεωργικού 
εισοδήματος λόγω της 
κλιματικής αλλαγής η 
οποία έχει αυξήσει τη 
συχνότητα ακραίων 
καιρικών φαινομένων 
σε περιόδους 
ξηρασίας, έντασης 
βροχοπτώσεων και 
χαλαζιού. Το Σ.Σ. 
μέσω επενδυτικών 
δράσεων πρόληψης, 
προστασίας αλλά και 
αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης του 
δυναμικού στην 
κατάσταση πρότερης 
των καιρικών και 
άλλων συμβάντων, 
συμβάλει μέσω 
συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας 
στην μερική 
αντιμετώπιση της 
ανάγκης αυτής.

3.4

Ενίσχυση των 
δυνατοτήτων 
διάθεσης των 
προϊόντων από τους 
παραγωγούς στην 
τουριστική 
βιομηχανία

Συνέργειες με το 
Υφυπουργείο 
τουρισμού και 
ανάπτυξη μέσω του 
Σ.Σ.δράσεων στο 
πλαίσιο της 
συνεργασίας και των 
βραχέων αλυσίδων 
καθώς και την 
περαιτέρω ανάπτυξη 
των προϊόντων 
ποιότητας. Ανάδειξη 
της γαστρονομίας – 
ανάπτυξη κουλτούρας 
συνεργασίας στα 
πλαίσια των 
Στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης των ΟΤΔ 
έτσι που οι γεωργοί 
και οι παραγωγοί στην 
ύπαιθρο να έχουν απ’ 
ευθείας πρόσβαση 
στην τουριστική αγορά 
της Κύπρου. Δράσεις 
από το ΥΓΑΑΠ για 
την θεσμοθέτηση του 
επισκέψιμου 
βιωματικού 
αγροκτήματος και 
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διασύνδεση 
πρωτογενούς τομέα με 
τον τουριστικό και τον 
γαστρονομικό τομέα 
βρίσκονται ήδη σε 
στάδιο σχεδιασμού και 
υλοποίησης.

3.5

Αξιοποίηση της 
πληροφορικής για 
ενίσχυση του 
συστήματος 
εμπορίας για 
διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα

Το ΥΓΑΑΠ έχει 
συμπεριλάβει και 
υλοποιεί στο σχέδιο 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας 
συγκεκριμένη δράση 
για ανάπτυξη 
λογισμικού 
συστήματος 
καταχώρησης της 
ποσότητας παραγωγής 
από τις ομάδες 
παραγωγών σε μία 
προσπάθεια 
διαφάνειας της 
αγοράς, της ζήτησης 
και της προσφοράς 
των αγροτικών 
προϊόντων. Το Σ.Σ. θα 
συμβάλει στην 
κατάρτιση των ομάδων 
και στήριξή τους στην 
υιοθέτηση του 
εργαλείου αυτού το 
οποίο σε συνάφεια και 
συνέργεια με το 
θεσμικό πλαίσιο για 
τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές θα συμβάλει 
στην υλοποίηση και 
ικανοποίηση της 
ανάγκης και έτσι 
αναμένεται να αυξηθεί 
η διαπραγματευτική 
θέση των αγροτών 
στην αγορά και η 
ιχνηλασιμότητα.

4.2

Εισαγωγή μεθόδων 
και πρακτικών που 
βελτιώνουν την 
χρήση αρδευτικού 
νερού

Συνεργασία με το 
ΤΑΥ για την 
υλοποίηση έργων 
συμπληρωματικών 
προς την στρατηγική 
του ΤΑΥ τα οποία θα 
συμβάλουν στη 
βελτίωση της χρήσης 
του Νερού και στη 
μείωση των απωλειών.
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4.9

Εκπαίδευση, 
συμβουλές και 
πληροφόρησης για 
θέματα κλιματικής 
προσαρμογής και 
μείωσης εκπομπών 
αερίων

Η πληροφόρηση αυτή 
θα παρέχεται μέσα από 
τις δράσεις κατάρτισης 
και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών που 
προφέρει το ΥΓΑΑΠ 
προς τον αγροτικό 
κόσμο, 
συμπληρωματικά προς 
τις δράσεις που 
εφαρμόζει το τμήμα 
Περιβάλλοντος. 

4.10

Προστασία 
γεωργικής και 
ζωικής παραγωγής 
από την αυξημένη 
εμφάνιση ακραίων 
καιρικών 
φαινομένων

Πέραν του θεσμικού 
για τη διαχείριση 
κινδύνων το Σ.Σ. 
παρέχει δυνατότητες 
αντιχαλαζικής και 
αντιβρόχινης 
προστασίας σε 
ευαίσθητες 
καλλιέργειες και σε 
περιοχές που 
αντιμετωπίζουν 
τέτοιους κινδύνους. 
Πρόσθετα 
συμπερίληψη δράσεων 
στην παρέμβαση της 
αποκατάστασης και 
προστασίας του 
γεωργικού δυναμικού

5.3

Εφαρμογή πολιτικής 
για την προστασία 
των εδαφικών πόρων 
και από πυρκαγιές

Συμπληρωματικότητα 
και συνέργεια με τις 
πολιτικές και 
τα σχέδια δράσης που 
εφαρμόζει το ΤΔ και 
συμπερίληψη στο Σ.Σ. 
έργων υποδομής και 
πρόληψης που 
συμβάλουν στην 
ανάγκη αυτή.

5.4

Mείωσης της χρήσης 
και της απώλειας 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων εκτός 
στόχου

Η ανάγκη 
αντιμετωπίζεται μέσα 
από το Σ.Σ. με νέες 
τεχνολογίες, 
επενδύσεις και 
εκπαίδευση / 
κατάρτιση και υπάρχει 
συνέργεια με το εθνικό 
σχέδιο δράσης για την 
ορθολογική χρήση των 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Πρόσθετα 
δίνεται έμφαση μέσω 
αγροπεριβαλλοντικών 
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και οικολογικών 
δράσεων καθώς και 
μέσω της ενίσχυσης 
της βιολογικής 
γεωργίας

5.5

Πρόσθετα μέτρα σε 
περιοχές που οι 
υπόγειοι υδροφορείς 
βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση

Υπάρχει συνέργεια με 
τις πολιτικές του ΤΑΥ 
και μέσα από το Σ.Σ. 
θα δίνονται 
κατευθυντήριες 
οδηγίες και θα 
εφαρμόζονται τα 
σχετικά πρότυπα 
καλής γεωργική 
πρακτικής.

6.3

Εφαρμογή των 
μέτρων/προβλέψεων 
των Διαχειριστικών 
Σχεδίων για την 
άσκηση γεωργίας και 
κτηνοτροφίας

Συμπληρωματικότητα 
και συνεργασία με το 
Τμήμα Περιβάλλοντος 
και την Υπηρεσία 
θήρας και Πανίδας για 
την έκδοση σχετικών 
διαταγμάτων. 
Επιπρόσθετα το Σ.Σ. 
προσφέρει πρόσθετες 
δυνατότητες στους 
εμπλεκόμενους 
παραγωγούς στις 
συγκεκριμένες 
περιοχές μέσω 
εξειδίκευσης αγροπερι
βαλλοντικών μέτρων 
και eco schemes με 
στόχο την προστασία 
της βιοποικιλότητας.

7.1

Διαμόρφωση 
Εθνικής πολιτικής 
για την διευκόλυνση 
της εγκατάστασης 
νέων γεωργών

Συνέργεια και 
συνεννόηση με το 
Υπουργείο 
Εσωτερικών για 
στοχευμένες πολιτικές 
για τα στεγαστικά 
σχέδια που 
προωθούνται για 
εγκατάσταση νέων 
στις αγροτικές 
περιοχές. Το Σ.Σ. 
συμβάλει μέσα από το 
μέτρο LEADER και το 
μέτρο των Υποδομών 
στην ύπαιθρο το οποίο 
εφαρμόζεται από το 
Υπουργείο 
εσωτερικών με στόχο 
την αντιμετώπιση της 
ανάγκης αυτής. 
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7.2

Ευνοϊκότερο πλαίσιο 
ενισχύσεων για την 
εγκατάσταση νέων 
γεωργών στις ορεινές 
περιοχές

Το Σ.Σ. θα παρέχει 
αυξημένα κίνητρα 
εγκατάστασης νέων 
γεωργών στα 
ορεινά έναντι άλλων 
περιοχών λαμβάνοντας 
υπόψη τα πρόσθετα 
φυσικά και άλλα 
μειονεκτήματα. 
Συμπληρωματικότητα 
με άλλες πολιτικές και 
σχέδια νεανικής 
επιχειρηματικότητας 
από το ΥΕΕΒ και 
σχεδίων στέγασης 
νεαρών ατόμων στις 
αγροτικές περιοχές 
από το ΥΕ.

8.1

Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις για την 
προσέλκυση νέων 
επιχειρήσεων στις 
ορεινές περιοχές

Πέραν των σχεδίων 
νεανικής 
επιχειρηματικότητας 
του ΥΕΕΒ, Εφαρμογή 
ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων για 
προσέλκυση νέων 
επιχειρήσεων στις 
ορεινές περιοχές από 
το Σ.Σ. σε συνδυασμό 
με το εθνικό πλαίσιο 
για πληθυσμιακή 
αναζωογόνηση των 
ορεινών περιοχών του 
Υ.Ε. και μέτρων 
LEADER, 
θεσμοθέτηση 
επισκέψιμου 
αγροκτήματος κ.α.

8.4

Καταπολέμηση του 
ψηφιακού 
αναλφαβητισμού των 
αγροτικών περιοχών 
και επέκταση των 
ψηφιακών 
υπηρεσιών

Συνεννόηση και 
συνέργεια με το 
Υφυπουργείο Έρευνας 
Καινοτομίας και 
Ψηφιακής 
Πολιτικήςγια 
διεύρυνση της 
ευρυζωνικής κάλυψης, 
κατάρτιση και 
εκπαίδευση στο 
πλαίσιο 
καταπολέμησης του 
ψηφιακού 
αναλφαβητισμού. Το 
Σ.Σ. μέσω των ΟΤΔ θα 
προσφέρει προς αυτή 
την κατεύθυνση 
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προγράμματα 
κατάρτισης ενώ θα 
συνεισφέρει επίσης 
στην ανάπτυξη της 
στρατηγικής των 
έξυπνων αγροτικών 
περιοχών.

8.6

Συστήματα 
διαχείρισης και 
ανακύκλωσης 
αποβλήτων 
συσκευασίας και 
κλαδευμάτων

Το Τμήμα 
περιβάλλοντος 
προωθεί την 
ενσωμάτωση των 
αγροτικών περιοχών 
στα εθνικά συστήματα 
διαχείρισης και 
ανακύκλωσης 
αποβλήτων 
συσκευασίας και 
κλαδευμάτων για 
μείωση των 
αποβλήτων. Το Σ.Σ. θα 
συμβάλει με 
επενδυτικές 
δυνατότητες στο τομέα 
των υποδομών 
κυκλικής καινοτομίας 
και ανακύκλωσης.

8.7

Διαφοροποίση της 
αγροτικής 
οικονομίας με 
έμφαση στην αξία 
της φύσης και του 
πολιτισμού

Συμβολή και 
συμπληρωματικότητα 
με άλλες πολιτικές για 
Διαφοροποίησης της 
αγροτικής οικονομίας 
μέσω αξιοποίησης της 
ιστορίας και του 
πολιτισμού για την 
ανάπτυξη του 
τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων 
(οικοτουρισμού, 
οινοτουρισμού, 
τουρισμός 
γαστρονομίας κτλ.), 
ιδιαίτερα στα ορεινά 
μέσω LEADER και 
άλλων εργαλείων και 
παρεμβάσεων σε 
συνεννόηση με άλλα 
Υπουργεία και 
υφυπουργεία.

8.9

Εφαρμογή 
τεχνολογιών 
έξυπνων χωριών 
ιδιαίτερα σε μεγάλες 
αγροτικές κοινότητες

Συνέργεια με το 
Υφυπουργείο Έρευνας 
Καινοτομίας και 
Ψηφιακής 
Πολιτικής και 
εφαρμογή τεχνολογιών 
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έξυπνων αγροτικών 
περιοχών, ιδιαίτερα σε 
μεγάλες αγροτικές 
κοινότητες όπου 
παρουσιάζονται 
αυξημένα προβλήματα 
σε θέματα 
στάθμευσης, 
αποβλήτων, ασφάλειας 
κ.α. Υποστήριξη και 
μέσα από δράσεις 
συνεργασίας και 
LEADER στο πλαίσιο 
των ΟΤΔ.

9.3

 Αύξηση των 
κυπριακών 
ΠΟΠ/ΠΓΕ 
προϊόντων σε 
συνδυασμό με 
δράσεις προβολής 
τους

Ειδικό μέτρο μέσα από 
το Σ.Σ. για προβολή 
και προώθηση και 
συνεργασία με το 
Υφυπουργείο 
τουρισμού και το 
ΥΕΕΒ για προώθησή 
τους σε τρίτες χώρες 
και στο τουριστικό 
τομέα της Κύπρου.

9.4

Αντιμετώπιση του 
προβλήματος της 
παιδικής 
παχυσαρκίας μέσω 
της υιοθέτησης της 
μεσογειακής 
διατροφής

Η ανάγκη 
αντιμετωπίζεται 
μερικώς από το Σ.Σ. 
μέσω του 
προγράμματος 
φρούτων στα σχολεία, 
ενώ υλοποιείται από 
το Υπουργείο Υγείας η 
εθνική στρατηγική των 
Δικαιωμάτων του 
παιδιού στον τομέα 
της υγείας.

9.6

Περιορισμός των 
«απορριμμάτων 
τροφίμων» στην 
γεωργία

Εφαρμογή από το 
Τμήμα Περιβάλλοντος 
πολιτικών για τον 
περιορισμός των 
αποβλήτων γενικότερα 
( pay as you throw). 
Το Σ.Σ. θα συμβάλει 
συμπληρωματικά με 
δράσεις κυκλικής 
οικονομίας. Πρόσθετα 
το ΥΓΑΑΠ μέσω της 
ανάπτυξης λογισμικού 
μέσα από το ΤΑΑ θα 
συμβάλει στον 
καλύτερο 
προγραμματισμό 
παραγωγής με άμεσα 
οφέλη στη μείωση των 
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απορριμμάτων 
τροφίμων στη 
Γεωργία.

Μη αντιμετωπίσημες ανάγκες στο Σ.Σ
α/α/ Ανάγκη Αιτιολόγηση

7.3

Στήριξη της 
εγκατάστασης 
νέων γεωργών 
με πρόσβαση σε 
αρχικά κεφάλαια 
χρηματοδοτικά 
προγράμματα 
και άλλα 
εργαλεία 
πρόσβασης σε 
κεφάλαια

Το ΥΓΑΑΠ σε 
συνεννόηση με το Υ. 
Οικονομικών έχει 
εξασφαλίσει τη 
συμπερίληψή του 
πρωτογενή τομέα 
στους επιλέξιμους 
τομείς οι οποίοι θα 
μπορούν να 
αξιοποιήσουν τα 
χρηματοδοτικά 
εργαλεία που ήδη 
εφαρμόζονται.

8.3

Αναβάθμιση των 
συγκοινωνιακών 
συνδέσεων και 
υποδομών των 
ορεινών 
περιοχών 
(διακοινοτικά) 
και με αστικά 
κέντρα είναι 
αναγκαία για τη 
μείωση του 
χρόνου και του 
κόστους 
μετάβασης 
μεταξύ υπαίθρου 
και αστικών 
κέντρων

Το θέμα εντάσσεται 
στην εθνική 
στρατηγική ανάπτυξης 
ορεινών κοινοτήτων 
και την σχετική 
στρατηγική του 
Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και 
έργων. Πρόσθετα μέσα 
από παρεμβάσεις 
συνεργασία του 
LEADER θα μπορεί 
μικρού μεγέθους 
δράσεις να 
χρηματοδοτηθούν από 
το Σ.Σ.

8.5

Επέκταση 
αποχετευτικών 
δικτύων και 
διασυνδέσεων 
με 
εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
λυμάτων

Το θέμα εντάσσεται 
στις πολιτικές του 
ΥΓΑΑΠ και 
παρακολουθείται από 
το ΤΑΥ μέσω του 
οποίου υπάρχουν 
συνέργειες και 
συνεννόηση για την 
χρήση του 
ανακυκλωμένου νερού 
που παράγεται από τα 
έργα αυτά.

8.8

Παρεμβάσεις 
ΕΚΤ μέσω ΟΤΔ 
για μείωση της 
φτώχειας και 
του κοινωνικού 

Η ανάγκη καλύπτεται 
από το Υπουργείο 
εργασίας και το 
κοινοτικό ταμείο 
συνεπώς δεν υπάρχει 
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αποκλεισμού. Μ
εγαλύτερη 
κάλυψη των 
αγροτικών 
περιοχών από 
τις παρεμβάσεις 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου μέσω 
των ΟΤΔ για 
την μείωση της 
φτώχειας και 
του κοινωνικού 
αποκλεισμού

εμπλοκή του Σ.Σ. 
λόγω 
συμπληρωματικότητας 
και συνέργειας.

2.1.SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to 
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability 
of agricultural production in the Union
2.1.SO1.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO1.1.1 Strengths
1.Το γεωργικό εισόδημα παρουσιάζει σύγκλιση σε σχέση με το μέσο εισόδημα στην οικονομία τα 
τελευταία χρόνια με άνοδο από 49% (2014) σε 79% (2017)

2.Ο δείκτης παθητικού/ ενεργητικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκτιμάται στο 3% (ΕΕ: 16%), 
στοιχείο που δείχνει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση και ανθεκτικότητα σε ακραίες καταστάσεις

3.Σε σχέση με την καθαρή προστιθέμενη αξία (agricultural factor income)οι συνολικές άμεσες ενισχύσεις 
ανέρχονται στο 14%, ποσοστό που είναι σαφώς χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ28 (24%).

4.Οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν υποστήριξη στην αξιοποίηση μη ιδιόκτητων παραγωγικών πόρων στην 
εκμετάλλευση για σκοπούς επίτευξης οικονομικών κλίμακας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και 
διατήρηση της επισιτιστικής επάρκειας.

Παρουσιάζεται σταθεροποίηση στις γεωργικές εκτάσεις τα τελευταία χρόνια.

2.1.SO1.1.2 Weaknesses
1.Το γεωργικό εισόδημα συνεχίζει να υπολείπεται του μέσου μισθού στην οικονομία κατά 20-30%

2.Το 56% των εκμεταλλεύσεων δεν λειτουργεί με βάση οικονομικά κριτήρια επαγγελματικής γεωργίας 
αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο πολυλειτουργικών δραστηριοτήτων και ημιαυτοπρομήθειας

3.Οι μεταβολές στο γεωργικό εισόδημα λόγω κυρίως ακραίων καιρικών φαινομένων, επηρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό ορισμένους παραγωγικούς τομείς και σε χωρικό επίπεδο τα ορεινά

4.Καταγράφεται σημαντική υστέρηση κατά 50% του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
βρίσκονται στις ορεινές περιοχές έναντι των υπολοίπων περιοχών

5.Υπάρχει συρρίκνωση της οικογενειακής απασχόλησης στη γεωργία κατά 15% μεταξύ των ετών 2010-
196.

6.Οι κυπριακές εκμεταλλεύσεις υπολείπονται σε γεωργικό εισόδημα ανά ΜΑΕ των αντίστοιχων στην ΕΕ 
κυρίως σε μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους από €25.000 (Standard Output)
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2.1.SO1.1.3 Opportunities
5. Η νέα ΚΑΠ παρέχει ευκαιρία επανεξέτασης των δυνατοτήτων στήριξης μέσω των άμεσων 

ενισχύσεων ή άλλων εργαλείων ισορρόπησης στις ετήσιες καλλιέργειες που φαίνεται να μην 
υποστηρίζονται επαρκώς από τις άμεσες ενισχύσεις

6. Στον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ δύναται να επανεξεταστεί στον 2ο πυλώνα η στήριξη της 
πολυλειτουργικής γεωργίας (εκμεταλλεύσεις ημιαυτοπρομήθειας) με τη λογική της κοινωνικής 
στήριξης ως αντιστάθμισμα της χαμηλής στήριξης που τυγχάνουν από τις άμεσες ενισχύσεις

2.1.SO1.1.4 Threats
1.Τυχόν διατήρηση του γεωργικού εισοδήματος κάτω του μέσου εισοδήματος στην οικονομία θα 
αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για είσοδο νέων και την ανανέωση των γενεών στη γεωργία

2.Αύξηση στις μεταβολές γεωργικών εισοδημάτων λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων επηρεάζει τη 
σταθερότητα των εισοδημάτων σε ορισμένους τομείς παραγωγής

3.Μείωση (περαιτέρω) της γεωργικής απασχόλησης στα ορεινά ως αποτέλεσμα διατήρησης της 
υστέρησης στο γεωργικό εισόδημα έναντι άλλων περιοχών

4 Ο έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά ως αποτέλεσμα υποχώρησης των μέσων τιμών ενδέχεται 
να συνεχίσει τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης της τοπικής παραγωγής 

2.1.SO1.1.5 Other comments

2.1.SO1.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

1.1 Μειώση υστέρησης μέσου γεωργικού 
εισοδήματος στις ορεινές περιοχές Βαθμίδα Α Yes

1.2 Αύξηση γεωργικών εισοδημάτων σε βαθμό που 
να φτάσουν το μέσο μισθό στην οικονομία. Βαθμίδα Α Yes

1.3
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του γεωργικού 
εισοδήματος. λογω αύξησης των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών

Βαθμίδα Γ Partially

1.4
Ενίσχυση γεωργικού εισοδήματος μέσω άμεσων 
ενισχύσεων για διευκόλυνση ανανέωσης γενεών 
στη γεωργία

Βαθμίδα Β Yes

1.5 Ενίσχυση εισοδήματος του τομέα εκτροφής 
αιγοπροβάτων Βαθμίδα Β Yes
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2.1.SO1.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output 
Indicator

DPdecoupled BISS(21) - Basic income support Α.Π. 1 - Βασική εισοδηματική στήριξη 
για τη βιωσιμότητα 

O.4. Number of hectares 
benefitting from for basic 
income support

DPdecoupled CRISS(26) - Complementary 
redistributive income support

A.Π. 5  - Αναδιανεμιτική Ενίσχυση O.7. Number of hectares 
benefitting from 
complementary 
redistributive income 
support

DPdecoupled CIS-YF(30) - Complementary income 
support for young farmers

Α.Π.4 - Συμπληρωματική Ενίσχυση για 
νέους γεωργούς

O.6. Number of hectares 
benefitting from 
complementary income 
support for young farmers

DPcoupled CIS(32) - Coupled income support Α.Π 2.1 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα 
αιγοπρόβατα

O.11. Number of heads 
benefitting from coupled 
income support

DPcoupled CIS(32) - Coupled income support Α.Π. 2.2 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα 
εσπεριδοειδή 

O.10. Number of hectares 
benefitting from coupled 
income support

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

WITHD(47(2)(f)) - market withdrawal for 
free-distribution or other destinations, 
including where necessary processing to 
facilitate such withdrawal

F&V9_1 - Μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων - «Απόσυρση από 
την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον 
προορισμό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε 
συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης ώστε 
να διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση·»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

HARIN(47(2)(i)) - harvest and production 
insurance that contributes to safeguarding 
producers' incomes where there are losses 
as a consequence of natural disasters, 
adverse climatic events, diseases or pest 
infestations while ensuring that 
beneficiaries take necessary risk 
prevention measures

F&V9_2 - Μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων – «Ασφάλιση της 
συγκομιδής και της παραγωγής»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

COACH(47(2)(j)) - coaching to other 
producer organisations and associations of 
producer organisations recognised under 
Regulation (EU) No 1308/2013 or under 
Article 67(7) of this Regulation, or to 
individual producers

F&V9_3 - Μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων – «Καθοδήγηση 
άλλων οργανώσεων παραγωγών, 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, 
ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων 
παραγωγών»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Wine

INFOR(58(1)(h)) - information actions 
concerning Union wines carried out in 
Member States encouraging responsible 
consumption of wine or promoting Union 
quality schemes covering designations of 
origin and geographical indications

ΕΠΣΑ 4 - Δράσεις πληροφόρησης στην 
Ένωση

O.36. Number of actions 
or units supported in the 
wine sector

RD ANC(71) - Natural or other area-specific 
constraints

Α.Α. 2  - Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές 
και άλλες περιοχές με ειδικούς 
περιορισμούς

O.12. Number of hectares 
benefitting from support 
for areas facing natural or 
specific constraints, 
including a breakdown 
per type of areas

Overview
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2.1.SO1.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO1.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective
Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed 
in bold] 

Target value [to be 
filled from section 2.3] 

R.4 - Linking income support to standards and good practices Share of utilised 
agricultural area (UAA) covered by income support and subject to conditionality 0.00 %

R.5 - Risk management Share of farms with supported CAP risk management tools 0.00 %

R.7 PR - Enhancing support for farms in areas with specific needs Percentage of 
additional support per hectare in areas with higher needs (compared to average)

0.00 %

R.8 - Targeting farms in specific sectors Share of farms benefitting from coupled 
income support for improving competitiveness, sustainability or quality 0.00 %

R.36 CU PR - Generational renewal Number of young farmers benefitting from 
setting up with support from the CAP, including a gender breakdown

0.00   

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO1.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 1 έχει πάρει σημαντική προτεραιότητα στην κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων με 
ποσοστό άνω του 50%, δεδομένο που πρωτίστως οφείλεται στην κατανομή της βασικής και 
αναδιανεμητικής ενίσχυσης στον 1ο Πυλώνα. Η ψηλή αυτή κατανομή σηματοδοτεί και την αναγκαιότητα 
στήριξης των γεωργικών εισοδημάτων ώστε να μειωθεί η αρνητική απόκλιση από το μέσο μισθό στην 
οικονομία και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του επαγγέλματος ώστε να διατηρηθεί η επάρκεια ασφαλών 
και τοπικά παραγόμενων τροφίμων.

2.1.SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, 
including greater focus on research, technology and digitalisation
2.1.SO2.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO2.1.1 Strengths
1.    Το χαλλούμι αποτελεί τη σημαία εξαγωγών με 15% ετήσια αύξηση και 59% των συνολικών 
εξαγωγών

2.    Διατήρηση των εξαγωγικών προοπτικών της πατάτας παρά το έντονο διεθνές ανταγωνιστικό κλίμα 

3.    Ο ισχυρός τουριστικός τομέας αποτελεί σημαντική πρόσθετη εγχώρια αγορά για αγροδιατροφικά 
προϊόντα

4.    Αυξανόμενος δείκτης παραγωγικότητας στην εργασία και βελτίωση δείκτη παραγωγικότητας 
επενδύσεων

5 Ο δείκτης παραγωγικότητας αγελαδινού γάλακτος είναι διαχρονικά αυξανόμενος και στα επίπεδα της 
ΕΕ

2.1.SO2.1.2 Weaknesses
1.    Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων
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2.    Διεύρυνση αρνητικού ισοζυγίου στα νωπά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα 

3.    Σημαντική υποχώρηση εξαγωγών στα λαχανικά και τα εσπεριδοειδή

4.    Ψηλό κόστος μεταφοράς λόγω απόστασης από τις αγορές

5.    Ψηλό κόστος ενέργειας σε σχέση με την ΕΕ

6.    Σημαντική υστέρηση στην παραγωγικότητα κεφαλαίου έναντι της ΕΕ

7.    Σημαντική υστέρηση στην αποδοτικότητα της γης ιδιαίτερα στον τομέα των λαχανικών

8.    Μεγάλος αριθμός πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων αιγοπροβατοτροφίας με πολύ χαμηλή 
παραγωγικότητα

9.    Πολύ χαμηλά επίπεδα δαπάνης σε Ε&Κ και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις

10 Δράσεις Ε&Κ χωρίς υπόβαθρο σε έρευνες αγορών

2.1.SO2.1.3 Opportunities
1.    Αξιοποίησης της αυξανόμενης παραγωγικότητας 

2.    Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας (και κατ’ επέκταση της 
ανταγωνιστικότητας) στην αιγοπροβατοτροφία μέσα από αύξηση μεγεθών εκμεταλλεύσεων, κατάρτισης 
και διαχείρισης μονάδων

3.    Αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων σε γεωργία ακριβείας άρδευσης και λίπανσης

4.    Επαναπροσδιορισμός και σχεδιασμός των δομών Ε&Κ μέσα από ολιστική προσέγγιση (consumer 
driven R&D) και λύσεις σε θέματα μείωσης της χρήσης ενέργειας 

5 Αξιοποίηση της φήμης και επιτυχίας του χαλλουμιού ως όχημα προώθησης άλλων τοπικών προϊόντων 
(πχ κρασί)

2.1.SO2.1.4 Threats
1.    Περαιτέρω διάβρωση εγχώριας ανταγωνιστικότητας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη 
βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων

2.    Ψηλή συγκέντρωση των εξαγωγών σε πολύ λίγα προϊόντα (77% σε τρία προϊόντα μόνο – χαλλούμι, 
πατάτες και εσπεριδοειδή)

3 Ο τομέας εστίασης να αυξάνει την προτίμηση του σε κατεψυγμένα κρέατα, μη εγχώριας παραγωγής

2.1.SO2.1.5 Other comments

2.1.SO2.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan



EN 60 EN

2.1
Διαφοροποίηση εξαγωγικών δυνατοτήτων σε 
προϊόντα μεταποίησης με υψηλή προστιθέμενη 
αξία

Βαθμίδα Β Yes

2.2 Έκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού με 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Βαθμίδα Α Yes

2.3 Υιοθέτηση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας με 
στόχο την μειώση εισροών στις εκμεταλλεύσεις Βαθμίδα Β Yes

2.4
Εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
στις διεθνείς αγορές για προϊόντα εξαγωγής της 
Κύπρου

Βαθμίδα Γ Partially

2.5 Εκσυγχρονισμός μονάδων αιγοπροβατοτροφίας 
με στόχο την αύξηση της παραγωγής γάλακτός Βαθμίδα Β Yes

2.6
Μείωση του κόστους ενέργειας στις παραγωγικές 
μονάδες μέσω αξιοποίησης ΑΠΕ και νέων 
τεχνολογιών

Βαθμίδα Β Yes

2.7 Ενίσχυση των γνώσεων σε καινοτομίες με στόχο 
την εξασφάλιση συγκριτικών πλεονεκτημάτων Βαθμίδα Β Yes

2.8
Βελτιώση των οργανωμένων υποδομών στέγασης 
κτηνοτροφικών μονάδων και παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

Βαθμίδα Β Yes
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2.1.SO2.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output 
Indicator

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V3 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V6 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical 
assistance, in particular concerning sustainable pest and 
disease control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, climate change 
adaptation and mitigation, the conditions of 
employment, employer obligations and occupational 
health and safety

F&V2 - Eξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής 
και προσαρμογή της στη ζήτηση, 
ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας – «Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical 
assistance, in particular concerning sustainable pest and 
disease control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, climate change 
adaptation and mitigation, the conditions of 
employment, employer obligations and occupational 
health and safety

F&V4 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

TRAINCO(47(1)(c)) - training including coaching and 
exchange of best practices, in particular concerning 
sustainable pest and disease control techniques, 
sustainable use of plant protection and animal health 
products, and climate change adaptation and mitigation, 
as well as the use of organised trading platforms and 
commodity exchanges on the spot and futures market

F&V8 - Εκπαίδευση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

PROMO(47(1)(f)) - promotion, communication and 
marketing including actions and activities aimed in 
particular at raising consumer awareness about the 
Union quality schemes and the importance of healthy 
diets, and at diversification and consolidation of 
markets

F&V7 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – « 
Προώθηση, επικοινωνία και 
μάρκετινγκ »

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

TRACE(47(1)(h)) - implementation of traceability and 
certification systems, in particular the monitoring of the 
quality of products sold to final consumers

F&V5 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
«Εφαρμογή συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης»

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVVO(47(2)(b)) - investments in tangible and 
intangible assets making the management of the 
volumes placed on the market more efficient including 
for collective storage

F&V1 - Eξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής 
και προσαρμογής στη ζήτηση, ιδίως 
από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας–«Επενδύσεις σε υλικά 
και άυλα περιουσιακά στοιχεία»

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Apiculture 
products

PRESBEEHIVES(55(1)(d)) - actions to preserve or 
increase the existing number of beehives in the Union, 
including bee breeding

Μ.Π. 2  - Καταπολέμηση εισβολέων 
και ασθενειών

O.37. Number of 
actions or units for 
beekeeping 
preservation or 
improvement

Sectoral - 
Wine

RESTRVINEY(58(1)(a)) - restructuring and conversion 
of vineyards

ΕΠΣΑ 1 - Αναδιάθρωση και 
μετατροπή αμπελώνων

O.36. Number of 
actions or units 
supported in the 
wine sector

Sectoral - 
Wine

INVWINE(58(1)(b)) - investments in tangible and 
intangible assets in wine-growing farming systems, 
excluding operations relevant to the type of 
intervention provided for in point (a), processing 

ΕΠΣΑ 2 - Επενδύσεις σε 
αμπλεουργικές εκμεταλλεύσεις

O.36. Number of 
actions or units 
supported in the 
wine sector
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facilities and winery infrastructure, as well as 
marketing structures and tools

Sectoral - 
Wine

PROMOWINE(58(1)(k)) - promotion carried out in 
third countries

ΕΠΣΑ 5 - Δράσεις πληροφόρησης 
σε τρίτες χώρες

O.36. Number of 
actions or units 
supported in the 
wine sector

Sectoral - 
Wine

INVWINESUST(58(1)(m)) - investments in tangible 
and intangible assets aiming to enhance the 
sustainability of wine production

ΕΠΣΑ 3  - Επενδύσεις σε οινοποία O.36. Number of 
actions or units 
supported in the 
wine sector

RD INVEST(73-74) - Investments, including investments 
in irrigation

Α.Α 4.1.1 - Επενδύσεις για 
εκσυγχρονισμό, βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, των 
συνολικών επιδόσεων και της 
βιωσιμότητας των 
γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

O.20. Number of 
supported on-farm 
productive 
investment 
operations or units

RD INVEST(73-74) - Investments, including investments 
in irrigation

Α.Α. 4.1.3 - Υποδομές για 
χωροταξική κτηνοτροφική 
ανάπτυξη

O.21. Number of 
supported on-farm 
non-productive 
investment 
operations or units

RD INVEST(73-74) - Investments, including investments 
in irrigation

Α.Α. 4.2   - Επενδύσεις στη 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

O.24. Number of 
supported off-farm 
productive 
investment 
operations or units

Overview

2.1.SO2.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO2.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective

Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed in 
bold] 

Target value [to be 
filled from section 
2.3] 

R.3 CU - Digitalising agriculture Share of farms benefitting from support for digital 
farming technology through CAP

0.00 %

R.9 CU PR - Farm modernisation Share of farmers receiving investment support to 
restructure and modernise, including to improve resource efficiency

0.00 %

R.10 CU PR - Better supply chain organisation Share of farms participating in 
producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP

0.00 %

R.37 CU - Growth and jobs in rural areas New jobs supported in CAP projects 0.00   

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO2.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 2 απορροφά το 13% περίπου των χρηματοδοτικών πόρων στηρίζοντας την 
ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ουσιαστικά συμπληρώνει τις παρεμβάσεις του 
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1ου Ειδικού Στόχου ως προς τη βιωσιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

2.1.SO3 Improve the farmer' position in the value chain
2.1.SO3.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO3.1.1 Strengths

7. Αποδοχή του θεσμού των τοπικών λαϊκών αγορών από καταναλωτές
8. Επάρκεια υποδομών και οργάνωσης σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών

2.1.SO3.1.2 Weaknesses
9. Σε επίπεδο ενσωμάτωσης των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων εντοπίζεται περιορισμένη 

εξωστρέφεια και μη εμπορική αναγνώριση των προϊόντων με αποτέλεσμα την έλλειψη ταυτότητας 
και διαφάνειας και την μη κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών

10. Η έλλειψη συνεργασιών ανάμεσα σε Ομάδες Παραγωγών σε συνδυασμό με την έλλειψη 
ταυτότητας στην αγορά οδηγεί σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση και άνοιγμα της ψαλίδας 
μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή.

11. Η μικρή χρήση του διαδικτύου και η παρουσία ηλεκτρονικού εμπορίου στην αγορά 
τροφίμων και η μικρή αγορά που να μπορεί να στηρίξει δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 

12. Η απουσία κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών 
13. Περιορισμένη αξιοποίηση από παραγωγούς των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας
14. Έλλειψη στρατηγικής δικτύωσης γύρω από (μη θεσμοθετημένα) εθελοντικού χαρακτήρα 

σήματα ποιότητας με επίκεντρο την ασφάλεια τροφίμων (quality assurance schemes) με 
αποτέλεσμα τα τοπικά προϊόντα να μην τυγχάνουν αναγνώρισης. 

15. Ο μοναδικός ανεπτυγμένος θεσμός προϊόντων ποιότητας είναι τα προϊόντα βιολογικής 
παραγωγής, που όμως έχουν περιορισμένες εξαγωγικές επιδόσεις.

16. Ανυπαρξία επώνυμων νωπών προϊόντων ποιότητας και σωστής τυποποίησης, δεν αφήνει 
δυνατότητες ποιοτικής διαφοροποίησης και προβολής τους

17. Ύπαρξη αθέμιτων πρακτικών και έλλειψη διαφάνειας/ ιχνηλασιμότητας
18. Έλλειψη στοιχείων προσδιορισμού της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτή 

2.1.SO3.1.3 Opportunities
1.    Η αύξηση των τοπικών φεστιβάλ και η ψηλή τουςεπισκεψιμότητα αποτελεί μια νέα μορφή ‘λαϊκής 
αγοράς’ που συμβάλει στην απ’ ευθείας διάθεση αγροτικών προϊόντων 

2.    Η προσπάθεια του Υφυπουργείου Τουρισμού για διαμόρφωση ενός προϊόντος γαστρονομικού 
τουρισμού δύναται να αυξήσει την απ’ ευθείας κατανάλωση γεωργικών προϊόντων στους τουρίστες σε 
μεταποιημένη μορφή

3.    Η ετοιμασία νομοσχεδίων για Αθέμιτες εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων/ τροφίμων, η αναθεώρηση του νόμου για τις Λαϊκές Αγορές με ευνοϊκότερη μεταχείριση στους 
γεωργούς και η ετοιμασία νομοσχεδίου εθνικού συστήματος ποιότητας με την ονομασία «Ο περί της 
απονομής Κυπριακού Σήματος Νόμος του 2019».. 

4.    Επέκταση ευρυζωνικών υποδομών ευνοεί το ηλεκτρονικό (απευθείας) εμπόριο και άλλες μορφές 
ηλεκτρονικών συναλλαγών (internet of things)  

5.    Οι ΟΤΔ αποτελούν πυρήνες ανάπτυξης συστημάτων διασφάλισης της βραχείας αλυσίδας πχ τοπικά 
καταστήματα λιανικής

6.    Η εφαρμογή εθελοντικών συστημάτων ποιότητας ιδιωτικού χαρακτήρα
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7 Μικρές αποστάσεις μεταξύ των κέντρων κατανάλωσης και των περιοχών παραγωγής

2.1.SO3.1.4 Threats
1.    Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η αδύναμη διαπραγματευτική θέση των παραγωγών στην διατροφική 
αλυσίδα αφού αυτή σε μια πιθανή οικονομική κρίση θα επηρεάσει αρνητικά πρωτίστως τις τιμές 
παραγωγού όσο και τον χρόνο εξόφλησης τιμολογίων 

2.    Η αύξηση των εισαγωγών και η εδραίωση των εμπόρων (στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο) έναντι 
των παραγωγών. Ταυτόχρονα, η αδύναμη αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων οδηγεί σε αύξηση 
των εισαγόμενων στην βάση χαμηλότερης τιμής 

3 Η μη εμπλοκή των παραγωγών στο σύστημα εμπορίας θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά στην μη 
κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών και στην ανεπαρκή εκπαίδευση/ ενίσχυση γνώσης των αγροτών 
σε θέματα μάρκετινγκ και εμπορίας

2.1.SO3.1.5 Other comments

2.1.SO3.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

3.1 Ενίσχυση της δυνατότητας απευθείας πώλησης 
από τους γεωργούς στους καταναλωτές Βαθμίδα Β Yes

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., ιδιαίτερα μέσα 
από συνεργασίες και ισχυρότερο ρόλο στην 
αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

3.3  Αξιοποίηση του θεσμού των ΠΟΠ/ΠΓΕ και των 
ιδιωτικών εθελοντικών συστημάτων ποιότητας Βαθμίδα Β Yes

3.4
Ενίσχυση των δυνατοτήτων διάθεσης των 
προϊόντων από τους παραγωγούς στην 
τουριστική βιομηχανία 

Βαθμίδα Γ Partially

3.5
Αξιοποίηση της πληροφορικής για ενίσχυση του 
συστήματος εμπορίας για διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα

Βαθμίδα Γ Partially
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2.1.SO3.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output 
Indicator

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V6 - Bελτίωση ή διατήρηση 
της ποιότητας του προϊόντος – 
«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical 
assistance, in particular concerning sustainable pest 
and disease control techniques, sustainable use of 
plant protection and animal health products, climate 
change adaptation and mitigation, the conditions of 
employment, employer obligations and occupational 
health and safety

F&V2 - Eξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής 
και προσαρμογή της στη ζήτηση, 
ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας – «Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical 
assistance, in particular concerning sustainable pest 
and disease control techniques, sustainable use of 
plant protection and animal health products, climate 
change adaptation and mitigation, the conditions of 
employment, employer obligations and occupational 
health and safety

F&V4 - Bελτίωση ή διατήρηση 
της ποιότητας του προϊόντος – 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

TRAINCO(47(1)(c)) - training including coaching and 
exchange of best practices, in particular concerning 
sustainable pest and disease control techniques, 
sustainable use of plant protection and animal health 
products, and climate change adaptation and 
mitigation, as well as the use of organised trading 
platforms and commodity exchanges on the spot and 
futures market

F&V8 - Εκπαίδευση και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

PROMO(47(1)(f)) - promotion, communication and 
marketing including actions and activities aimed in 
particular at raising consumer awareness about the 
Union quality schemes and the importance of healthy 
diets, and at diversification and consolidation of 
markets

F&V7 - Bελτίωση ή διατήρηση 
της ποιότητας του προϊόντος – « 
Προώθηση, επικοινωνία και 
μάρκετινγκ »

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

TRACE(47(1)(h)) - implementation of traceability and 
certification systems, in particular the monitoring of 
the quality of products sold to final consumers

F&V5 - Bελτίωση ή διατήρηση 
της ποιότητας του προϊόντος – 
«Εφαρμογή συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας και 
πιστοποίησης»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVVO(47(2)(b)) - investments in tangible and 
intangible assets making the management of the 
volumes placed on the market more efficient including 
for collective storage

F&V1 - Eξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής 
και προσαρμογής στη ζήτηση, 
ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας–«Επενδύσεις σε υλικά 
και άυλα περιουσιακά στοιχεία»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

RD COOP(77) - Cooperation Α.Α. 6.3 - Προώθηση και στήριξη 
συστημάτων ποιότητας

O.29. Number of 
beneficiaries 
receiving support to 
participate in official 
quality schemes

RD COOP(77) - Cooperation Α.Α. 6.4 - Βραχείες αλυσίδες O.32. Number of 
supported other 
cooperation 
operations or units 
(excluding EIP 
reported under O.1)

RD COOP(77) - Cooperation Α.Α. 6.5 - Σύσταση Ομάδων 
Παραγωγών

O.28. Number of 
supported producer 
groups and producer 
organisations
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Overview

2.1.SO3.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO3.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective

Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed in 
bold] 

Target value [to be 
filled from section 
2.3] 

R.10 CU PR - Better supply chain organisation Share of farms participating in 
producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP

0.00 %

R.11/Fruit and Vegetables - Concentration of supply Share of value of marketed 
production by producer organisations or producer groups with operational programmes 
in certain sectors

0.00 %

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO3.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 3 λαμβάνει ένα σχετικά μικρό μερίδιο (περίπου 2- 3%) των συνολικών χρηματοδοτικών 
πόρων στοχεύοντας αποκλειστικά στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Η 
χρηματοδοτική βαρύτητα έχει επίσης λάβει υπόψη τις δυνατότητες άντλησης των πόρων με βάση την 
εμπειρία προηγούμενων προγραμμάτων και την συμπληρωματικότητα από νομικές διευθετήσεις για 
περιορισμό των αθέμιτων πρακτικών και από παρέμβαση σε σχέση με τη διαφάνεια στις αγορές που 
αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.   

2.1.SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas 
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
2.1.SO4.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO4.1.1 Strengths
Ø Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή

1.    Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για την «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» με συγκεκριμένα 
μέτρα ανά τομέα δραστηριότητας, πολλά από τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο ΠΑΑ

2.   Ύπαρξη Μητρώου υδροδοτήσεων και χρηστών νερού για τη γεωργία 

3.   Η βιολογική γεωργία που προτείνεται από την Στρατηγική ως μέτρο προσαρμογής είναι ένας καλά 
θεμελιωμένος τομέας της Κυπριακής γεωργίας που μπορεί να ενισχυθεί

4.   Ύπαρξη σημαντικής έρευνας στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και σε άλλους ερευνητικούς φορείς 
για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κυπριακή γεωργία και για τις απαιτήσεις σε νερό των 
καλλιεργειών, τη γεωργία ακριβείας και τις υδροπονικές καλλιέργειες

5.   Ύπαρξη Τράπεζας Σπόρων και Γενετικού Υλικού στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και, σε πολύ 
μικρότερο βαθμό, σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες

6.   Η αύξηση του διαθέσιμου νερού από ανακύκλωση με την ολοκλήρωση έργων υποδομής και την ορθή 
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εφαρμογή του, 

7.   Διατήρηση Τράπεζας Σπερμάτων στο Βοτανικό Κήπο Αμιάντου, για φύλαξη γηγενούς δασικού 
γενετικού υλικού 

8.   Χρήση αυτόχθονου δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο είναι καλά προσαρμοσμένο στις 
κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες της Κύπρου (π,χ, στη ξηρασία) σε αναδασώσεις/ δασώσεις καθώς 
και κατά την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών 

Ø Μετριασμός των Επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή από το Γεωργικό και Δασικό Τομέα

9.Εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών σε πυκνές συστάδες δασώσεων/ αναδασώσεων για βελτίωση της 
δομής των συστάδων 

10. Θα έχει υιοθετηθεί το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα» που έχει υποβληθεί 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21.1.2020 και περιλαμβάνει δράσεις για την γεωργία-κτηνοτροφία καθώς 
και για την ενέργεια (αναβάθμιση) σε κτηνοτροφικά, θερμοκηπιακά και βιομηχανικά κτίρια και την 
χρήση ΑΠΕ

Ø Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα

11. Η συμβολή της φυτικής παραγωγής στη παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου είναι μικρή 

12. Υπήρξε σημαντική αποδοχή στο μέτρο της χλωρής λίπανσης στις δράσεις αμειψισποράς για τον 
έλεγχο των οξειδίων του αζώτου

13. Η εξειδίκευση της Κυπριακής γεωργίας σε διαφοροποιημένα γεωργικά προϊόντα μικρής κλίμακας 
ευνοεί την προώθηση καλλιεργητικών πρακτικών με χαμηλών εκπομπών άνθρακα

14. Σημαντική συμβολή των δασών, των γεωργικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων στο LULUCF

15. Σημαντική δέσμευση άνθρακα στα εδάφη που καλύπτονται από δάση, βοσκοτόπους και καλλιέργειες

Ø Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

16. Κλιματικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση ΑΠΕ

17. Θετική ανταπόκριση σε προγράμματα ΑΠΕ στα επενδυτικά σχέδια σε επενδύσεις στη γεωργία

18 Ύπαρξη σημαντικής έρευνας για αξιοποίηση υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής για ενέργεια ή 
για άλλες χρήσεις

2.1.SO4.1.2 Weaknesses
Ø Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή

1.    Κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα για την διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία έχουν 
εξαντλήσει τους δυνητικούς αποδέκτες 

2.   Η διάθεση ανακυκλωμένου νερού προϋποθέτει την ύπαρξη υποδομών συλλογής/διανομής και κυρίως 
ταμιευτήρων για την αποθήκευση κατά τη διάρκεια του χειμώνα

3.   Απουσία ενδελεχούς και ακριβή εδαφολογικού χάρτη για το σχεδιασμό μέτρων προστασίας και 
διατήρησης των εδαφών με παραμέτρους όπως η διάβρωση και η οργανική ουσία, Οι μετρήσεις στα 
πλαίσια του ESDAC δεν είναι πολυπληθείς, 

4.   Δεν υπάρχει καταγραφή των εγκαταλελειμμένων αγρών που θα επέτρεπε την ολοκληρωμένη 
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παρακολούθηση και διαχείριση τους

5.   Έλλειψη εξοπλισμού προστασίας καλλιεργειών από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά

6.   Περιορισμένη χρήση τεχνολογίας για αντιμετώπιση περιστατικών παγετού σε περιοχές ιδιαίτερης 
σημασίας

7.   Το ξηροθερμικό κλίμα, το ορεινό της τοπογραφίας, το εύφλεκτο της βλάστησης και η εγκατάλειψη 
της γεωργίας,

Ø Μετριασμός των Επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή από το Γεωργικό και Δασικό Τομέα

8.    Τα μέτρα για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τον 
αναμενόμενο αριθμό επενδύσεων,

9.    Δεν έχουν μελετηθεί καθόλου εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων 
εκτός της αναερόβιας χώνεψης.

Ø Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα

10. Η παραγωγή μεθανίου από την κτηνοτροφία σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι σχεδόν 
διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου

11. Εξαιρετικά υψηλή συνεισφορά της κτηνοτροφίας στις εκπομπές αμμωνίας

12. Τα μέτρα διαχείρισης κοπριάς δεν κατάφεραν να προσελκύσουν και να ολοκληρώσουν τον 
αναμενόμενο αριθμό επενδύσεων

13. Τα μέτρα δάσωσης γεωργικής γης έχουν περιορισμένο ενδιαφέρον από δυνητικούς δικαιούχους,

Ø Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

14 Ο μικρός κλήρος και οι μικρές επιχειρηματικές μονάδες δεν ευνοούν την εγκατάσταση ΑΠΕ.

2.1.SO4.1.3 Opportunities
Ø Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή

1.    Αξιοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» με 
καταγεγραμμένες προτεραιότητες και μέτρα για τους τομείς της γεωργίας και των Δασών καθώς και των 
«Υδατικών Πόρων», των «Εδαφών», της «Βιοποικιλότητας» και της ενέργειας, 

2.   Ενίσχυση των ερευνητικών δομών ως προς τα είδη και τις καλλιέργειες που είναι προσαρμοσμένα 
στην κλιματική αλλαγή 

3.   Θεσμοθέτηση ενός συστήματος ενημέρωσης των αγροτών για την κλιματική αλλαγή

4.   Υιοθέτηση νέων «έξυπνων» καλλιεργητικών τεχνικών όπως η γεωργία ακριβείας, η ολοκληρωμένη 
διαχείριση ξενιστών, η υδροπονία, κ,λπ, για τα οποία ήδη γίνεται έρευνα στην Κύπρο από το ΙΓΕ, Αυτό 
θα απαιτήσει και υιοθέτηση τεχνολογίας όπως τα τενσιόμετρα, τα drones, κ,λπ, αλλά και νέα οργανωτικά 
σχήματα για την άρδευση 

5.   Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης διάγνωσης επιδημιών από επιβλαβείς οργανισμούς στη γεωργία

6.   Υιοθέτηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπων και εγκαταλειμμένων αγρών
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7.   Η αξιοποίηση του νερού ανακύκλωσης σε γεωργία και κτηνοτροφία χαμηλών εισροών

Ø Μετριασμός των Επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή από το Γεωργικό και Δασικό Τομέα

8.    Υιοθέτηση των νέων μέτρων για την διαχείριση των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων 
αποτέλεσμα της αύξησης της πληροφόρησης Το πολύ ψηλό ενεργειακό κόστος ορυκτών πηγών κρίνεται 
καθοριστικός παράγοντας ώθησης των γεωργών σε ΑΠΕ

9.    H επέκταση της βιολογικής γεωργίας που μετριάζει τις εκπομπές υποξειδίων του αζώτου

10. H ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κτηνοτροφικών μονάδων, θερμοκηπίων και βιομηχανικών 
μονάδων τροφίμων για την μείωση των ενεργειακών αναγκών της γεωργίας-κτηνοτροφίας

Ø Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα

11. Ευκαιρία για τον επανασχεδιασμό των επενδυτικών μέτρων για την διαχείριση της κοπριάς μετά από 
ανάλυση των παραγόντων που οδήγησαν στον μικρό βαθμό υιοθέτησης τους, 

12. Η εγκατάλειψη εκτάσεων για γεωργική χρήση επιτρέπει την δάσωση γεωργικών γαιών και ενίσχυση 
του δείκτη δέσμευσης CO2

Ø Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

13. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της πιλοτική εφαρμογής σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

14 Το ψηλό ενεργειακό κόστος ορυκτών πηγών κρίνεται καθοριστικός παράγοντας ώθησης των γεωργών 
σε ΑΠΕ

2.1.SO4.1.4 Threats
Ø Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή

1.    Ενδεχόμενη αποτυχία ανάσχεσης της αυξανόμενης ζήτησης για αρδευτικό νερό ή της κατανομής του 
νερού ανάμεσα στις χρήσεις του (αρδευτικό-αστικό-τουρισμός) και αποτυχία της ελλειμματικής άρδευσης 
θα επιφέρει υφαλμύρινση των υδάτων και αλάτωση των εδαφών που θα συμβάλλει στην ερημοποίηση 

2.   Μη ύπαρξη ψηφιακού υπόβαθρου για χρήστες νερού άρδευσης και μη εφαρμογή των οικονομικών 
κινήτρων (τιμολόγηση, πρόστιμα) για τον περιορισμό της χρήσης

3.   Συστηματικές απώλειες παραγωγής λόγω ακραίων συνθηκών που να καταστήσουν μη βιώσιμο το 
σύστημα γεωργικής ασφάλισης

4.   Ενδεχόμενη αποτυχία ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής εμπερικλείει σημαντικούς κινδύνους για τα 
ευαίσθητα οικοσυστήματα του Κυπριακού κέδρου και της μαύρης πεύκης (πιθανή αλλαγή στη 
γεωγραφική κατανομή τους), καθώς και των περιαστικών δασών (κίνδυνος από ξηρασία), 

5.   Αυξημένος κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών,

Ø Μετριασμός των Επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή από γεωργία/ δασοκομία 

6.  Τα κτηνοτροφικά απόβλητα να συνεχίσουν να διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικά χωρίς την απαραίτητη 
επεξεργασία (χώνεψη) ή την υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην εφαρμογή,

Ø Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα

7.  Κίνδυνος από την παραβίαση των όρων της ελάχιστης οικολογικής ροής και συνακόλουθα η έκθεση 
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υγροτοπικών συστημάτων λόγω υπερ-άντλησης υδάτων από την γεωργία. 

8.  Κίνδυνος από την έκθεση ιδιωτικών δασών σε πυρκαγιές και την αποδέσμευση άνθρακα

Ø Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

9.    Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής βιοαερίου είναι υψηλό και δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί από μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

10 Η διάθεση του υπολείμματος που είναι πλούσια σε νιτρικά έχει εντοπισθεί ως ένας σοβαρός 
περιορισμός στη διάδοση της τεχνολογίας του βιοαερίου σε περιοχές ευπρόσβλητες στα νιτρικά,

2.1.SO4.1.5 Other comments

2.1.SO4.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

4.1
Αξιοποίηση των εναλ/κών πηγών άρδευσης για 
αντικατάσταση της χρήσης επιφανειακών και 
υπόγειων νερων

Βαθμίδα Α Partially

4.2
Εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών σε 
θέματα καλών πρακτικών διαχείρισης νερού και 
μείωσης απωλειώ

Βαθμίδα Β Yes

4.3 Ορθολογιστική διαχείριση κτηνοτροφικών 
αποβλήτων Βαθμίδα Α Yes

4.4 Κίνητρα και υποδομές για αύξηση  της 
παραγωγής ΑΠΕ από κτηνοτροφικά απόβλητα  Βαθμίδα Γ Partially

4.5 Δάσωση γεωργικής γης και αναδάσωση καμένων 
περιοχών Βαθμίδα Β Yes

4.6 Αύξηση των υποδομών και του εξοπλισμού 
πυροπροστασίας και αντιμετώπισης πυρκαγιών Βαθμίδα Γ Partially

4.7
Διατήρηση της γεωργικής γης σε καλή 
κατάσταση σε παραδασόβιεςπεριοχές για 
αποφυγή εξάπλωση πυργκαγιω

Βαθμίδα Γ Partially

4.8 Αξιοποίηση ενέργειας από ΑΠΕ στην γεωργία 
και εξοικονόμηση ενέργειας στην γεωργία. Βαθμίδα Γ Partially

4.9. Μείωση εκπομπών αμμωνίας στην κτηνοτροφία Βαθμίδα Α Yes

2.1.SO4.3 Identification of the relevant (elements of) national plans emanating from the legislative 
instruments referred to in Annex XI of the CAP plan Regulation that have been taken into account in the 
CAP plans’ needs assessment for this specific objective
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2.1.SO4.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output 
Indicator

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.1.1 - Πυροπροσταυτευτικοί 
χειρισμοί σε παραδασόβιες 
περιοχές και γύρω απο κοινότητες

O.8. Number of hectares 
or of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.3.1 - Υποχρεώσεις για 
μειώση της αμμώνιας

O.8. Number of hectares 
or of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.4 - Οικολογικό Πρόγραμμα 
της Μπανάνας 

O.8. Number of hectares 
or of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.5 - Οικολογικό Πρόγραμμα 
για βελτίωση της οργανικής 
ουσίας του εδάφους 

O.8. Number of hectares 
or of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V14 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– «Αύξηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας, και της ενεργειακής 
απόδοσης»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and 
technical assistance, in particular concerning 
sustainable pest and disease control techniques, 
sustainable use of plant protection and animal 
health products, climate change adaptation and 
mitigation, the conditions of employment, 
employer obligations and occupational health and 
safety

F&V15 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

TRAINCO(47(1)(c)) - training including 
coaching and exchange of best practices, in 
particular concerning sustainable pest and disease 
control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, and 
climate change adaptation and mitigation, as well 
as the use of organised trading platforms and 
commodity exchanges on the spot and futures 
market

F&V8 - Εκπαίδευση και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

A.A. 1.2.1 - Δάσωση και 
δημιουργία δασωδών εκτάσεων

O.16. Number of hectares 
or number of other units 
under maintenance 
commitments for 
afforestation and 
agroforestry

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

A.A. 1.2.2 - Επενδύσεις 
αποκατάστασης δασών και 
δασικών εκτάσεων που έχουν 
πληγεί από δασικές πυρκαγιές και 
από φυσικές καταστροφές 

O.16. Number of hectares 
or number of other units 
under maintenance 
commitments for 
afforestation and 
agroforestry

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

A.A. 1.2.3 - Αραιώσεις σε πυκνές 
συστάδες 
δασώσεων/αναδασώσεων για 
βελτίωση της ανθεκτικότητας των 
δασών

O.15. Number of hectares 
(forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or climate-
related commitments 
going beyond mandatory 
requirements

RD INVEST(73-74) - Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.1.2 - Επενδύσεις για 
επεξεργασία και διαχείριση 

O.20. Number of 
supported on-farm 
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κτηνοτροφικών αποβλήτων productive investment 
operations or units

RD INVEST(73-74) - Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.1.4 - Υποδομές για 
προώθηση κυκλικής οικονομίας 
στον πρωτογενή τομέα

O.22. Number of 
supported infrastructures 
investment operations or 
units

RD INVEST(73-74) - Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.3.2 - Πρόληψη ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων

O.22. Number of 
supported infrastructures 
investment operations or 
units

RD INVEST(73-74) - Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.5 - Υποδομές για 
αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού 
και μείωση απωλειών από 
αρδευτικά δίκτυα 

O.22. Number of 
supported infrastructures 
investment operations or 
units

Overview

2.1.SO4.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO4.7 Are you planning CAP contribution towards the LIFE programme (only for SO4, SO5, SO6)
 : No
2.1.SO4.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective

Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed in bold] 

Target value 
[to be filled 
from section 
2.3] 

R.12 - Adaptation to climate change Share of utilised agricultural area (UAA) under 
supported commitments to improve climate adaptation 0.00 %

R.13 PR - Reducing emissions in the livestock sector Share of livestock units (LU) under 
support to reduce emissions of greenhouse gases and/or ammonia, including manure 
management

0.00 %

R.14 PR - Carbon storage in soils and biomass Share of utilised agricultural area (UAA) 
under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance carbon storage 
(including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural 
land in wetland and peatland)

0.00 %

R.15 CU - Green energy from agriculture and forestry and from other renewable 
sources Supported investments in renewable energy production capacity, including bio-
based (in MW)

0.00 MW

R.16 CU - Investments related to climate Share of farms benefitting from CAP investment 
support contributing to climate change mitigation and adaptation, and to the production of 
renewable energy or biomaterials

0.00 %

R.17 CU PR - Afforested land Area supported for afforestation, agroforestry restoration, 
including breakdowns

0.00 ha

R.18 CU - Investment support for the forest sector Total investment to improve the 
performance of the forestry sector

0.00 EUR

R.22 PR - Sustainable nutrient management Share of utilised agricultural area (UAA) 0.00 %
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under supported commitments related to improved nutrient management

R.27 CU - Environmental or climate-related performance through investment in rural 
areas Number of operations contributing to environmental sustainability and the 
achievement of climate mitigation and adaptation goals in rural areas

0.00   

R.28 CU - Environmental or climate-related performance through knowledge Number 
of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in 
European Innovation Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP related to 
environmental or climate-related performance

0.00   

R.29 PR - Development of organic agriculture Share of utilised agricultural area (UAA) 
supported by the CAP for organic farming with a split between maintenance and conversion

0.00 %

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO4.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 4 λαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό των πόρων λόγω της προτεραιότητας που δίνεται 
στη δημιουργία υποδομών αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού. Η χρηματοδοτική βαρύτητα εκτιμάται 
στο 8% των συνολικών πόρων και κρίνεται ισορροπημένη έναντι των πόρων στους υπόλοιπους Ειδικούς 
Στόχους.

2.1.SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil 
and air, including by reducing chemical dependency
2.1.SO5.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO5.1.1 Strengths
Διαχείριση υδάτινων πόρων

1.Η κυπριακή γεωργία καλύπτεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό (>90%) από βελτιωμένα συστήματα 
άρδευσης και ιδιαίτερα στις πλείστες καλλιέργειες υψηλών αρδευτικών αναγκών 

2.Υπάρχει καλή βάση καταγραφής των σημείων απόληψης των υπογείων υδάτων και κατάρτιση 
Μητρώου απολήψεων υπογείων υδάτων (περί τις 100.000 αιτήσεις)

3.Υπάρχουν Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης της Ανομβρίας και των Πλημμυρών

4.Σημαντικές προσπάθειες εμπλουτισμού του ισοζυγίου με ανακυκλωμένο νερό μέσα από έργα υποδομής

5.Καθορίστηκε και εξορθολογίστηκε το σύστημα αδειοδότησης νέων διατρήσεων

6.Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την κατάσταση των 
υπογείων υδάτων και τα αποτελέσματα παρακολούθησης είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδες του ΤΑΥ

Ποιότητα υδάτινων πόρων

7.Η καλή κατάσταση ή καλό οικολογικό δυναμικό του συντριπτικού ποσοστού των επιφανειακών υδάτων 
(97 ποτάμια υδάτινα σώματα και το σύνολο των παράκτιων υδάτινων σωμάτων - 22 υδάτινα σώματα)

8.Η καλή χημική κατάσταση 150 ποτάμιων υδάτινων σωμάτων και το σύνολο (22) των παράκτιων 
υδάτινων σωμάτων 

9.Η ύπαρξη ΕΣΔ για την Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που καλύπτει την περίοδο 
2018-2022 (2ο ΕΣΔ)

10. Έχουν οριστεί 7 Ζώνες Ευπρόσβλητες σε Νιτρορρύπανση στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για 
την προστασία των υδάτων από Νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης έκτασης 460 Km2 και γίνεται 
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μελέτη αύξησης πχ με την περιοχή Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας. 

11. Υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τις ευπρόσβλητες περιοχές του οποίου η εφαρμογή είναι 
υποχρεωτική (Διάταγμα του 2014)

12. Στις Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων έγινε υποχρεωτικός όρος η χρήση των κτηνοτροφικών 
αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικό στις καλλιέργειες. Έτσι, παρέχεται κίνητρο επαναχρησιμοποίησης των 
αποβλήτων.

Έδαφος

13. Το ποσοστό των εδαφών με κίνδυνο διάβρωσης είναι εντοπισμένο σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο 
και κλίσεις και όχι σε γεωργικά εδάφη των πεδιάδων

14. Η αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος αυξάνεται και μελέτες δείχνουν ότι πρόκειται για θετική 
επίπτωση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Αέρας

Η Κύπρος έχει ήδη ξεπεράσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών της αμμωνίας για το 2020 (-10% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 2005) και θα μπορέσει να φτάσει τους στόχους για το 2030 (-20%) όπως 
περιγράφεται στην Οδηγία NEC

2.1.SO5.1.2 Weaknesses
Διαχείριση υδάτινων πόρων

1.Επειδή η κυπριακή γεωργία καλύπτεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από βελτιωμένα συστήματα άρδευσης 
τα περιθώρια πρόσθετης εξοικονόμησης νερού στα αρδευτικά συστήματα είναι περιορισμένα

2.Υπάρχει σημαντική απώλεια υδατικών πόρων στα δίκτυα διανομής και στην αποθήκευση

3.Υπερ-άντληση των υδάτων σε παραθαλάσσιες περιοχές

4.Εκκρεμεί η ηλεκτρονική καταχώρηση των σημείων απόληψης σε βάση δεδομένων

Ποιότητα υδάτινων πόρων

5.Εντατικές καλλιέργειες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες σε 
Νιτρορρύπανση διατηρούν τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης των υπόγειων νερών

6.Κακή κατάσταση σε συγκεκριμένα υπόγεια υδάτινα συστήματα η οποία είναι χειρότερη με δεδομένη 
και την υπεράντλησή τους (παράδειγμα το σύστημα Κοκκινοχωρίων)

7.Υπεράντληση από γεωτρήσεις σε περιοχές κοντά στη θάλασσα

8.Ο δείκτης δυνητικού πλεονάσματος αζώτου δείχνει σημαντικά υψηλό πλεόνασμα αζώτου μέχρι και το 
2014 (194 kg/ha) αλλά με σαφή τάση μακροχρόνιας υποχώρησης.

9.Ανίχνευση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων και ανίχνευση πάνω από τα επιτρεπτά όρια κάποιων 
φυτοπροστατευτικών ουσιών

Έδαφος

10. Απουσία επαναλαμβανόμενων εδαφολογικών μετρήσεωνεδαφολογικού χάρτη για το σχεδιασμό 
μέτρων προστασίας και διατήρησης των εδαφών με παραμέτρους όπως η διάβρωση και η οργανική ουσία. 
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Οι μετρήσεις στα πλαίσια του ESDAC δεν είναι πολυπληθείς.

Αέρας

11.Ο αγροτικός τομέας και κυρίως η κτηνοτροφία είναι σχεδόν η αποκλειστική πηγή εκπομπών αμμωνίας 
στην Κύπρο (96% του συνόλου)

Η απελευθέρωση αμμωνίας από κτηνοτροφικές δραστηριότητα αυξάνεται

2.1.SO5.1.3 Opportunities
Διαχείριση υδάτινων πόρων

1.Η εφαρμογή του «Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού της Κύπρου» μέχρι το 2021 και η σύνταξη του νέου Προγράμματος που έχει αρχίσει

2.Ενεργή παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και της εγκατάστασης υδρομετρητών με βάση το 
Μητρώο απολήψεων

3.Νέες μονάδες και δίκτυα ανακυκλωμένου νερού αναμένεται να λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια στις 
περιοχές Λάρνακας και Λεμεσού 

4.Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερο έλεγχο του νερού άρδευσης

5.Έμφαση στις καλλιέργειες υπό κάλυψη Εξατμισοδιαπνοή και αυξημένο wue value). Επίσης κλειστά 
υδροπ. Συστήματα. κτλ…

6.Η ευελιξία της συμμετοχή μας σε Ευρωπ. Προγρ. ως συνεργάτες, για πιλοτικά προγράμματα σε σχέση 
με τη διαχείριση του νερού άρδευσης σε επίπεδο γεωργού

Ποιότητα υδάτινων πόρων

7.Η σωστή εφαρμογή κοπριάς και η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και αποθήκευσης της κοπριάς 
στις εκμεταλλεύσεις

8.Η υπαγωγή γεωργικών εκτάσεων σε συμβόλαια διαχείρισης της ποσότητας και ποιότητας του νερού 
από το Πρόγραμμα

9.Να γίνει μελέτη για το ισοζύγιο θρεπτικών με βάση τα αντικρουόμενα στοιχεία των μελετών και της 
Eurostat

Έδαφος

10. Η αξιοποίηση ενδημικών φυτών, θάμνων και εκτατικού τύπου καλλιέργεια τους σε περιοχές με ψηλό 
δείκτη διάβρωσης

11. Αξιοποίηση πόρων τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία ενδελεχούς εδαφολογικού χάρτη της Κύπρου 
που να καταγράφει ιδιότητες χρήσιμες για την προστασία των αγροτικών εδαφών (π.χ., διάβρωση, 
οργανική ουσία, κ.λπ.) με κάλυψη και ακρίβεια μεγαλύτερη από τον υπάρχοντα χάρτη του ESDAC..

Αέρας

12.Χρήση σύγχρονων σιτηρεσίων για το μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

2.1.SO5.1.4 Threats
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Διαχείριση υδάτινων πόρων

1.Καθυστέρηση στην εφαρμογή των Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού της Κύπρου

2.Μικρή συμμετοχή των γεωργών στην υιοθέτηση συστημάτων μεταβολής του καλλιεργητικού μοντέλου 
προς καλλιέργειες υψηλότερης αποτελεσματικότητας στη χρήση του νερού.

3.Η αξιοποίηση πρόσθετων ποσοτήτων ανακυκλωμένου νερού να καταλήγει σε αύξηση παραγωγής 
κτηνοτροφικών φυτών και αύξηση κτηνοτροφικής παραγωγής παρά σε κάλυψη υφιστάμενων αναγκών 

4.Μακροπρόθεσμος κίνδυνος υδατοπενίας (WEI)

Ποιότητα υδάτινων πόρων

5.Ο μη ενδεδειγμένος τρόπος αποθήκευσης και η ανεξέλεγκτη διάθεση κοπριάς σε χωράφια ή/και 
επιφανειακά υδάτινα σώματα

6.H μείωση στην ποσότητα ύδατος και θα αυξήσει τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών για τα επιφανειακά 
ύδατα            

7.Η μείωση στη ποσότητα ύδατος θα ασκήσει πίεση στου υδροφόρους και θα αυξήσει την υφαλμύριση 

8. Η ανομβρία ενδεχομένως να συνδυαστεί με υψηλότερη χρήση φυτοπροστατευτικών

Έδαφος

9.Η εγκατάλειψη αγρών ετησίων καλλιεργειών σε ορεινές περιοχές μπορεί να αυξήσει το ποσοστό των 
εδαφών σε κίνδυνο διάβρωσης

10. Η επέκταση εντατικών καλλιεργειών σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
διάβρωσης 

11. Ενδεχομένως η κλιματική αλλαγή να επιφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα (ραγδαίες βροχοπτώσεις 
μετά από παρατεταμένη ανομβρία) και να εκθέσει σε κίνδυνο εδάφη που μέχρι σήμερα θεωρούνται 
μικρού κινδύνου στη διάβρωση.

Αέρας

Η αδυναμία διαχείρισης των υγρών λυμάτων αγελαδοτροφικών μονάδων και χοιροστασίων μπορεί να 
συνεχιστεί με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

2.1.SO5.1.5 Other comments

2.1.SO5.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

5.1
Ορθολογιστική  διαχείριση των υγρών και 
στερεών αποβλήτων των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

Βαθμίδα Α Yes

5.2 Ενίσχυση των υποδομών παραγωγής ενέργειας Βαθμίδα Β Yes
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από κτηνοτροφικά απόβλητα

5.3
Εξοικονόμιση του νερού. Συντήρηση παλαιών 
αρδευτικών δικτύων προς περιορισμό των 
απωλειών 

Βαθμίδα Γ Partially

5.4
Αξιοποίηση των γεωργικών κλαδευμάτων και 
άλλων οργανικών αποβλήτων  για εμπλουτισμού 
των εδαφών 

Βαθμίδα Α Yes

5.5
Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

5.6
Εφαρμογή πρόσθετων μέτρων σε περιοχές που οι 
υπόγειοι υδροφορεις βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση 

Βαθμίδα Β Yes

5.7 Προστασία του εδάφους από την διάβρωση Βαθμίδα Γ Partially
5.8 Αύξηση οργανικής ουσίας στα εδάφη Βαθμίδα Β Yes

2.1.SO5.3 Identification of the relevant (elements of) national plans emanating from the legislative 
instruments referred to in Annex XI of the CAP plan Regulation that have been taken into account in the 
CAP plans’ needs assessment for this specific objective
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2.1.SO5.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output 
Indicator

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.1.2 - Χρήση πιστοποιημένου 
σπόρου στις καλλιέργειες σιταρίου 
και κριθαρίου

O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.1.4 - Χρήση Λάσπης O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.2.1 - Εφαρμογή 
Ηλιοαπολύμανσης σε καλλιέργειες 
θερμοκηπίου

O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.2.2 - Εφαρμογή 
περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών 
πρακτικών στις καλλιέργεις 
λαχανικών και κομμένων ανθέων με 
τη χρήση φυτών παγίδων 

O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.4 - Οικολογικό Πρόγραμμα 
της Μπανάνας 

O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.5 - Οικολογικό Πρόγραμμα 
για βελτίωση της οργανικής ουσίας 
του εδάφους 

O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.6.3 - Συντήρήση μικρής 
κλίμακας ή διατήρησης υφιστάμενων 
ξερολιθιών εντός αγροτεμαχείων

O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the 
environment and animal welfare

Α.Π. 3.7  - Φύτευση ανθεκτικών 
ποικιλιών στους κυστογόνους 
νηματώδεις της πατάτας στην 
καλλιέργεια της πατάτας

O.8. Number of 
hectares or of livestock 
units benefitting from 
eco-schemes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V10 - Περιβαλλοντικές δράσεις – 
«Ολοκληρωμένη παραγωγή»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V11 - Περιβαλλοντικές δράσεις – 
«Προστασία του εδάφους»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V12 - Περιβαλλοντικές δράσεις – 
«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, για την 
προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 
του εδαφικού άνθρακα»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and 
intangible assets, research and experimental and 
innovative production methods and other actions

F&V13 - Περιβαλλοντικές δράσεις – 
Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, για βελτίωση 
της χρήσης και διαχείρισης των 
υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης νερού, της 
διατήρησης των υδάτινων πόρων και 
της αποστράγγισης

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and 
technical assistance, in particular concerning 
sustainable pest and disease control techniques, 
sustainable use of plant protection and animal 

F&V15 - Περιβαλλοντικές δράσεις – 
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια»

O.35. Number of 
supported operational 
programmes
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health products, climate change adaptation and 
mitigation, the conditions of employment, 
employer obligations and occupational health and 
safety

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

TRAINCO(47(1)(c)) - training including 
coaching and exchange of best practices, in 
particular concerning sustainable pest and disease 
control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, and 
climate change adaptation and mitigation, as well 
as the use of organised trading platforms and 
commodity exchanges on the spot and futures 
market

F&V8 - Εκπαίδευση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών

O.35. Number of 
supported operational 
programmes

Sectoral - 
Apiculture 
products

PRESBEEHIVES(55(1)(d)) - actions to preserve 
or increase the existing number of beehives in the 
Union, including bee breeding

Μ.Π. 2  - Καταπολέμηση εισβολέων 
και ασθενειών

O.37. Number of 
actions or units for 
beekeeping 
preservation or 
improvement

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

A.A. 1.2.2 - Επενδύσεις 
αποκατάστασης δασών και δασικών 
εκτάσεων που έχουν πληγεί από 
δασικές πυρκαγιές και από φυσικές 
καταστροφές 

O.16. Number of 
hectares or number of 
other units under 
maintenance 
commitments for 
afforestation and 
agroforestry

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

Α.Α 1.1.1.2 - Στοχευμένες 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην 
καλλιέργεια της πατάτας 

O.14. Number of 
hectares (excluding 
forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or 
climate-related 
commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

Α.Α. 1.1.1.1 - Εφαρμογή δράσεων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
στην καλλιέργεια της πατάτας

O.14. Number of 
hectares (excluding 
forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or 
climate-related 
commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

Α.Α. 1.1.2 - Στοχευμένες 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην 
καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

O.14. Number of 
hectares (excluding 
forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or 
climate-related 
commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

Α.Α. 1.1.5 - Εφαρμογή 
περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών 
πρακτικών στην καλλιέργεια της 
Χαρουπιάς

O.14. Number of 
hectares (excluding 
forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or 
climate-related 
commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related Α.Α. 1.1.8 - Αμειψισπορά στα O.14. Number of 
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and other management commitments σιτηρά hectares (excluding 
forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or 
climate-related 
commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

Α.Α. 1.2.4 - Δράσεις και έργα για τη 
διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στα δάση  και 
βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης δασικών οικοτόπων

O.15. Number of 
hectares (forestry) or 
number of other units 
covered by 
environmental or 
climate-related 
commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related 
and other management commitments

Α.Α. 10.1.7 - Αποκλεισμός της 
χρήσης  ζιζανικτόνων  
(συστηματικές  φυτείες και 
διάσπαρτα δέντρα)

O.14. Number of 
hectares (excluding 
forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or 
climate-related 
commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD INVEST(73-74) - Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.5 - Υποδομές για αξιοποίηση 
ανακυκλωμένου νερού και μείωση 
απωλειών από αρδευτικά δίκτυα 

O.22. Number of 
supported 
infrastructures 
investment operations 
or units

Overview

2.1.SO5.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO5.7 Are you planning CAP contribution towards the LIFE programme (only for SO4, SO5, SO6)
 : No
2.1.SO5.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective

Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed in bold] 

Target value 
[to be filled 
from section 
2.3] 

R.17 CU PR - Afforested land Area supported for afforestation, agroforestry restoration, 
including breakdowns

0.00 ha

R.18 CU - Investment support for the forest sector Total investment to improve the 
performance of the forestry sector

0.00 EUR

R.19 PR - Improving and protecting soils Share of utilised agricultural area (UAA) under 
supported commitments beneficial for soil management to improve soil quality and biota 
(such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous 
crops)

0.00 %
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R.21 PR - Protecting water quality Share of utilised agricultural area (UAA) under 
supported commitments for the quality of water bodies

0.00 %

R.22 PR - Sustainable nutrient management Share of utilised agricultural area (UAA) 
under supported commitments related to improved nutrient management

0.00 %

R.23 PR - Sustainable water use Share of utilised agricultural area (UAA) under supported 
commitments to improve water balance

0.00 %

R.24 PR - Sustainable and reduced use of pesticides Share of Utilised Agricultural Area 
(UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of pesticides 
in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage

0.00 %

R.25 - Environmental performance in the livestock sector Share of livestock units (LU) 
under supported commitments to improve environmental sustainability 0.00 %

R.26 CU - Investment related to natural resources Share of farms benifitting from CAP 
productive and non-productive investment support related to care for the natural resource

0.00 %

R.27 CU - Environmental or climate-related performance through investment in rural 
areas Number of operations contributing to environmental sustainability and the 
achievement of climate mitigation and adaptation goals in rural areas

0.00   

R.28 CU - Environmental or climate-related performance through knowledge Number 
of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in 
European Innovation Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP related to 
environmental or climate-related performance

0.00   

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO5.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 5  στηρίζεται από χρηματοδοτικούς πόρους που κατευθύνονται στην ορθολογιστική 
χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και της αυξημένης οργανικής ουσίας στα εδάφη και 
ποσοστιαία βρίσκεται στην ίδια βαρύτητα περίπου με τον  Ειδικό Στόχο 4 (8%).

2.1.SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve 
habitats and landscapes
2.1.SO6.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO6.1.1 Strengths
Βιοποικιλότητα - Πτηνά

1.Στόχοι Διατήρησης και εκπονηθέντα Διαχειριστικά Σχέδια για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σε 
όλη την Κύπρο.

2.Ανοδικές τάσεις του Δείκτη Αγροτικών Πτηνών

3.Μεγάλο μέρος των ενισχυόμενων από το ΠΑΑ εκτάσεων βρίσκεται εντός ή γύρω από ΖΕΠ

4.Έχει θεμελιωθεί ένα καλό δίκτυο ανάμεσα σε ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς και δημόσιες λειτουργίες 
για τα πτηνά.

Βιοποικιλότητα – Οικότοποι

5.Έχουν χαρακτηρισθεί 34 από τους 42 ΤΚΣ ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), οι οποίες 
περιλαμβάνουν διαχειριστικές διατάξεις/δράσεις/μέτρα προστασίας για οικότοπους και είδη
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6.Μεγάλο μέρος των ενισχυόμενων από το ΠΑΑ εκτάσεων βρίσκεται εντός ή γύρω από ΕΖΔ

7.Σε σημαντικό ποσοστό της ΧΓΕ ασκείται γεωργία χαμηλής έντασης,

8.Βαθμιαία αύξηση του ποσοστού γεωργών που χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές 
πρακτικές.

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

9.Έτοιμος καθορισμός, χαρτογράφηση και δείκτες παρακολούθησης και κατηγοριοποίηση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών ανά οικοσύστημα.

Τοπίο – ΥΦΑ

10.Οι ΥΦΑ έχουν χαρτογραφηθεί. Ενδεχομένως η χαρτογράφηση αυτή να χρειάζεται αναθεώρηση για να 
συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα της γεωργίας (LPIS 2019) καθώς και οι καινούργιες περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000

11.Οι εκτάσεις υπό εκτατική (χαμηλής έντασης) παραγωγή είναι σημαντικό ποσοστό της ΧΓΕ (44%).

Δάση και Δασικές Εκτάσεις

12.Αυξημένο ποσοστό φυσικών εκτάσεων και δασών τυγχάνουν προστασίας και διαχείρισης για 
βιοποικιλότητα. 

13.Σημαντικές υποδομές και διαθέσιμοι πόροι για προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από 
πυρκαγιές 

14.Μεγάλο ποσοστό των περιοχών Natura 2000 είναι κρατικές Διατήρηση φυτικών ειδών σε ex-situ 
φυτείες για προστασία των γενετικών πόρων.

Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη Γεωργία

15.Ύπαρξη παραδοσιακών φυλών, παραδοσιακών καλλιεργειών και γενετικού υλικού στη γεωργία

16.Αύξηση εκτρεφομένων βοοειδών παραδοσιακών φυλών 

17.Ύπαρξη Τράπεζας Γενετικού Υλικού στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Βιολογική Γεωργία

18.Αυξητική τάση και θετική δυναμική στην παραγωγή βιολογικών

19.Ενδιαφέρον από τους καταναλωτές

2.1.SO6.1.2 Weaknesses
Βιοποικιλότητα - Πτηνά

1.Εγκατάλειψη γεωργικών δραστηριοτήτων και κυρίως αμπελώνων και σιτηρών σε ΖΕΠ 

2.Πίεση μετατροπής οικοτόπων σε γεωργική γη γύρω από ΖΕΠ

3.Υπερ-αντληση υδάτων αποστερεί του υγροβιότοπους από την «οικολογική ροή» αν και αυτή 
προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

4.Τα Μέτρα του ΠΑΑ δεν είχαν χωρική στόχευση στις ΖΕΠ ούτε και ιδιαίτερες απαιτήσει που να 
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συνάδουν με τους στόχους και τα διαχειριστικά σχέδια

 Βιοποικιλότητα – Οικότοποι

5.Μετατροπή εκτάσεων σε γεωργικές είναι η σημαντικότερη και πιο συχνή πίεση/απειλή στους 
οικοτόπους. 

6.Η υπερβόσκηση σε συγκεκριμένες περιοχές πχ Ακάμας και Κοιλάδα Διαρίζου 

7.Η πλήρης εγκατάλειψη της βόσκησης σε παραδασόβιες περιοχές. 

8.Η διαχείριση του νερού στη γεωργία και κυρίως η υπερ-άντληση η χρήση των υδάτων που κάποιες 
φορές απαγορεύει στους οικοτόπους να διατηρούν την ελάχιστη περιβαλλοντική ροή (environmental 
flow) 

9.Η ρύπανση, διάχυτη και σημειακή και οι επιπτώσεις της στους οικοτόπους

 Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

10.Ενδεχομένως η μεγάλη κλίμακα και το εύρος της χαρτογράφησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών να 
μην υποστηρίζει τον τρόπο ανάπτυξης του Προγράμματος που είναι σε πολύ μικρή κλίμακα.

 Τοπίο – ΥΦΑ

11.Δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα στοιχεία του τοπίου που πρέπει να διατηρηθούν ή να αυξηθούν 
(π.χ. πέτρινες πεζούλες, θάμνοι, μεμονωμένα δένδρα, κ.λπ.) και συνεπώς θα είναι δύσκολο να τεθούν 
κριτήρια από το Πρόγραμμα. 

12.Λόγω του καθορισμού των ΥΦΑ Τύπου Ι σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα (1Km2) μπορεί να μην είναι 
αξιοποιήσιμη από πολύ στοχευμένα μέτρα#

13.Οι περιοχές Τύπου ΙΙ μπορεί να πρέπει να επανεξετασθούν με βάση τα αναθεωρημένα Διαχειριστικά 
Λεκανών Απορροής.

14.Εγκατάλειψη γεωργικής γης στις ορεινές περιοχές και ειδικότερα εγκατάλειψη μεγάλων εκτάσεων 
αμπελώνων

15.Αλλοίωση του φυσικού τοπίου ως αποτέλεσμα μεγάλων παρεμβάσεων για εμπορικές δραστηριότητες

 Δάση και Δασικές Εκτάσεις

16.Εγκατάλειψη γεωργικής δραστηριότητας στα όρια των δασών με αποτέλεσμα την αύξηση κινδύνου 
από πυρκαγιές

17.Μικρή συμμετοχή ιδιωτών δασοκτημόνων σε μέτρα πρόληψης πυρκαγιών και προστασίας των δασών

18.Υπερβόσκηση (σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές).

 Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη Γεωργία

19.Σταδιακή εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών και απώλεια γενετικού υλικού

Βιολογική Γεωργία

20.Απουσία βιολογικής παραγωγής σε συμπαγείς εκτάσεις μέσα από συνεργασίες παραγωγών ώστε να 
διαφανεί η χωρική αγροπεριβαλλοντική αποτελεσματικότητα
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2.1.SO6.1.3 Opportunities
Βιοποικιλότητα - Πτηνά

1.Συνέργειες του Προγράμματος και στοχευμένα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μέσα και γύρω από τις ΖΕΠ 
με βάση την οριοθέτηση των ΖΕΠ, τους στόχους διατήρησης και τα διαχειριστικά σχέδια. 

2.Συνέργειες του Προγράμματος με άλλες Πρωτοβουλίες (Interreg, Life) για επέκταση των έργων στις 
ΖΕΠ με επιπλέον χρηματοδότηση 

Βιοποικιλότητα – Οικότοποι

3.Συνέργειες του Προγράμματος και στοχευμένα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μέσα και γύρω από τις ΕΖΔ 
με βάση την οριοθέτηση των ΕΖΔ, τους στόχους διατήρησης και τα διαχειριστικά σχέδια. 

4.Ανανεωμένα σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων με απόλυτη προτεραιότητα σε καθορισμό 
βοσκοϊκανότητα που θα επιτρέψει σε υποβαθμισμένους βοσκοτόπους να ανακάμψουν

5.Συνέργειες του Προγράμματος με άλλες Πρωτοβουλίες (Interreg, Life) για επέκταση των έργων στις 
ΕΖΔ με επιπλέον χρηματοδότηση

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

6.Η εναρμόνιση (σχεδιασμός και στοχοθεσία) των παρεμβάσεων του Προγράμματος με το σχεδιασμό των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών για την μετάφραση των ωφελειών του προγράμματος σε όρους 
οικοσυστημικών υπηρεσιών

7.Να γίνουν δοκιμαστικές (και πρότυπες) εφαρμογές της μεθοδολογίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών 
σε διαφορετικά γεωργικά οικοσυστήματα ώστε να προετοιμαστεί ο διοικητικός μηχανισμός για την πλήρη 
εφαρμογή του πλαισίου SEEA-Experimental.

Τοπίο – ΥΦΑ

8.Επειδή ένα σημαντικό ποσοστό των ΥΦΑ καθορίζεται από την ύπαρξη περιοχών του Δικτύου 
Natura2000, μπορεί να γίνει στοχευμένη γεωργία πολλαπλών σκοπών εντός αυτών των περιοχών.

Δάση και Δασικές Εκτάσεις

9.Επενδύσεις μέσω προγραμμάτων για δάσωση γης

10.Η συμπερίληψη των δασών στη Νέα Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες 
πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την προστασία της βιοποικιλότητας 
και την αειφορική διαχείριση των δασών. 

11.Πολύ καλές προοπτικές για αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

12.Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας και της 
διατήρησης των οικοτόπων, καθώς και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων

Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη Γεωργία

13.Ενδιαφέρον από τους πολίτες και τους ερευνητικούς οργανισμούς για την διάσωση και μελέτη των 
παραδοσιακών ποικιλιών όπως αναδεικνύεται από αποσπασματικές προσπάθειες

14.Διασύνδεση της γεωργικής βιοποικιλότητας με τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Βιολογική Γεωργία
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15.Η βιολογική γεωργία μπορεί να δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε προιόντα απόγεωγραφικές περιοχές 
με βάση τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες τωνκαταναλωτών πχ αμπέλια στα Κρασοχώρια, ελιές στη 
Σολέα κλπ 

16.Η βιολογική γεωργία είναι ένα οργανωμένο σύστημα αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων με χαμηλό 
διοικητικό κόστος ελέγχου των χρηματοδοτήσεων

2.1.SO6.1.4 Threats
Βιοποικιλότητα - Πτηνά

1.Καθυστέρηση στην εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις ΖΕΠ 

2.Επιτάχυνση της εγκατάλειψης γεωργικών δραστηριοτήτων γύρω και μέσα στις ΖΕΠ, σε ορεινές 
περιοχές και στα όρια των δασών

3.Συνεχιζόμενη πίεση μετατροπής οικοτόπων φωλεοποίησης σε γεωργική γη γύρω από ΖΕΠ

4.Συνεχιζόμενη άντληση των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) μπορεί να οδηγήσει σημαντικούς 
υγροβιότοπους σε συρρίκνωση ή/και εξαφάνιση.

Βιοποικιλότητα – Οικότοποι

5.Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και την εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις ΕΖΔ

6.Συνεχιζόμενη πίεση μετατροπής οικοτόπων σε γεωργική γη γύρω από ΕΖΔ θα οδηγήσει κάποιους 
οικοτόπους σε οικολογικά μη-αντιστρεπτή συρρίκνωση

7.Συνεχιζόμενη άντληση των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) μπορεί να οδηγήσει σημαντικούς 
υγροβιότοπους σε συρρίκνωση ή/και εξαφάνιση.

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

8.Να μην εναρμονισθεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο των οικοσυστημικών υπηρεσιών με το χαρτογραφικό 
υπόβαθρο του Προγράμματος και να μην επιτραπεί η διενέργεια της παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των επιπτώσεων του Προγράμματος σε όρους οικοσυστημικών υπηρεσιών

Δάση και Δασικές Εκτάσεις

9.Ενδεχομένως η κλιματική αλλαγή να επιτρέψει την επιβίωση νέων ξενιστών που να αποτελέσουν 
κίνδυνο για την υγεία των δασών. 

10. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να δυσχεράνει την αναγέννηση των δασών, καθώς και να επιφέρει 
αλλαγή στη γεωγραφική τους κατανομή.

11. Αρνητική επίδραση επί των δασών και της βιοποικιλότητας από την ξηρασία    

12. Απώλεια γενετικών πόρων από την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών και την 
αλλαγή στη χρήση γης (μόνο σε όσον αφορά ιδιωτικές δασικές εκτάσεις).   

Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη Γεωργία

13. Περαιτέρω μείωση των εκτάσεων παραδοσιακών καλλιεργειών και μείωση του αριθμού των 
παραδοσιακών ζωικών φυλών σε αίγες και πρόβατα

14.Απώλεια γενετικών πόρων στη γεωργία
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2.1.SO6.1.5 Other comments

2.1.SO6.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

6.1 Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος για 
την συνύπαρξη γεωργίας και επικονιαστών Βαθμίδα Α Yes

6.2
Περιορισμός του κινδύνου εξάπλωσης 
πυρκαγιών και αύξηση των δυνατοτήτων 
έγκαιρης πυρόσβεσης

Βαθμίδα Α Yes

6.3
Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις αγροτικές 
περιοχές, περιλαμβανομένων παραδοσιακών 
φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

6.4 Η αύξηση των εκτάσεων που εφαρμόζεται 
βιολογική γεωργία Βαθμίδα Α Yes

2.1.SO6.3 Identification of the relevant (elements of) national plans emanating from the legislative 
instruments referred to in Annex XI of the CAP plan Regulation that have been taken into account in the 
CAP plans’ needs assessment for this specific objective
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2.1.SO6.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output 
Indicator

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the 
climate, the environment and animal 
welfare

Α.Π. 3.1.3 - Διατήρηση ασυγκόμιστης 
παραγωγής για διατροφή και 
φωλαιοποίηση πουλιών και ζώων

O.8. Number of hectares or 
of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the 
climate, the environment and animal 
welfare

Α.Π. 3.3.4 - Αγροπεριβαλλοντικές 
υποχρεώσεις για τη διατήρηση και 
βιώσιμή χρήση σε παραδοσιακές φυλές 
ζώων

O.8. Number of hectares or 
of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the 
climate, the environment and animal 
welfare

Α.Π. 3.4 - Οικολογικό Πρόγραμμα της 
Μπανάνας 

O.8. Number of hectares or 
of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the 
climate, the environment and animal 
welfare

Α.Π. 3.6.1 - Διατήρηση στοιχείων του 
τοπίου "Νησίδες βιοποικιλότητας"

O.8. Number of hectares or 
of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the 
climate, the environment and animal 
welfare

Α.Π. 3.6.2 - Φύτευση μελισσοκομικών 
φυτών με στόχο την αύξηση και 
επιοκονιαστών

O.8. Number of hectares or 
of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the 
climate, the environment and animal 
welfare

Α.Π. 3.6.3 - Συντήρήση μικρής 
κλίμακας ή διατήρησης υφιστάμενων 
ξερολιθιών εντός αγροτεμαχείων

O.8. Number of hectares or 
of livestock units 
benefitting from eco-
schemes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in 
tangible and intangible assets, research 
and experimental and innovative 
production methods and other actions

F&V10 - Περιβαλλοντικές δράσεις – 
«Ολοκληρωμένη παραγωγή»

O.35. Number of supported 
operational programmes

Sectoral - 
Apiculture 
products

ADVIBEES(55(1)(a)) - advisory services, 
technical assistance, training, information 
and exchange of best practices, including 
through networking, for beekeepers and 
beekeepers' organisations

Μ.Π 1 - Τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων

O.37. Number of actions or 
units for beekeeping 
preservation or 
improvement

Sectoral - 
Apiculture 
products

ACTLAB(55(1)(c)) - actions to support 
laboratories for the analysis of apiculture 
products, bee losses or productivity drops, 
and substances potentially toxic to bees

Μ.Π. 3 - Εργαστηριακές αναλύσεις 
μελισσοκομικών προϊόντων

O.37. Number of actions or 
units for beekeeping 
preservation or 
improvement

Sectoral - 
Apiculture 
products

PRESBEEHIVES(55(1)(d)) - actions to 
preserve or increase the existing number 
of beehives in the Union, including bee 
breeding

Μ.Π. 2  - Καταπολέμηση εισβολέων και 
ασθενειών

O.37. Number of actions or 
units for beekeeping 
preservation or 
improvement

Sectoral - 
Apiculture 
products

COOPAPI(55(1)(e)) - cooperation with 
specialised bodies for the implementation 
of research programs in the field of 
beekeeping and apiculture products

Μ.Π. 4 - Εφαρμοσμένη έρευνα O.37. Number of actions or 
units for beekeeping 
preservation or 
improvement

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

A.A. 1.2.3 - Αραιώσεις σε πυκνές 
συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για 
βελτίωση της ανθεκτικότητας των 
δασών

O.15. Number of hectares 
(forestry) or number of 
other units covered by 
environmental or climate-
related commitments going 
beyond mandatory 
requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

A.A. 10.1.10 - Αξιοποίηση 
ανθρωποπουλιών για φυσική 
καταπολέμηση τρωκτικών

O.14. Number of hectares 
(excluding forestry) or 
number of other units 
covered by environmental 
or climate-related 
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commitments going beyond 
mandatory requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

Α.Α. 1.1.3 - Διατήρηση και βιώσιμη 
χρήση των γηγενών ποικιλιών 
Οικοπαραγωγής της Κύπρου ως 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

O.14. Number of hectares 
(excluding forestry) or 
number of other units 
covered by environmental 
or climate-related 
commitments going beyond 
mandatory requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

Α.Α. 1.1.4 - Διατήρηση παλαιών 
αμπελώνων οινοπαραγωγής με 
γηγενείες ποικιλίες της Κύπρου για 
σκοπούς διαιώνισης του Ντόπιου 
γενετικού κεφαλαίου και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας 

O.14. Number of hectares 
(excluding forestry) or 
number of other units 
covered by environmental 
or climate-related 
commitments going beyond 
mandatory requirements

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

Α.Α. 1.1.6 - Βιολογική Γεωργία και 
κτηνοτροφία

O.17. Number of hectares 
or number of other units 
benefitting from support for 
organic farming

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

Α.Α. 1.1.9 - Διαχείριση  
μελισσοσμηνών με στόχο τη διατήρηση 
αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα 
πτηνά

O.14. Number of hectares 
(excluding forestry) or 
number of other units 
covered by environmental 
or climate-related 
commitments going beyond 
mandatory requirements

RD ANC(71) - Natural or other area-specific 
constraints

Α.Α. 2  - Ενισχύσεις στις ορεινές 
περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς 
περιορισμούς

O.12. Number of hectares 
benefitting from support for 
areas facing natural or 
specific constraints, 
including a breakdown per 
type of areas

RD ASD(72) - Area-specific disadvantages 
resulting from certain mandatory 
requirements

Α.Α. 3 - Ενισχύσεις σε περιοχές με 
υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 
2000)

O.13. Number of hectares 
benefitting from support 
under Natura 2000 or 
Directive 2000/60/EC

RD INVEST(73-74) - Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.3.1 - Επενδύσεις βελτίωσης της 
αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού

O.22. Number of supported 
infrastructures investment 
operations or units

RD INVEST(73-74) - Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.3.2 - Πρόληψη ζημιών σε δάση 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων

O.22. Number of supported 
infrastructures investment 
operations or units

Overview

2.1.SO6.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO6.7 Are you planning CAP contribution towards the LIFE programme (only for SO4, SO5, SO6)
 : No
2.1.SO6.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective
Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed in 
bold] 

Target value [to 
be filled from 
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section 2.3] 

R.17 CU PR - Afforested land Area supported for afforestation, agroforestry restoration, 
including breakdowns

0.00 ha

R.18 CU - Investment support for the forest sector Total investment to improve the 
performance of the forestry sector

0.00 EUR

R.22 PR - Sustainable nutrient management Share of utilised agricultural area (UAA) 
under supported commitments related to improved nutrient management

0.00 %

R.24 PR - Sustainable and reduced use of pesticides Share of Utilised Agricultural Area 
(UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage

0.00 %

R.25 - Environmental performance in the livestock sector Share of livestock units 
(LU) under supported commitments to improve environmental sustainability 0.00 %

R.27 CU - Environmental or climate-related performance through investment in 
rural areas Number of operations contributing to environmental sustainability and the 
achievement of climate mitigation and adaptation goals in rural areas

0.00   

R.31 PR - Preserving habitats and species Share of utilised agricultural area (UAA) 
under supported commitments for supporting biodiversity conservation or restoration 
including high-nature-value farming practices

0.00 %

R.32 CU - Investments related to biodiversity Share of farms benefitting from CAP 
investment support contributing to biodiversity

0.00 %

R.33 - Improving Natura 2000 management Share of total Natura 2000 area under 
supported commitments 0.00 %

R.34 PR - Preserving landscape features Share of utilised agricultural area (UAA) under 
supported commitments for managing landscape features, including hedgerows and trees

0.00 %

R.35 CU - Preserving beehives Share of beehives supported by the CAP 0.00 %

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO6.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 6 λαμβάνει ίση περίπου βαρύτητα από τους άλλους δύο «περιβαλλοντικούς» Ειδικούς 
Στόχους (8%) λόγω και των αναγκών που έχει καταγράψει η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, 
επιτυγχάνωντας έτσι μια ισορροπία στις περιβαλλοντικές επιδιώξεις μεταξύ των τριών περιβαλλοντικών 
στόχων. 

2.1.SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business 
development in rural areas
2.1.SO7.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO7.1.1 Strengths
1.   Υψηλό μορφωτικό επίπεδο των νέων γεωργών

2. Μεγάλου φυσικού και οικονομικού μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις νέων γεωργών

2.1.SO7.1.2 Weaknesses
1.  Απουσία εθνικής πολιτικής (μέσω δέσμης κινήτρων) για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων 
γεωργών 
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2.Η μη αντιμετώπιση του θέματος της δημιουργίας θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις 
αγροτικές περιοχές 

3.Οι πολύ περιορισμένοι πόροι που διατίθενται σε δράσεις για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων πέραν της γεωργίας από το ΠΑΑ 

4. Αδυναμία ισορροπημένης κατανομής πόρων σε πεδινές και ορεινές περιοχές ειδικά σε ότι αφορά 
αγροτεμάχια και ένταση εργασίας και πόρων σε αυτά

5.Εστίαση των πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων που αφορά τους νέους στις αστικές περιοχές.

6.Η αδυναμία εύκολης πρόσβασης σε κεφάλαια ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω 
αυστηρών και περιοριστικών κριτηρίων από τις τράπεζες

7.Η πρόσβαση στην γη αποτελεί πρόβλημα πέραν της οικιστικής ανάπτυξης: (α) κόστος απόκτησης γης, 
(β) κουλτούρα για ενοικίαση γης μακροπρόθεσμα

8. Θέματα διαδοχής στις γεωργικές επιχειρήσεις

2.1.SO7.1.3 Opportunities
1.   Η μεγάλη βαρύτητα που αποδίδει η νέα ΚΑΠ στην προσέλκυση των νέων γεωργών 

2. Σημαντική συμβολή του Πυλώνα 2 στην δημιουργία ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από 
νέους γεωργούς 

3.Ύπαρξη κινήτρων για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων (start up) από νέουςαπό τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία

4.Η υλοποίηση της Στρατηγική για τις Ορεινές κοινότητες, εφόσον τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που 
αφορούν τους νέους στα ορεινά

2.1.SO7.1.4 Threats
1.  Η  μη λήψη συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο τηςεθνικής πολιτικής για την προσέλκυση νέων 
γεωργών με αποτέλεσμα την μη ουσιαστική συμβολή του μέτρου των νέων γεωργών στην εγκατάσταση 
και διατήρηση θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο

2.Η μη λήψη μέτρων ενθάρρυνσης της μεταβίβασης γεωργικής δραστηριότητας σε νέους από αρχηγούς 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 65 ετών 

3.Η δυσμενέστερη δημογραφική σύνθεση απασχολούμενων στον πρωτογενή που δημιουργεί σημαντικούς 
κινδύνους για την βιωσιμότητα της Κυπριακής Γεωργίας 

4. Η σταδιακή εγκατάλειψη της ΧΓΕ στα ορεινά και η αποδόμηση των ημιορεινών και ορεινών 
κοινοτήτων

2.1.SO7.1.5 Other comments

2.1.SO7.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
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Strategic 
Plan

7.1 Διαμόρφωση Εθνικής πολιτικής για την 
διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών Βαθμίδα Α Partially

7.2
Ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για την 
εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές 
περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially

7.3 Στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωργών με 
πρόσβαση σε αρχικά κεφάλαια Βαθμίδα Γ Partially

7.4
Μεγιστοποίηση συνεργειών Πρώτου και 
Δεύτερου Πυλώνα για τη διευκόλυνση της 
εγκατάστασης νέων γεωργων

Βαθμίδα  Β Yes

7.5
Παροχή κινήτρων για παραμονή νέων στην 
ύπαιθρο μέσω της στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

Βαθμίδα Β Yes
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2.1.SO7.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - 
Name

Common Output Indicator

DPdecoupled CIS-YF(30) - Complementary income 
support for young farmers

Α.Π.4 - Συμπληρωματική 
Ενίσχυση για νέους γεωργούς

O.6. Number of hectares benefitting 
from complementary income support 
for young farmers

RD INSTAL(75) - Setting up of young 
farmers and new farmers and rural 
business start-up 

Α.Α. 5 - Εγκατάσταση νέων 
γεωργών

O.25. Number of young farmers 
receiving setting-up support

Overview

2.1.SO7.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO7.6 Are you planning CAP contribution towards the Erasmus programme
 : No
2.1.SO7.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective
Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed 
in bold] 

Target value [to be filled 
from section 2.3] 

R.36 CU PR - Generational renewal Number of young farmers benefitting from 
setting up with support from the CAP, including a gender breakdown

0.00   

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO7.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 7 λαμβάνει ένα ποσοστό κοντά στο 2-3% των συνολικών πόρων, ποσό όμως ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών το οποίο συνάδει με εμπειρίες αναφορικά με 
τις δυνατότητες άντλησης του. Τονίζεται ότι συμπληρωματικές ενισχύσεις για νέες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες (εκτός γεωργίας) σε αγροτικές περιοχές παρέχονται και από άλλα Ευρωπαϊκά 
Συγχρηματοδοτούμενα Ταμεία.

2.1.SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, 
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable 
forestry
2.1.SO8.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO8.1.1 Strengths
Οικονομία και Απασχόληση

1.Σημειώνεται ανάσχεση της αστυφιλίας και σταθεροποίηση της πληθυσμιακής σύνθεσης με παραμονή 
των νέων και εγκατάσταση νέων ζευγαριών στις περιαστικές περιοχές Το κόστος απόκτησης κατοικίας 
είναι ελκυστικό στις περιαστικές περιοχές για προσέλκυση νέων ζευγαριών 

2.Καλό οδικό δίκτυο με τα αστικά κέντρα και τις περιαστικές περιοχές

3.Πλούσια τοπική ιστορία και πολιτισμός 

4.Τοπική παραδοσιακή τεχνογνωσία/ εμπειρία των κατοίκων της υπαίθρου
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Διοίκηση

5.Ύπαρξη δομών εκτέλεσης δημοσίων κατασκευαστικών έργων και υποδομών από τις Επαρχιακές 
Διοικήσεις και μεγάλους αγροτικούς δήμους

6.Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Αναπτυξιακές Εταιρείες) που έχουν συσταθεί έχουν αποκτήσει εμπειρία 
στην υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης.

Κοινωνικές Παροχές

Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας

7.Η πεδινή ύπαιθρος έχει πετύχει τη διαφοροποίηση και τη μετάβαση από μια οικονομίαγεωργίας σε μια 
οικονομία υπηρεσιών λόγω των θέσεων απασχόλησης που δημιουργεί ο τουρισμός (στις παραθαλάσσιες 
περιοχές) και οι άλλες υπηρεσίες στα αστικά κέντρα 

8.Η ύπαρξη καταλυμάτων με σημαντικό περιθώριο αναξιοποίητης δυναμικότητας

9.Το ελκυστικό φυσικό και ανθρωπογενές αγροτικό περιβάλλον για ενίσχυση εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού (θρησκευτικός, αθλητικός, φυσιολατρικός)

10.Η ανάπτυξη επισκέψιμων οινοποιείων και άλλων βιοτεχνιών

11.Η δημιουργία μεγάλου αριθμού μονοπατιών μελέτης της φύσης

12.Η ύπαρξη τοπικών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης συνδεδεμένων με το Υφυπουργείο Τουρισμού 

13.Ύπαρξη γηγενών ποικιλιών αμπελιών, ιστορία και παράδοση στην παραγωγή οίνων

14.Ιστορία και παράδοση στην παραγωγή ελαιολάδου, παραγωγή ελαιόλαδων με υψηλές πολυφαινόλες

Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών)

15.Λειτουργία πράσινων σημείων με σχεδιασμό κάλυψης απομακρυσμένων περιοχών

16.Επάρκεια συστήματος συλλογής συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών

2.1.SO8.1.2 Weaknesses
Οικονομία και Απασχόληση

1. Οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν αξιοποιούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με 
εξ’ αποστάσεως εργασία ή δια βίου εκπαίδευση 

2. Η ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου που αφορά 
το Σχέδιο για τη Νήσο, θα βοηθούσε σημαντικά την ανάπτυξη των Κοινοτήτων, που σήμερα 
πλήττονται από το κοινωνικό φαινόμενο της αστυφιλίας

3. Ανεπαρκές οδικό δίκτυο σε αρκετές κοινότητες των ορεινών περιοχών για μετάβαση στα αστικά 
κέντρα για σκοπούς απασχόλησης και για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν βιοτεχνίες στις 
περιοχές αυτές.

4. Απουσία στοχευμένων κινήτρων σε ορεινές/ ημιορεινές περιοχές για απασχόληση προσωπικού
5. Απουσία στοχευμένων κινήτρων σε ορεινές/ ημιορεινές περιοχές για νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (start ups) ιδίως σε τομείς τουρισμού και άλλων υπηρεσιών που δύναται να 
λειτουργούν εξ’ αποστάσεως (ΤΕΠ)

6. Μη κάλυψη του συνόλου των αγροτικών περιοχών από ευρυζωνικά δίκτυα και μη ποιοτική 
παροχή των υπηρεσιών αυτών

7. Ελλείψεις σε βασικές υποδομές (θέματα ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης κτλ.) 
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8. Διασπορά υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων
9. Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα στις ορεινές/ ημιορεινές περιοχές

10. Γήρανση του πληθυσμού στις ορεινές/ ημιορεινές περιοχές
11. Αστυφιλία των νέων στις ορεινές/ ημιορεινές περιοχές
12. Υψηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με τα εισοδήματα στις ορεινές και ημιορεινές κοινότητες 

(θέρμανσης, τελών αποχέτευσης, διαχείρισης σκυβάλων).
13. Εγκατάλειψη γεωργικής γης ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές
14. Θέματα αποτελεσματικής διαδοχής στις επιχειρήσεις

Διοίκηση

1. Η περιορισμένη αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των κοινοτήτων για μεγαλύτερης εμβέλειας και 
αποδοτικότητας παρεμβάσεις σε υποδομές

2. Υπάρχει κατακερματισμός των κοινωνικών πολιτικών σε διάφορα υπουργεία με περιορισμένες 
δυνατότητες διαμόρφωσης πολιτικών από την Τ.Α.

3. Οι πολύ περιορισμένοι πόροι στην πρωτοβουλία LEADER για να υλοποιήσει στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με ουσιαστικά αποτελέσματα 

4. Η αδυναμία αξιοποίησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) από τους 
κατοίκους των αγροτικών περιοχών λόγω ψηφιακού αναλφαβητισμού

5. Έλλειψη εκπαίδευσης/κατάρτισης των κατοίκων ορεινών και ημιορεινών περιοχών σε θέματα 
τεχνολογίας και πληροφορικής σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

6. Η δυνατότητα διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας παραμένει στρατηγικά απροσδιόριστη 
για περιοχές της υπαίθρου οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ορεινές και απομακρυσμένες 

7. Κοινωνικές Παροχές
8. Ελλείψεις σε βασικές υποδομές (θέματα ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης κτλ) 
9. Ανεπάρκεια υποδομών ημερήσιας φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας

10. Χαμηλή οικονομική ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν από τις Τοπικές Αρχές
11. Έλλειψη κοινωνικών παροχών σε μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως 

ηλικιωμένους, , άτομα με αναπηρίες, γυναίκες, νέους, 
12. Υποβαθμισμένο επίπεδο εκπαίδευσης στις ορεινές και ημιορεινές κοινότητες (Δημοτικά σχολεία, 

Γυμνάσια, Λύκεια, επιμορφωτικά κέντρα, επαγγελματική κατάρτιση, σεμινάρια, συνέδρια)
13. Η έλλειψη οργανωμένων δημόσιων μέσων για την  μεταφορά βρεφών/ παιδιών σε περιφερειακά 

κέντρα φροντίδας
14. Δεν καταγράφεται ένα στρατηγικό πλάνο δημιουργίας, μεταφοράς και εξυπηρέτησης ασθενών σε 

περιφερειακά κέντρα περίθαλψης ή μέσω κινητών μονάδων 
15. Οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν αξιοποιούνται για τη δημιουργία συστημάτων κοινωνικών 

παροχών και ιατρικής περίθαλψης

Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας

1. Διαπιστωμένη αδυναμία προσέλκυσης τουριστών στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα το περιορισμό της 
μέσης ετήσια πληρότητα των κλινών στο 25% (2018), διαμορφώνοντας την πληρότητα των 
αγροτουριστικών καταλυμάτων στο 0,34 του μέσου όρου της πληρότητας των ξενοδοχειακών 
υποδομών της χώρας.

2. Η απουσία δημιουργίας και προώθηση στις αγορές του εξωτερικού «διακριτού αγροτουριστικού 
προϊόντος»

3. Σημαντική υστέρηση των αγροτικών περιοχών σε θέματα διατήρησης και προστασίας του 
φυσικού και πολιτισμικού τοπίου ως στοιχείο διαμόρφωσης «ταυτότητας» προορισμού

4. Αδυναμία αξιοποίησης των δημόσιων υποδομών τουρισμού ως στοιχείο ανάπτυξης τουριστικού 
προϊόντος. 

5. Έλλειψη επιμόρφωσης των τουριστικών πρακτόρων για τις υποδομές οικοτουρισμού των ορεινών 
θέρετρων

6. Απουσία θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει την έννοια ‘Επισκέψιμο αγρόκτημα’
7. Απουσία ενός πλαισίου συνεργασιών για διαμόρφωση κοινών τουριστικών πακέτων εμπειριών 

που να στηρίζεται στον πολυλειτουργικό ρόλο της αγροτικής οικονομίας
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8. Η μεγάλη εξάρτηση του κυπριακού τουρισμού από τους διεθνείς TOUR OPERATORS

Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών)

1. Έλλειψη δομών αξιοποίησης οικιακών και κοινοτικών κλαδευμάτων 
2. Μη κάλυψη απομακρυσμένων κοινοτήτων της υπαίθρου (ορεινών κυρίως) με συστήματα 

συλλογής συσκευασιών προς ανακύκλωση
3. Ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης ληγμένων (μη κενών) φυτοπροστατευτικών συσκευασιών
4. Ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης πλαστικών κάλυψης θερμοκηπίων και άλλων γεωργικών 

χρειωδών

42.Μη κάλυψη κοινοτήτων της υπαίθρου με δίκτυα αποχέτευσης

2.1.SO8.1.3 Opportunities
Οικονομία και Απασχόληση

1.Η δυνατότητα πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο με την μερική απασχόληση στη γεωργία και αξιοποίηση 
πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να λειτουργήσει ως επαγγελματική διέξοδος για επιχειρηματικές 
δραστηριότητες νέων ανέργων/ υποαπασχολούμενων

2.Τα παραδοσιακά προϊόντα και οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων στην ύπαιθρο εφόσον δημιουργηθούν συλλογικά συστήματα διάθεσης και προώθησης

3.Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και νέων φοιτητών μέσω της δημιουργίας παραρτημάτων των 
ιδιωτικών σχολών

4.Η αξιοποίηση του αυθεντικού τουριστικού προϊόντος και η στόχευση σε ειδικού ενδιαφέροντος 
τουρίστες μπορεί να δώσει νέες οικονομικές ευκαιρίες.

5.Η παροχή κινήτρων στήριξης νέων ζευγαριών (με ολοκληρωμένο πακέτο απασχόλησης και κοινωνικής 
ένταξης) και φτωχών οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές , 
πέραν της στεγαστικής πολιτικής που αφορά στις ορεινές Κοινότητες και έχει εξαγγελθεί πρόσφατα από 
την Κυβέρνηση

6.Προώθηση της συμπλεγματοποίησης.

7.Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων

8.Ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να λειτουργήσει ως επαγγελματική διέξοδος για επιχειρηματικές 
δραστηριότητες

9.Η αξιοποίηση/ προβολή της τοπικής ιστορίας / πολιτισμού και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας/ 
εμπειρίας των κατοίκων της υπαίθρου μπορεί να λειτουργήσει ως επαγγελματική διέξοδος για 
επιχειρηματικές δραστηριότητες

10.Η αύξηση των τοπικών φεστιβάλ και η ψηλή τους επισκεψιμότητα αποτελεί μια νέα μορφή ‘λαϊκής 
αγοράς’ που αξιοποιείται και μπορεί να ενισχυθεί από τους τοπικούς παραγωγούς

Διοίκηση

11.Η μεταρρύθμιση στα Κοινοτικά Συμβούλια με την συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών δύναται να 
οδηγήσει σε αναπτυξιακές δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα με αυξημένους δείκτες βιωσιμότητας 

12.Η σημαντική εμπειρία που ήδη έχει αποκτηθεί από τις ΟΤΔ για τη διαχείριση πόρων μπορεί να 
αποτελέσει βάση αναπτυξιακών ενεργειών με την κάτω προς άνω προσέγγιση ιδίως σε θέματα 
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συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών

13.Η χρηματοδότηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης και από άλλα ταμεία πέραν του ΕΓΤΑΑ θα 
δώσει στις ΟΤΔ τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πιο ολοκληρωμένες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

Κοινωνικές Παροχές

14. Η μεταρρύθμιση του συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης προς καλύτερο συντονισμό των κοινωνικών 
πολιτικών στην ύπαιθρο

 Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας

15.Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες καθώς και το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό στοιχείο της 
υπαίθρου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής για την 
διαφοροποίηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

16.Η μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο για προσέλκυση τουριστών ειδικών 
ενδιαφερόντων.

17.Η ύπαρξη καταλυμάτων με σημαντικό περιθώριο αναξιοποίητης δυναμικότητας 

18.Η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων που 
παράγονται στην ύπαιθρο δίνοντας την ευκαιρία στις γεωργικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μια 
στρατηγική διαφοροποίησης.

19.Συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων πανεπιστήμιων με τοπικούς φορείς για εντοπισμό και 
προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικά παραγόμενων προϊόντων .

20.Αύξηση της ζήτησης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων (καταναλωτική τάση from farm to fork), 

21.Η αύξηση των τοπικών φεστιβάλ και η ψηλή τους επισκεψιμότητα αποτελεί μια νέα μορφή ‘λαϊκής 
αγοράς’ που αξιοποιείται και μπορεί να ενισχυθεί από τους τοπικούς παραγωγούς

22.Η εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε όλες τις αγροτικές περιοχές θα ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων

Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών)

23.Αξιοποίηση πόρων leader για συνεργασίες τοπική αυτοδιοίκησης και γεωργών στη διαχείριση 
αποβλήτων πλαστικών θερμοκηπίων

2.1.SO8.1.4 Threats
Οικονομία και Απασχόληση

1.Πληθυσμιακή αποψίλωση, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση και περιορισμένες δυνατότητες για 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ορεινές περιοχές.

2.Η τάση φυγής και η έλλειψη ευκαιριών σε ορισμένες απομακρυσμένες ορεινές περιοχές ενδέχεται να 
οδηγήσουν εντός των προσεχών ετών σε πλήρη εγκατάλειψη των περιοχών, με την τάση να είναι ήδη 
σχεδόν μη αναστρέψιμη σε ορισμένες κοινότητες

3.Θέματα κλιματικής αλλαγής (πυρκαγιές, έλλειψη νερού, έντονα καιρικά φαινόμενα)

4.Καθυστερήσεις στην ωρίμανση και κατασκευή έργων 
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5.Ανταγωνισμός από βιομηχανικά /εισαγόμενα προϊόντα.

6.Δυσλειτουργικό πλαίσιο ελέγχου και νομιμοποίησης βιοτεχνιών.

Κοινωνικές Παροχές

7.Η υπογεννητικότητα που μαστίζει την Κύπρο και την ύπαιθρο επιδρά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
αρνητικά στη δημογραφική εξέλιξη των περιοχών και στην κοινωνική συνοχή

8.Πληθυσμιακή αποψίλωση ορεινών/ημιορεινών κοινοτήτων, λόγω έλλειψης κοινωνικών παροχών και 
υποδομών, καθώς και ανεπαρκούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας

9.Το χαμηλό ποσοστό πληρότητας των υποδομών 

10.Κίνδυνος καταστροφής  πολιτιστικών,φυσικών πόρων και της τοπικής παραδοσιακής τεχνογνωσίας 
εάν δεν εξευρεθούν μέθοδοι και τρόποι διαφύλαξης, διατήρησης και προβολής 

Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών)

11.Ανεπαρκή συστήματα συλλογής αποβλήτων δύναται να οδηγήσει σε ρύπανση των φυσικών πόρων και 
του περιβάλλοντος στις ορεινές κοινότητες με αποτέλεσμα την απομείωση των συγκριτικών του 
πλεονεκτημάτων

2.1.SO8.1.5 Other comments

2.1.SO8.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

3.1 Ενίσχυση της δυνατότητας απευθείας πώλησης 
από τους γεωργούς στους καταναλωτές Βαθμίδα Β Yes

8.1
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την 
προσέλκυση νέων επισχειρήσεων στις ορεινές 
περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially

8.10 Ενίσχυση της οικογενειακής γεωργίας και ο 
θεσμός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος Βαθμίδα Β Yes

8.2 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές Βαθμίδα Β Yes

8.3 Αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων 
και υποδομών των ορεινών περιοχών Βαθμίδα Δ No

8.4
Καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού 
των αγροτικών περιοχών και επέκταση των 
ψηφιακών υπηρεσιών

Βαθμίδα Γ Partially

8.5
Επέκταση αποχετευτικών δικτύων και 
διασυνδέσεων με εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων

Βαθμίδα Δ No

8.6 Συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης 
αποβλήτων συσκευασίας και κλαδευμάτων Βαθμίδα Γ Partially

8.7 Διαφοροποίση της αγροτικής οικονομίας με 
έμφαση στην αξία της φύσης και του πολιτισμού Βαθμίδα Γ Partially
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8.8 Παρεμβάσεις ΕΚΤ μέσω ΟΤΔ για μείωση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Βαθμίδα Δ No

8.9 Εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνων χωριών 
ιδιαίτερα σε μεγάλες αγροτικές κοινότητες Βαθμίδα Γ Partially
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2.1.SO8.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output Indicator

RD INVEST(73-74) - Investments, 
including investments in 
irrigation

Α.Α. 4.2   - Επενδύσεις στη 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

O.24. Number of supported off-farm 
productive investment operations or units

RD INVEST(73-74) - Investments, 
including investments in 
irrigation

Α.Α. 4.4 - Έργα υποδομών στις 
αγροτικές περιοχές και ανάπλαση 
χωριών 

O.22. Number of supported 
infrastructures investment operations or 
units

RD COOP(77) - Cooperation Α.Α. 6.1 - LEADER O.31. Number of supported local 
development strategies (LEADER) or 
preparatory actions

Overview

2.1.SO8.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO8.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective
Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully 
displayed in bold] 

Target value [to be filled from 
section 2.3] 

R.37 CU - Growth and jobs in rural areas New jobs supported in CAP 
projects

0.00   

R.38 CU - LEADER coverage Share of rural population covered by local 
development strategies

0.00 %

R.42 CU - Promoting social inclusion Number of persons covered by 
supported social inclusion projects

0.00 %

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.SO8.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 8  λαμβάνει ένα ποσοστό κοντά στο 3% των συνολικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η αγροτική ανάπτυξη είναι πολυεπίπεδη και δεν περιορίζεται στους πόρους του Στρατηγικού Σχεδίου 
αλλά σε διάφορους αναπτυξιακούς πόρους εθνικών προϋπολογισμών που έχει το κάθε Υπουργείο 
ξεχωριστά, π.χ. για την Παιδεία, τις συγκοινωνίες, τα αποχετευτικά δίκτυα κ.α.

2.1.SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including 
high quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well 
as improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
2.1.SO9.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.SO9.1.1 Strengths
Ασφάλεια Τροφίμων

1.Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τους Κύπριους πολίτες-καταναλωτές 
τροφίμων 

2.Οι Κύπριοι πολίτες έχουν ακούσει για θέματα που σχετίζονται με ασθένειες ζώων και φυτών και 
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υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα

3.Υψηλό βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφάλειας τροφίμων, στους 
επιστήμονες και στις οργανώσεις καταναλωτών

4.Οι πωλήσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών μειώνονται συνεχώς

Βιολογική Γεωργία

1. Οι Κύπριοι πολίτες θεωρούν τα βιολογικά προϊόντα ασφαλέστερα, γευστικότερα, καλύτερα για το 
περιβάλλον και τη διαβίωση των ζώων

2. Οι υπό μετατροπή σε βιολογική γεωργία εκτάσεις αυξάνονται δείχνοντας ανταπόκριση των 
παραγωγών στην αγορά βιολογικών προϊόντων

Προϊόντα Ποιότητας

1.Ύπαρξη ποιοτικών τοπικών και σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων που θα μπορούσαν να 
διεκδικήσουν πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ

Καλή διαβίωση ζώων

1.Σημαντική στάση των πολιτών για την σημασία της καλής διαβίωσης των ζώων 

2.1.SO9.1.2 Weaknesses
Ασφάλεια Τροφίμων

1.Μικρότερος βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στη βιομηχανία τροφίμων και στις υπεραγορές

2.Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών μπορεί να ενημερωθεί από σχετικά λίγες πηγές πληροφόρησης

Βιολογική Γεωργία

1.Οι Κύπριοι καταναλωτές θεωρούν τα βιολογικά προϊόντα ακριβά

2.Ο μικρός κλήρος δεν βοηθά στην επέκταση της βιολογικής γεωργίας κυρίως λόγω της αδυναμίας 
προφύλαξης των παραγωγών από τους γειτονικούς συμβατικούς παραγωγούς

3.Το ποσοστό ΧΓΕ σε βιολογική γεωργία είναι ακόμα χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου

4.Μεγάλο μέρος των βιολογικών κηπευτικών είναι εισαγόμενα

Προϊόντα Ποιότητας

1.Μικρή αναγνώριση των σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ της ΕΕ ανάμεσα στους Κύπριους καταναλωτές 

2.Μικρός αριθμός προϊόντων που διεκδικεί πιστοποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ

3.Διαδικασία πιστοποίησης χρονοβόρα και υψηλού κόστους για μικρής παραγωγής προϊόντα

Καλή διαβίωση ζώων

1.Η χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών είναι υψηλή και συνεχώς αυξάνει

2.1.SO9.1.3 Opportunities
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Ασφάλεια Τροφίμων

1.Η ενημέρωση των καταναλωτών και η ανησυχία τους για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών 
είναι μια ευκαιρία για την επέκταση της Ολοκληρωμένης Γεωργίας (Ολοκληρωμένη καταπολέμηση 
εχθρών και ασθενειών) και της βιολογικής γεωργίας

2.Η επέκταση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργία και της Βιολογικής Γεωργίας προτείνονται 
επίσης ως μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή από το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής

3.Ψηλός δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στους παραγωγούς για την ορθή πληροφόρηση

Βιολογική Γεωργία

1.Υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων κυρίως σε 
καλλιέργειες κηπευτικών και φρούτων αφού παραμένουν σημαντικές εισαγωγές σε αυτά τα είδη

2.Η επέκταση της βιολογικής γεωργίας και οι συνακόλουθες οικονομίες κλίμακας στις εισροές θα μειώσει 
τις τιμές των βιολογικών προϊόντων

3.Η αξιοποίηση ευκαιριών για μείωση των μεσαζόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων

4.Συνεργασίες παραγωγών για ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών του πρωτογενούς 
τομέα.

Προϊόντα Ποιότητας

1.Αύξηση του αριθμού προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ιδιαίτερα σε σύνδεση με τον τουρισμό και τους Κυπρίους 
της διασποράς

2.Βοήθεια στο κόστος σύνταξης του φακέλου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

3.Παροχή κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας από ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ποιοτικών και ιδιαίτερων (π.χ. χημικών, οργανοληπτικών) χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων

Καλή διαβίωση ζώων

1.Ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων επιτρέπει την παραπέρα επένδυση σε εξοπλισμό και υποδομές 
καλής διαβίωσης των ζώων

2.1.SO9.1.4 Threats
Ασφάλεια Τροφίμων

1.Λανθασμένοι χειρισμοί μπορεί να μειώσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης του κοινού στους θεσμούς, στους 
επιστήμονες και στις οργανώσεις καταναλωτών

Βιολογική Γεωργία

1.Ίδιες εισαγωγές από επιχειρηματίες βιολογικής παραγωγής που δραστηριοποιούνται στο λιανικό 
εμπόριο συρρικνώνουν περαιτέρω την εγχώρια αγορά

Καλή διαβίωση ζώων

1.Ένα ενδεχόμενο ανίχνευσης αντιβιοτικών σε τυροκομικά προϊόντα δύναται να επιφέρει μεγάλη ζημιά 
στην εμπορία/ εξαγωγή χαλλουμιών
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2.1.SO9.1.5 Other comments

2.1.SO9.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

9.1 Αύξηση εκτάσεων βιολογικής γεωργίας, μειώση 
χρήσης φυτοπροστατευτκών και αντιβιοτικών Βαθμίδα Α Yes

9.2
 Προβολή, προώθηση ευημερίας των ζώων και 
υιοθέτηση καλών πρακτικών σχετικά με την 
ασφάλεια τροφίμων

Βαθμίδα Α Yes

9.3
 Αύξηση των κυπριακών ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων 
και άλλων συστ. ποιότ. σε συνδυασμό με δράσεις 
προβολής τους

Βαθμίδα Γ Partially

9.4
Αντιμετώπιση του προβλήματος της παιδικής 
παχυσαρκίας μέσω της υιοθέτησης της 
μεσογειακής διατροφής

Βαθμίδα Γ Partially

9.5
Βελτιώση δεξιοτήτων των κτηνοτρόφων με 
στόχο μεταξύ άλλων την μείωση των 
αντιβιοτικών 

Βαθμίδα Β Yes

9.6 Περιορισμός των «απορριμμάτων τροφίμων» 
στην γεωργία Βαθμίδα Γ Partially
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2.1.SO9.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output Indicator

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, 
the environment and animal welfare

Α.Π. 3.3.2 - Υποχρεώσεις για την 
καλή μεταχείριση των 
αιγοπροβάτων

O.8. Number of hectares or of 
livestock units benefitting from 
eco-schemes

DPdecoupled Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, 
the environment and animal welfare

Α.Π. 3.3.3 - Υποχρεώσεις για 
βελτίωση των περιβαλλοντικών 
και διαχειριστικών συνθηκών 
στον τομέα της χοιροτροφίας 

O.8. Number of hectares or of 
livestock units benefitting from 
eco-schemes

Sectoral - Fruit 
and Vegetables

INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible 
and intangible assets, research and 
experimental and innovative production 
methods and other actions

F&V10 - Περιβαλλοντικές 
δράσεις – «Ολοκληρωμένη 
παραγωγή»

O.35. Number of supported 
operational programmes

Sectoral - 
Apiculture 
products

ACTLAB(55(1)(c)) - actions to support 
laboratories for the analysis of apiculture 
products, bee losses or productivity drops, 
and substances potentially toxic to bees

Μ.Π. 3 - Εργαστηριακές 
αναλύσεις μελισσοκομικών 
προϊόντων

O.37. Number of actions or 
units for beekeeping 
preservation or improvement

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

A.A. 1.3 - Ανάληψη  
υποχρεώσεων για τη μειώση της 
χρήσης των αντιβιοτικών

O.18. Number of livestock 
units (LU) benefitting from 
support for animal welfare, 
health or increased biosecurity 
measures

RD ENVCLIM(70) - Environmental, climate-
related and other management 
commitments

Α.Α. 1.1.6 - Βιολογική Γεωργία 
και κτηνοτροφία

O.17. Number of hectares or 
number of other units 
benefitting from support for 
organic farming

Overview

2.1.SO9.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.SO9.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective

Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed in 
bold] 

Target value [to 
be filled from 
section 2.3] 

R.24 PR - Sustainable and reduced use of pesticides Share of Utilised Agricultural Area 
(UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage

0.00 %

R.29 PR - Development of organic agriculture Share of utilised agricultural area (UAA) 
supported by the CAP for organic farming with a split between maintenance and 
conversion

0.00 %

R.43 PR - Limiting antimicrobial use Share of livestock units (LU) concerned by 
supported actions to limit the use of antimicrobials (prevention/reduction)

0.00 %

R.44 PR - Improving animal welfare Share of livestock units (LU) covered by supported 
actions to improve animal welfare

0.00 %

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective
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2.1.SO9.9 Justification of the financial allocation
Ο Ειδικός Στόχος 9 λαμβάνει μια σχετικά μικρότερη χρηματοδοτική βαρύτητα από τους άλλους ειδικούς 
στόχους, επικεντρώνεται όμως στα θέματα των αυξημένων προσδοκιών για αύξηση των βιολογικών 
εκτάσεων και της μείωσης των αντιβιοτικών. Η χρηματοδοτική βαρύτητα κρίνεται μικρή για το 
Στρατηγικό Σχέδιο αφού αρκετά από τα ζητήματα και τις ανάγκες του Ειδικού Στόχου καλύπτονται από 
άλλους πόρους πχ διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων, υγιεινή διατροφή. 

2.1.XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, 
innovation and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
2.1.XCO.1 Summary of the SWOT Analysis
2.1.XCO.1.1 Strengths
Διάδοση της γνώσης, 

1. Ισχυρή οργάνωση Γεωργικών Εφαρμογών και συστήματος γεωργικών συμβουλών μέσω των 
Επαρχιακών Γραφείων

Διάδοση της καινοτομίας 

16. Καλά οργανωμένη δομή Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 

Διάδοση της ψηφιοποίησης

9. Εξελιγμένη και διαδεδομένη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας κρατήσεων για τα αγροτουριστικά 
καταλύματα

10. Σημαντική αύξηση στη χρήση διαδικτύου από νοικοκυριά στην ύπαιθρο (από 40% σε 72% 
σε 5 χρόνια)

2.1.XCO.1.2 Weaknesses
Διάδοση της γνώσης

1. Έλλειψη κουλτούρας των γεωργών για αποδοχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
2. Αδύναμος ιδιωτικός τομέας παροχής γεωργικών συμβουλών

Διάδοση της καινοτομίας

17. Έλλειψη κουλτούρας γεωργών να καινοτομήσουν
18. Περιορισμένες ικανότητες μικρών παραγωγών τροφίμων στην ύπαιθρο να καινοτομήσουν

Διάδοση της ψηφιοποίησης

11. Ο μεγαλύτερος αριθμός γεωργών άνω των 50 ετών στερείται γνώσεων και δεξιοτήτων σε 
θέματα ψηφιακής τεχνολογίας

12. Πολύ περιορισμένη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην κυπριακή γεωργία
13. Χαμηλός δείκτης (6%)_ πωλήσεων αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού 

εμπορίου 
14. Περιορισμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου στο εξωτερικό λόγω ψηλού κόστους 

μεταφοράς

2.1.XCO.1.3 Opportunities
Διάδοση της γνώσης

1. Αξιοποίηση πρωτοβουλιών από φορείς λιανικού εμπορίου για αναβάθμιση της ιχνηλασιμότητας 
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στα τρόφιμα μέσω της δημιουργίας εθνικού συστήματος προτύπου

Διάδοση της καινοτομίας 

19. Αξιοποίηση των δομών διαχείρισης των ΕΣΚ που έχουν δημιουργηθεί στο Τμήμα 
Γεωργίας

Διάδοση της ψηφιοποίησης

15. Αξιοποίηση παραδειγμάτων από ερευνητικά προγράμματα για συστήματα γεωργίας 
ακριβείας

2.1.XCO.1.4 Threats
Διάδοση της γνώσης 

1. Δυσκολία στην ενσωμάτωση νέων πρακτικών και τεχνολογιών στην κυπριακή γεωργία

Διάδοση της καινοτομίας 

20. Μείωση της ανταγωνιστικότητας και αναποτελεσματική παρέμβαση προσπαθειών για 
προστιθέμενη αξία

Διάδοση της ψηφιοποίησης

16. Σοβαρή υστέρηση της Κύπρου σε δράσεις επιχειρηματικότητας που αποσκοπεί στον 
έλεγχο του κόστους παραγωγής

2.1.XCO.1.5 Other comments

2.1.XCO.2 Identification of needs

Code Title Prioritisation at the level of the CAP Strategic 
Plan

Need is 
addressed 
in Cap 
Strategic 
Plan

10.1 Ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος 
γεωργικών συμβουλών και εκπαίδευσης Βαθμίδα Α Yes

10.2 Έμφαση της εκπαίδευσης σε θέματα 
περιβάλλοντος και της στρατηγικής Farm to Fork Βαθμίδα Α Yes

10.3
Κατάρτιση και εκπαίδευση γεωργών και 
λειτουργών AKIS σε θέματα νέων τεχνολογιών 
και καινοτομίας

Βαθμίδα Β Yes

10.4 Ενίσχυση των δομών συνεργασίας του AKIS με 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση Βαθμίδα Β Yes

10.5
Βελτίωση δεξιοτήτων των κτηνοτρόφων σε 
θέματα ευζωίας, διατροφής υγειονομικής 
φροντίδας 

Βαθμίδα Α Yes

10.6
Ενίσχυση της δικτύωσης και πρόσβασης των 
αγροτών σε έματα καινοτομίας και  νέων 
τεχνολογιών

Βαθμίδα Β Yes

10.7
Αξιοποίηση της Ε&Κ  με σκοπό την δημιουργία 
προϊόντων μεταποίησης με υψηλή προστιθέμενη 
αξία 

Βαθμίδα Β Yes
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10.8
Καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού 
των αγροτικών περιοχών και επέκταση των 
ψηφιακά παρεχόμενων

Βαθμίδα Β Yes
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2.1.XCO.4 Intervention logic
Form of 
Intervention

Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common Output 
Indicator

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical 
assistance, in particular concerning sustainable pest and 
disease control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, climate change 
adaptation and mitigation, the conditions of 
employment, employer obligations and occupational 
health and safety

F&V15 - Περιβαλλοντικές 
δράσεις – «Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical 
assistance, in particular concerning sustainable pest and 
disease control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, climate change 
adaptation and mitigation, the conditions of 
employment, employer obligations and occupational 
health and safety

F&V2 - Eξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής 
και προσαρμογή της στη ζήτηση, 
ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας – «Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical 
assistance, in particular concerning sustainable pest and 
disease control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, climate change 
adaptation and mitigation, the conditions of 
employment, employer obligations and occupational 
health and safety

F&V4 - Bελτίωση ή διατήρηση 
της ποιότητας του προϊόντος – 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Fruit and 
Vegetables

TRAINCO(47(1)(c)) - training including coaching and 
exchange of best practices, in particular concerning 
sustainable pest and disease control techniques, 
sustainable use of plant protection and animal health 
products, and climate change adaptation and mitigation, 
as well as the use of organised trading platforms and 
commodity exchanges on the spot and futures market

F&V8 - Εκπαίδευση και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

O.35. Number of 
supported 
operational 
programmes

Sectoral - 
Apiculture 
products

ADVIBEES(55(1)(a)) - advisory services, technical 
assistance, training, information and exchange of best 
practices, including through networking, for beekeepers 
and beekeepers' organisations

Μ.Π 1 - Τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων

O.37. Number of 
actions or units for 
beekeeping 
preservation or 
improvement

Sectoral - 
Apiculture 
products

COOPAPI(55(1)(e)) - cooperation with specialised 
bodies for the implementation of research programs in 
the field of beekeeping and apiculture products

Μ.Π. 4 - Εφαρμοσμένη έρευνα O.37. Number of 
actions or units for 
beekeeping 
preservation or 
improvement

RD COOP(77) - Cooperation A.A. 6.2 - Συνεργασία O.1. Number of 
European 
Innovation 
Partnership (EIP) 
operational group 
projects

RD KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination 
of information

Α.Α. 7.1 - Εκπαιδεύσεις O.33. Number of 
supported training, 
advice and 
awareness actions 
or units

RD KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination 
of information

Α.Α. 7.2  - Επισκέψεις στο 
εξωτερικό 

O.33. Number of 
supported training, 
advice and 
awareness actions 
or units

Overview
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2.1.XCO.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected 
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
Δεν εφαρμόζεται

2.1.XCO.8 Selection of the result indicator(s)
Selection of the result indicator(s) for this specific objective

Result indicators [recommended Result indicators for this specific objective are fully displayed in bold] 

Target value 
[to be filled 
from section 
2.3] 

R.1 CU PR - Enhancing performance through knowledge and innovation Number of 
persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European 
Innovation Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance 
sustainable economic, social, environmental, climate and resource efficiency performance

0.00   

R.3 CU - Digitalising agriculture Share of farms benefitting from support for digital 
farming technology through CAP

0.00 %

Justification of the selection of the result indicator(s) for this specific objective

2.1.XCO.9 Justification of the financial allocation
Ο εγκάρσιος στόχος επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων όπως οι εκπαιδεύσεις, οι δράσεις 
συνεργασίας, η τεχνική υποστήριξη ενώ τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών εμπλουτίζουν και 
διαφοροποιούν το περιεχόμενο και των υπόλοιπων παρεμβάσεων (π.χ. επενδύσεις για μια έξυπνη πράσινη 
και ψηφιακή πρωτογενή παραγωγή). Ως εκ τούτου εκ της μορφής του ο εγκάρσιος στόχος καταλαμβάνει 
μικρό ποσοστό αφού αφενώς οι δράσεις εκπαίδευσεις και συνεργασίας έχουν σημαντικά μικρότερο 
δαπάνη από άλλες παρεμβάσεις και αφετέρου η συμβολή του καταγράφεται εντός των υπόλοιπων ειδικών 
στόχων.
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2.2 Context Indicators and other values used for the calculation of the targets

Context indicators (PMEF Code) Baseline 
value

Baseline 
year

Updated 
value

Updated 
year Justification/Comments Source of 

data
C.01 Total rural population  (Number of) 2020
C.05 Total forest area  (Hectare) 392,485.00 2018
C.12 Total number of farms  (Number of) 34,940.00 2016
C.17 Total utilised agricultural area (UAA)   (Hectare) 125,350.00 2019
C.19 Total agricultural area and forest area in Natura 2000 sites  (Hectare) 26,079.00 2018
C.23 Total number of livestock units  (Number of) 172,080.00 2016
D.35 Total number of beehives notified to the EU Commission: average of the latest three years 
available at the time of establishing the plan.  (Number of) 55,616.00 2020
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2.3 Targets Plan
2.3.1 Recapitulative table

Result Indicator Specific 
Objective 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Overall 
Target 
Value

R.1 CU PR Enhancing performance through knowledge and innovation
Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or 
participating in European Innovation Partnership (EIP) operational groups 
supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, 
environmental, climate and resource efficiency performance

XCO

R.3 CU Digitalising agriculture
Share of farms benefitting from support for digital farming technology through 
CAP
R.3 Numerator: Number of beneficiaries from relevant paid support
R.3 Denominator: Total number of farms

SO2, XCO

34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.4 Linking income support to standards and good practices
Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida pelo apoio ao 
rendimento e sujeita à condicionalidade
R.4 Numerator: Number of hectares paid

R.4 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO1

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.5 Risk management
Percentagem de explorações agrícolas que dispõem de instrumentos de gestão de 
riscos apoiados pela PAC
R.5 Numerator: Number of farms benefiting from relevant support
R.5 Denominator: Total number of farms

SO1

34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.7 PR Enhancing support for farms in areas with specific needs
Percentagem de apoio adicional por hectare em zonas com maiores necessidades 
(em comparação com a média)
R.7 Numerator: Average income support/ha for beneficiaries in areas with specific needs
R.7 Denominator: Average income support/ha paid to all beneficiaries

SO1

R.8 Targeting farms in specific sectors
Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio associado ao 

SO1
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rendimento para melhorar a competitividade, a sustentabilidade ou a qualidade
R.8 Numerator: Number of beneficiaries of coupled income support
R.8 Denominator: Total number of farms 34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.9 CU PR Farm modernisation
Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para 
reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a eficiência dos recursos
R.9 Numerator: Number of beneficiaries receiving relevant support
R.9 Denominator: Total number of farms

SO2

34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.10 CU PR Better supply chain organisation
Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local 
markets, short supply chain circuits and quality schemes supported by the CAP
R.10 Numerator: Number of beneficiaries from relevant support
R.10 Denominator: Total number of farms

SO2, SO3

34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.11 /Fruit and Vegetables Concentration of supply
Share of value of marketed production by producer organisations or producer 
groups with operational programmes in certain sectors
R.11 Numerator: Total value of marketed production by POs with operational programmes
R.11 Denominator: Total value of production of sectors concerned

SO3

R.12 Adaptation to climate change
Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos 
apoiados para melhorar a adaptação às alterações climáticas
R.12 Numerator: Number of hectares paid

R.12 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO4

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.13 PR Reducing emissions in the livestock sector
Share of livestock units (LU) under support to reduce emissions of greenhouse 
gases and/or ammonia, including manure management
R.13 Numerator: Number of Livestock Units for which a related payment was made
R.13 Denominator: Total number of livestock units

SO4

172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   

R.14 PR Carbon storage in soils and biomass
Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce 
emissions or to maintain or enhance carbon storage (including permanent 

SO4
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grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in 
wetland and peatland)
R.14 Numerator: Number of hectares paid

R.14 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.15 CU Green energy from agriculture and forestry and from other 
renewable sources
Supported investments in renewable energy production capacity, including bio-
based (in MW)

SO4

R.16 CU Investments related to climate
Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to climate 
change mitigation and adaptation, and to the production of renewable energy or 
biomaterials
R.16 Numerator: Number of farms benefitting from CAP investment support contributing to 
climate change mitigation and adaptation, and to renewable energy or biomaterials production
R.16 Denominator: Total number of farms

SO4

34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.17 CU PR Afforested land
Zonas apoiadas para fins de florestação, agrossilvicultura e restauração, com 
respetiva repartição

SO5, SO4, 
SO6

R.18 CU Investment support for the forest sector
Investimento total para melhorar o desempenho do setor florestal

SO5, SO4, 
SO6

R.19 PR Improving and protecting soils
Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments 
beneficial for soil management to improve soil quality and biota (such as reducing 
tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops)
R.19 Numerator: Number of hectares paid

R.19 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO5

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.21 PR Protecting water quality
Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos 
apoiados para a qualidade das massas de água
R.21 Numerator: Number of hectares paid

SO5
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R.21 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.22 PR Sustainable nutrient management
Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos 
apoiados relacionados com a melhoria da gestão dos nutrientes
R.22 Numerator: Number of hectares paid

R.22 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO5, SO4, 
SO6

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.23 PR Sustainable water use
Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos 
apoiados para melhorar o balanço hídrico
R.23 Numerator: Number of hectares paid

R.23 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO5

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.24 PR Sustainable and reduced use of pesticides
Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments 
which lead to a sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts 
of pesticides, such as pesticides leakage
R.24 Numerator: Number of hectares paid

R.24 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO5, SO6, 
SO9

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.25 Environmental performance in the livestock sector
Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por compromissos apoiados 
para melhorar a sustentabilidade ambiental
R.25 Numerator: Number of Livestock Units for which a related payment was made
R.25 Denominator: Total number of livestock units

SO5, SO6

172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   

R.26 CU Investment related to natural resources
Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio da PAC a 
investimentos produtivos e não produtivos relacionados com a proteção dos 
recursos naturais
R.26 Numerator: Number of farms receiving relevant support
R.26 Denominator: Total number of farms

SO5

34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.27 CU Environmental or climate-related performance through investment SO5, SO4, 
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in rural areas
Number of operations contributing to environmental sustainability and the 
achievement of climate mitigation and adaptation goals in rural areas

SO6

R.28 CU Environmental or climate-related performance through knowledge
Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or 
participating in European Innovation Partnership (EIP) operational groups 
supported by the CAP related to environmental or climate-related performance

SO5, SO4

R.29 PR Development of organic agriculture
Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) que beneficia de apoio da 
PAC para a agricultura biológica, discriminada entre manutenção e conversão
R.29 Numerator: Number of hectares paid

R.29 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO4, SO9

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.31 PR Preserving habitats and species
Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for 
supporting biodiversity conservation or restoration including high-nature-value 
farming practices
R.31 Numerator: Number of hectares paid

R.31 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 

SO6

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.32 CU Investments related to biodiversity
Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao 
investimento no âmbito da PAC que contribua para a biodiversidade
R.32 Numerator: Number of farms receiving relevant support
R.32 Denominator: Total number of farms

SO6

34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   34,940   

R.33 Improving Natura 2000 management
Percentagem da superfície total de sítios da rede Natura 2000 abrangida por 
compromissos apoiados
R.33 Numerator: Ha with relevant commitments on Natura 2000 sites

R.33 Denominator: Total agricultural area and forest area in Natura 2000 sites

SO6

26,079 
ha

26,079 
ha

26,079 
ha

26,079 
ha

26,079 
ha

26,079 
ha

26,079 
ha 26,079 ha

R.34 PR Preserving landscape features
Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos 

SO6
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apoiados para a gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
R.34 Numerator: Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments for managing 
landscape features, including hedgerows and trees

R.34 Denominator: Total utilised agricultural area (UAA) 125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha

125,350 
ha 125,350 ha

R.35 CU Preserving beehives
Share of beehives supported by the CAP
R.35 Numerator: Number of beehives for which a related payment was made
R.35 Denominator: Total number of beehives notified to the EU Commission: average of the latest 
three years available at the time of establishing the plan.

SO6

55,616   55,616   55,616   55,616   55,616   55,616   55,616   55,616   

R.36 CU PR Generational renewal
Número de jovens agricultores que se instalaram com o apoio da PAC, com 
repartição por género

SO1, SO7

R.37 CU Growth and jobs in rural areas
New jobs supported in CAP projects

SO8, SO2

R.38 CU LEADER coverage
Percentagem da população rural abrangida por estratégias de desenvolvimento 
local
R.38 Numerator: Rural population covered by LAG funded through LEADER over the 
programming period
R.38 Denominator: Total rural population

SO8

R.42 CU Promoting social inclusion
Número de pessoas abrangidas por projetos de inclusão social apoiados
R.42 Numerator: Number of participants to relevant operations
R.42 Denominator: Total rural population

SO8

R.43 PR Limiting antimicrobial use
Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas para limitar 
a utilização de antimicrobianos (prevenção/redução)
R.43 Numerator: Number of livestock units for which a related payment was made
R.43 Denominator: Total number of livestock units

SO9

172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   

R.44 PR Improving animal welfare
Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas que visem 

SO9
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promover o bem-estar dos animais
R.44 Numerator: Number of livestock units for which a related payment was made
R.44 Denominator: Total number of livestock units 172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   172,080   
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2.3.2 Planned interventions and outputs with a direct and significant link to result indicators
Please look in section 2.3.2 at SFC2021
2.3.3 Consistency with and contribution to the Union targets for 2030 set out in the Farm to Fork Strategy 
and the EU Biodiversity for 2030
Οι πρόσφατα δημοσιευθείσες Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα ζητήματα της 
Πράσινης Συμφωνίας που αφορούν την Farm-Fork και τη βιοποικιλότητα επηρεάζουν καθοριστικά το 
περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου και ειδικότερα στα πιο κάτω συγκεκριμένα πεδία: 

Μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων: Το συνολικό ποσό των παρεμβάσεων που στοχεύουν 
άμεσα στη μείωση της χρήσης χημικών φυτοπροτασίας ανέρχεται σε περίπου 9% των πόρων στην 
Αγροτική Ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν (α) την πρόληψη/ έγκαιρη διάγνωση, (β) τη μείωση 
της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και (γ) των περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας: Το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει σε αύξηση των 
εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας με συνολικό ποσό παρέμβασης που ανέρχεται σε 10% το οποίο 
στοχεύει σε μια σημαντική αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Μείωση της περίσσειας θρεπτικών και ιδιαίτερα του αζώτου και του φωσφόρου: Το Στρατηγικό 
επιδιώκει τη μείωση του αζώτου ιδιαίτερα σε ευαίσθητες από τη νιτρορίπανση περιοχές της Κύπρου με 
έμφαση στις καλλιέργειες πατατών και εσπεριδοειδών.

Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που οφείλονται κυρίως στην κτηνοτροφία: Για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία και τη κτηνοτροφία 
στοχεύει ειδικώς μια παρέμβαση για τη μείωση της αμμωνίας με προϋπολογισμό που εκτιμάται σε 3% 
του συνολικού προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Έμμεσα δε άλλα επενδυτικά μέτρα στοχεύουν στη 
δάσωση γεωργικής γης που επιδιώκουν τη βελτίωση του ισοζυγίου εκπομπών από τη γεωργία.   

Αντιμικροβιακή αντίσταση (Αntimicrobial resistance - AMR). Για τον περιορισμό της χρήσης 
αντιβιοτικών στοχεύουν άμεσα 3 παρεμβάσεις συνολικού ποσού €14.7εκ που στοχεύουν πρωτίστως στην 
καλή διαβίωση των ζώων αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν δράσεις μείωσης της χρήσης των 
αντιβιοτικών, κυρίως σε μονάδες χοιροτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας. Πρόσθετα δε, το επενδυτικό 
μέτρο για εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων στοχεύει στην ενίσχυση αγελαδοτροφικών μονάδων σε 
θέματα υποδομών και εξοπλισμού ευζωίας. 

Προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων και διευκόλυνση της μετάβασης στην υγιεινή 
διατροφή.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου ανταποκρίνονται οι παρεμβάσεις που αφορούν την παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων, την κατανάλωση φρούτων και γάλακτος στα σχολεία και η προώθηση προϊόντων 
ποιότητας συνολικού ποσού γύρω στα €24εκ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο δεν καλύπτει ή καλύπτει μόνο μερικώς τους ακόλουθους στόχους στη στρατηγική 
Farm to Fork.

Μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων: Το Στρατηγικό σχέδιο δεν καλύπτει το 
στόχο αφού προβλέπεται να καλυφθεί από άλλες παρεμβάσεις μέσα από Εθνικούς πόρους και άλλα 
Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Καταπολέμηση της διαφθοράς στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων: Ο στόχος επιδιώκεται να 
καλυφθεί από παρέμβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ηλεκτρονική πλατφόρμα 
εμπορίας) ενώ συμπληρώνεται στο παρόν σχέδιο με τη στήριξη για Λαϊκές Αγορές, βραχείες αλυσίδες και 
τη λειτουργία των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Βιοποικιλότητα:

Δημιουργία ενός συνεκτικού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών: το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
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ενισχύσεις για την εφαρμογή των υποχρεωτικών περιορισμών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με 
συνολικό προϋπολογισμό €3εκ. 

Αντιμετώπιση της απώλειας εδάφους και αποκατάσταση των χερσαίων οικοσυστημάτων: Η 
ενίσχυση της οργανικής ουσίας των εδαφών και η μείωση της διάβρωσης αποτελούν σημαντικές 
παρεμβάσεις του Στρατηγικού και καλύπτονται από τέσσερις παρεμβάσεις με προϋπολογισμό άνω των 
€20εκ που στοχεύουν τόσο στην βελτίωση των εδαφών μέσω της αξιοποίησης γεωργικών αποβλήτων όσο 
και τη πρόληψη της διάβρωσης στα ορεινά μέσω της συντήρησης ξηρολιθιών.

Η μείωση της ρύπανσης στοχεύεται μέσω του περιορισμού της χρήσης χημικών λιπασμάτων σε 
καλλιέργειες όπως τα σιτηρά και την πατάτα ενώ σημαντική αναμένεται και η συμβολή της βιολογικής 
γεωργίας και των πόρων που κατανέμονται συνολικά με αυτές τις παρεμβάσεις να ανέρχονται σε πέραν 
των €25εκ.

Αύξηση της ποσότητας των δασών και βελτίωση της υγείας και της ανθεκτικότητας: Αποτελεί 
βασική προτεραιότητα η αύξηση της έκτασης των δασών και αυτό προβλέπεται να καλυφθεί από τα 
μέτρα δάσωσης γεωργικής και μη γεωργικής γης καθώς και από άλλες παρεμβάσεις πρόληψης πυρκαγιών 
και διατήρησης των δασικών οικοτόπων.

Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στη γεωργία εξυπηρετείται από την ενίσχυση υποδομών 
για αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και τησυνέχιση της ψηλής 
μοριοδότησης σε επενδυτικά σχέδια που αναλαμβάνουν δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ σε γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
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3 Consistency of the Strategy and complementarities
3.1 Overview of the environmental and climate architecture
3.1.1 A description of the overall contribution of conditionality to the specific environmental- and 
climate-related objectives set out in points (d), (e) and (f) of Article 6(1)
Το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός πλήρως βιώσιμου γεωργικού τομέα που θα ενισχύει παράλληλα την προστασία του 
περιβάλλοντος, δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την αναζωογόνηση της αγροτική ζωής, παρέχοντας 
παράλληλα ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα για τους καταναλωτές.

Η αιρεσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού πλαισίου της ΚΓΠ και αντικαθιστά το 
«πρασίνισμα» και την πολλαπλή συμμόρφωση της ΚΓΠ (2014-2020). Παράλληλα θέτει βάσεις για πιο 
φιλόδοξες και βιώσιμες γεωργικές δεσμεύσεις μέσω της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών και 
προτύπων από τους γεωργοκτηνοτρόφους. Η αιρεσιμότητα συνδέει την στήριξη του εισοδήματος (και 
άλλες πληρωμές με βάση την έκταση και τα ζώα) με φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα γεωργικές 
πρακτικές και πρότυπα που αποτελούν τις «Καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες» (GAEC) και 
τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (SMRs). Αυτές οι πρακτικές και πρότυπα στοχεύουν στην 
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου δράσεων για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι Καλές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες θέτουν πρότυπα για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, αντιμετώπιση των προκλήσεων στο νερό, στη προστασία και διαχείριση του εδάφους, τη 
 ποιότητα του εδάφους και προστασία και ποιότητα της βιοποικιλότητας.

Συνολικά η αιρεσιμότητα περιλαμβάνει 9 πρότυπα Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών 
και 16 Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης που με την εφαρμογή τους αναμένεται να συμβάλουν θετικά 
στους τρεις από τους εννέα στόχους της ΚΓΠ που αποτελούν και τους ειδικούς στόχους για το 
περιβάλλον και το κλίμα. Τα πρότυπα Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών 1, 2, και 3 
συμβάλλουν στον πρώτο ειδικό στόχο για το κλίμα και το περιβάλλον και συγκεκριμένα στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια. Τα πρότυπα 
Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών 4, 6, 7 και 8 συμβάλλουν στον δεύτερο ειδικό στόχο 
που αφορά τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών 
πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας και το πρότυπο Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών 
Συνθηκών 9 συμβάλλει στον τρίτο ειδικό στόχο, στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση των οικοτόπων και τοπίων.

GAEC 1. «Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
εθνικό επίπεδο, σε σχέση με τη γεωργική έκταση. Ο συντελεστής αυτός δεν πρέπει να μειωθεί 
περισσότερο από 5% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2018»

Οι μόνιμοι βοσκότοποι αποτελούν φυσικά οικοσυστήματα με φυσικό πλούτο, πλούσια βιοποικιλότητα 
(χλωρίδα και πανίδα) που προσφέρουν, χώρο για αναπαραγωγή, φωλαιοποίηση, διατροφή σε πολλά είδη 
πτηνών, εντόμων αλλά και αγροτικών ζωών.

Παράλληλα η μόνιμοι βοσκότοποι διατηρούν μεγάλα αποθέματα οργανικού άνθρακα στο έδαφος. Η 
πολυετής βλάστηση διαθέτει μεγάλο ποσοστό σταθερού άνθρακα κάτω από το έδαφος, παρέχει 
εδαφοκάλυψη καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και προάγει την σταθερότητα του εδάφους. Με βάση τα 
πιο πάνω οι μόνιμοι βοσκότοποι αποτελούν σημαντικούς οικότοπους που τυγχάνουν κατάλληλης 
προστασίας και διαχείρισης, για διατήρησης των αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος.

GAEC 2. «Ελάχιστη προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων το αργότερο μέχρι το 2025».

Οι υγροτόποι και τυρφώνες είναι από τα πιο πολύτιμα οικοσυστήματα στη Γη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί 
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την παροχή πόσιμου νερού, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
πλημμύρας αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα έχουν την ικανότητα να 
δεσμευόμουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) καιαποθηκεύουν τον περισσότερο άνθρακα από όλους τους 
άλλους τύπους βλάστησης στον κόσμο. Η προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων είναι σημαντική, 
γιατί αποτελούν τα σημαντικότερα φυσικά χερσαία συστήματα αποθηκευμένου άνθρακα και η διατήρηση 
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ή αποκατάσταση τους μπορεί να επιφέρει σημαντικές μειώσεις εκπομπών.

GAEC 3. «Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων αροτραίων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας».

Η πρακτική της καύσης των υπολειμμάτων αροτραίων καλλιεργειών επιφέρει σημαντικές εκπομπές 
διοξειδίου του αζώτου ενώ αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία καταστροφής της οργανικής ουσίας ενώ 
παράλληλα στερεί στο έδαφος τη δυνατότητα προσθήκης οργανικής ουσίας. Η καύση, λοιπόν, των 
φυτικών υπολειµµάτων συνεπάγεται με τεράστιες απώλειες αζώτου και οργανικής ουσίας στην 
ατμόσφαιρα επιτείνοντας το πρόβληµα των αερίων του θερμοκηπίου. Τα φυτικά υπολείμματα αυτά 
αντίθετα, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο έδαφος προς όφελος της γονιµότητας του εδάφους. 
Επιπρόσθετα, η διατήρηση των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος ενισχύει σε μεγάλο βαθµό τη 
δυνατότητα των εδαφών να αντιστέκονται στη διάβρωση, που αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για τα 
επικλινή εδάφη και εμποδίζει το σχηματισμό κρούστας.

Η αξία της οργανικής ουσίας στο έδαφος είναι μεγάλη, αφού συμβάλει σημαντικά στην γονιμότητα των 
εδαφών εμπλουτίζοντας τα με θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φωσφόρο κάλι), οργανική ουσία,βελτιώνει τις 
φυσικές ιδιότητες του εδάφους (πορώδες, διάβρωση, συμπίεση), μειώνει την πλαστικότητα και την 
συνεκτικότητα των αργιλωδών/βαρέων εδαφών ενώ την αυξάνει αντίστοιχα στα αμμώδη/ελαφρά εδάφη, 
είναι υπόστρωμα ανάπτυξης μικροοργανισμών, δημιουργεί σταθερά συσσωματώματα και γενικά 
βελτιώνει την δομή του εδάφους. Αυξάνει επίσης, την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας, την ικανότητα 
ανταλλαγής κατιόντων και την ρυθμιστική ικανότητα των εδαφών.

GAEC 4. «Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων».

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων αποτελεί την κύρια αιτία ύπαρξης νιτρικών στο νερό των υπόγειων 
υδροφόρων, ποταμών, γεωτρήσεων και αποταμιευτήρων. Τα αζωτούχα λιπάσματα, λόγω της υψηλής 
διαλυτότητας τους στο νερό, εύκολα εκπλένονται και συμπαρασύρονται από το νερό σε βάθος, 
ρυπαίνοντας τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Επιπρόσθετα σε επικλινή εδάφη, τα νιτρικά παρασύρονται 
από τα επιφανειακά νερά και μεταφέρονται σε ρυάκια, ποτάμια, λίμνες ή στη θάλασσα. Η ύπαρξη των 
νιτρικών στα πιο πάνω υδάτινα περιβάλλοντα έχει ως αποτέλεσμα την ρύπανση του ποσίμου νερού ή τη 
δημιουργία ευτροφισμού στις λίμνες και τα ποτάμια. Μέσω της δημιουργίας ζωνών ανάσχεσης και την 
απαγόρευση της χρήσης λιπασμάτων σε κοντινές αποστάσεις από: (α) ρυάκια στα οποία υπάρχει ροή 
νερού, (β) λίμνες από ποταμούς στους οποίους υπάρχει ροή νερού και (γ) πηγές ή γεωτρήσεις που 
χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια, προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό τα πιο πάνω υδάτινα σώματα.

Παράλληλα, με την εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής αποτρέπεται η ρύπανση των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από τη συσσώρευση διαφόρων αλάτων, κυρίως από τη διήθηση ή την 
επιφανειακή απορροή νιτρικών τα οποία προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσματα καθώς και από άλλες 
πηγές όπως η κοπριά, ή λάσπη, οργανική ουσία εδάφους. Συγκεκριμένα ο κώδικας καθοδηγεί τους 
ενασχολούμενους με γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες να αποφεύγουν ή να ελαχιστοποιούν τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργίας με κάποιες περιβαλλοντικές πρακτικές που 
έχουν να κάνουν με τη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, τη χρήση υγρών και 
στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, τη χρήση της λάσπης και του ανακυκλωμένου νερού.

GAEC 5. «Διαχείριση του εδάφους για τον περιορισμό του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του 
εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη την κλίση του». 

Η διάβρωση του παρατηρείται στα εδάφη της Κύπρου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις έντονες 
βροχοπτώσεις, την περιορισμένη κάλυψη του εδάφους με βλάστηση τη χαμηλή περιεκτικότητα του 
εδάφους σε οργανική ουσία, την κλίση του εδάφους και τις πυρκαγιές. Το πρόβλημα της διάβρωσης του 
εδάφους μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων από τους γεωργούς, πιο 
συγκεκριμένα:

1. σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10%, η άροση θα πρέπει να γίνεται παράλληλα με τις ισοϋψείς 
και κάθετα στην κλίση του εδάφους,
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2. πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια του εδάφους σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ιδιαίτερα 
στα αργιλώδη και γενικότερα βαριάς σύστασης εδάφη και

3. οι αναβαθμίδες και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κατάσταση.

GAEC 6. «Ελάχιστη εδαφοκάλυψη εδάφους την/τις περίοδο/-ους, που τα εδάφη είναι πιο ευαίσθητα».

Η ελαχιστοποίηση της ακάλυπτης επιφάνειας εδάφους σε γεωργικές εκτάσεις και δασικές περιοχές 
ειδικότερα το χειμώνα περιορίζει την υποβάθμιση του εδάφους και τη διάβρωση. Για την εφαρμογή του 
προτύπου αυτού, ο γεωργός υποχρεούται να εφαρμόζει την πρακτική της παρουσίας φυτικής ή φυσικής 
βλάστησης στα αγροτεμάχια που έχουν κλίση μεγαλύτερη του 10% κατά την περίοδο των έντονων 
βροχοπτώσεων, η οποία βοηθά στη συγκράτηση του εδάφους από το ριζικό σύστημα των φυτών και δεν 
συμπαρασύρεται από το νερό της βροχής.

GAEC 7. «Η εναλλαγή καλλιεργειών σε αρόσιµη γη, με εξαίρεση τις καλλιέργειες που μεγαλώνουν κάτω 
από το νερό».

Η διαφοροποίηση καλλιεργειών είναι μία πρακτική η οποία προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στο 
γεωργικό εισόδημα, ειδικότερα των μικροκαλλιεργητών, όσο και στην προστασία και παραγωγικότητα 
των εδαφών, στην αύξηση της βιοποικιλότητας καθώς και στην ορθολογική διαχείριση εχθρών και 
ασθενειών φυτών - εδάφους.

Ήδη σε πολλές χώρες η διαφοροποίηση καλλιεργειών αποτελεί μέτρο σε στρατηγικές προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή.

Για διατήρηση του εδαφικού δυναμικού και επίτευξη των πιο πάνω στόχων οι γεωργοί που καλύπτουν 
έκταση μεγαλύτερη των 10 εκταρίων αρόσιμης γης, θα πρέπει στα αγροτεμάχια τους να υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες με την κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει 
περισσότερο από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης.

GAEC 8. «Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης σε επίπεδο εκμετάλλευσης πρέπει ναπροορίζεται για:

     α) Τη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και περιοχών ή

     β) περιοχές με αζωτοδευσμευτικές καλλιέργειες ή περιοχές με αζωτούχα φυτά   που καλλιεργούνται 
χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και φωλεοποίησης των πτηνών και προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή 
χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

Η υποχρεωτική διατήρηση από τους γεωργούς των μη παραγωγικών στοιχείων και περιοχών καθώς και η 
διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, δένδρων, θάμνων, φρακτών, αναβαθμίδων σε καλή 
κατάσταση είναι παράγοντες που συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Επιπρόσθετα, η απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων, κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών (από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλος Ιουνίου) αποτελούν 
δράσεις που περιορίζουν την απώλεια της βιοποικιλότητας.

GAEC 9. «Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκότοπων που έχουν ορισθεί ως 
περιβαλλοντικοί και ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές Natura 2000».

Η εντατικοποίηση της γεωργίας, η εγκατάλειψη της γεωργικής γης, η αλλαγή χρήσης γης, η αστική 
εξάπλωση, ηκλιματική αλλαγή και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν τις κυριότερες 
πιέσεις για τη βιοποικιλότητα.

Οι μόνιμοι βοσκότοποι οι όποιοι εντάσσονται στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 
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περιλαμβάνουν σημαντική βιοποικιλότητα η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί. Με την εφαρμογή του 
συγκεκριμένου προτύπου και την απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκότοπων που 
έχουν ορισθεί ως περιβαλλοντικοί και ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι διασφαλίζεται η προστασία, 
διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

3.1.2 Overview of the complementarity between the relevant baseline conditions, as referred to in Article 
31(5) and Article 70(3), conditionality and the different interventions addressing environment and 
climate-related objectives
Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων που υλοποιούν την πράσινη αρχιτεκτονική και έχουν περιληφθεί στο 
Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027,προσβλέπει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τα 
οποία προκύπτουν από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, καθώς και δράσεις μετριασμού των 
επιπτώσεων. Κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τα οικολογικα προγραμμάτα έχουν ληφθεί 
υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 31(5) και για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα οι απιτήσεις του άρθρου 
70(3) του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115.

Συγκεκριμένα όλες οι παρεμβάσεις (οικολογικά προγράμματα και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα):

1. προνοούν επιπρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις από αυτές που περιλαμβάνουν οι σχετικές 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ) [άρθρα 31(5)(α) και 70(3)(α)]

2. υπερβαίνουν τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο [άρθρα 31(5)(β) και 
70(3)(β)]

3. υπερβαίνουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β). Συγκεκριμένα σε καμία παρέμβαση δεν έχουν 
συμπεριληφθεί προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε η γεωργική έκταση να έλθει σε κατάσταση η 
οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια. [άρθρα 31(5)(γ) και 70(3)(γ)]

4. σέβονται την αρχή της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης για την ίδια ενέργεια όπως καθορρίζεται 
από τα άρθρα 31(5)(δ) και 70(3)(δ). Έχει γίνει σαφής διαχωρισμός των παρεμβάσεων που έχουν 
ενσωματωθεί στα οικολογικά προγράμματα σε σχέση με τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ώστε να 
μην προνοείται κοινή ενίσχυση.

Ειδικοί Στόχοι για το κλίμα και το περιβάλλον

1. Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και 
βιώσιμη ενέργεια

Η ιδιαιτερότητα του κλίματος στην Κύπρο σε συνδυασμό με διάφορες άλλες παραμέτρους όπως το 
ανάγλυφο της περιοχής, ο τύπος του εδάφους, η κλίση του εδάφους, οι προσανατολισμοί 
καλλιεργούμενων περιοχών, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση παραδοσιακών ποικιλιών 
(π.χ. ποικιλίες αμπέλου, σιτηρών) καθώς και φυλών ζώων. Οι ντόπιες αυτές φυλές και ποικιλίες, λόγω 
προσαρμογής στα τοπικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αρκετούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, μειωμένη βροχόπτωση), όμως μειονεκτούν σε 
θέματα παραγωγής και αποδοτικότητας. Λόγω αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τα είδη αυτά θα 
μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν στη κλιματική αλλαγή. Η προστασία των ντόπιων αυτών 
ποικιλιών και φυλών αποτελεί ένα εκ των βασικών στόχων στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-
2027. Βασικός επιπλέον στόχος του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, είναι η αύξηση/διατήρηση της οργανικής 
ουσίας των εδαφών και ενίσχυση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από αυτά καθώς και η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σημαντικοί παράγοντες για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και στην προσαρμογή σε αυτήν.

Για επίτευξη – αντιμετώπιση των πιο πάνω στόχων – προβλημάτων, έχουν συμπεριληφθεί παρεμβάσεις 
στα Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον, είτε δράσεις στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και 
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άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης ως ακολούθως:

Δράσεις που εμπίπτουν στα Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον:

21. Οικολογικό πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους (περιλαμβάνει 
ενδεικτικά δράσεις για τη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε 
συγκεκριμένες καλλιέργειες, την χρήση κοπριάς ή/και κόμποστ σε συγκεκριμένες καλλιέργειες για 
σκοπούς αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους και μείωση της χρήσης χημικών 
λιπασμάτων)

22. Υποχρεώσεις για μείωση της αμμωνίας
23. Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και γύρω από κοινότητες.
24. Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 

Μπανάνας

Δεν έχουμε συμπεριλάβει παρεμβάσεις που εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης στον συγκεκριμένο ειδικό στόχο.

2.   Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, 
όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας

Η υπέρμετρη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, αποτελεί πλέον τη συνηθέστερη μέθοδο 
καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών σε όλες τις καλλιέργειες στην Κυπριακή Γεωργία.

Επίσης, αυξημένη είναι και η χρήση ζιζανιοκτόνων, λόγω του ότι η πρακτική αυτή είναι χαμηλού 
κόστους και δεν απαιτεί μεγάλες εισροές σε ανθρώπινη εργασία ειδικότερα στις ορεινές περιοχές όπου 
είναι δύσκολη η εκτέλεση εργασιών με μηχανικά μέσα.  

Επιπλέον, η αύξηση στην χρήση χημικών λιπασμάτων ως απόρροια της προσπάθειας των γεωργών για 
αύξηση στην φυτική παραγωγή, αποτελεί ακόμη ένα επιβαρυντικό παράγοντα για το περιβάλλον.

Η αλόγιστη πολλές φορές χρήση των πιο πάνω σκευασμάτων (λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών, 
ζιζανιοκτόνων) έχει ως επακόλουθο την αύξηση των επιφανειακών απορροών αλλά και εκπλύσεων προς 
επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα, οδηγώντας στη μόλυνση και υποβάθμιση τους.

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027, οι δράσεις που περιλαμβάνονται που αναφέρονται πιο 
κάτω, εμπίπτουν στα Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον, και στις περιβαλλοντικές, κλιματικές 
και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης καιστοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρονται 
πιο πάνω.

Δράσεις που εμπίπτουν στα Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον: 

17. Εφαρμογή Ηλιοαπολύμανσης σε Καλλιέργειες Θερμοκηπίου
18. Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στις καλλιέργειες λαχανικών 

και κομμένων ανθέων, με την χρήση φυτών παγίδων
19. Χρήση λάσπης
20. Φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών στους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας στην 

καλλιέργεια της πατάτας
21. Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου στις καλλιέργειες κριθαριού και σιταριού

Δράσεις που εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης:

5. Αποκλεισμός της χρήσης Ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες και διάσπαρτα δέντρα
6. Εφαρμογή Αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
7. Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της χαρουπιάς
8. Εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια πατάτας
9. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
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10. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας

3.   Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και 
διατήρηση οικοτόπων και τοπίων

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι εδαφολογικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες της Κύπρου έχουν συμβάλει 
στη διαμόρφωση παραδοσιακών ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων τα οποία λόγω προσαρμογής στα 
τοπικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αρκετούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, μειωμένη βροχόπτωση), μειονεκτούν όμως σε θέματα παραγωγής 
και αποδοτικότητας. Η αδυναμία αυτή, οδηγεί τους περισσότερους γεωργοκτηνοτρόφους στην 
εγκατάλειψη των παραδοσιακών ποικιλιών και φυλών, οδηγώντας τις στα όρια της εξαφάνισης. Η 
διατήρηση των παραδοσιακών αυτών ποικιλιών και φυλών και η προστασία τους από γενετική διάβρωση 
συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, η διατήρηση κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπιού όπως είναι οι ξερολιθιές οι 
οποίες παρέχουν χώρους κάλυψης και φωλεοποίησης σε αρκετά είδη πανίδας συμβάλλει και αυτή στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Πέραν των πιο πάνω η Κύπρος, λόγω της θέσεώς της στη Μεσόγειο αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό 
σταθμό πολλών πουλιών για ξεκούραση, ανεφοδιασμό και φωλεοποίηση. Ένα από τα είδη αυτά είναι ο 
μελισσοφάγος (Μerops apiaster). Οι μελισσοφάγοι είναι εντομοφάγα πτηνά και λόγω της παρατεταμένης 
παρουσίας τους στο νησί και των μειωμένων πληθυσμών από άλλα έντομα τη φθινοπωρινή περίοδο, 
προσελκύονται από τα μελισσοκομεία λόγω αφθονίας τροφής, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στα 
μελισσοσμήνη. Με τη διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των εντομοφάγων πτηνών με τις μέλισσες, 
ιδιαιτέρως κατά τις μεταναστευτικές περιόδους επιτυγχάνεται αφενός η διατήρηση και βελτίωση της 
ανεκτίμητης αξίας επικονιαστικής προσφοράς των μελισσών στο περιβάλλον και αφετέρου η προστασία, 
η καλή διαβίωση των πουλιών αλλά και η παροχή τροφής κατά την περίοδο μετανάστευσής τους.Επίσης, 
σημαντική ιδιαιτερότητα για την Κύπρο αποτελεί η μπανανοκαλλιέργεια η οποία εντοπίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε παράκτια περιοχή στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Πάφου, που χαρακτηρίζεται από 
έντονη τουριστική ανάπτυξη. Η προστασία και διατήρηση των ιδιωτικών εκτάσεων 
μπανανοκαλλιέργειας, στην γεωγραφική αυτή περιοχή, θα συμβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας 
συμβάλλοντας στην διατήρηση και των συνδεδεμένων με αυτή βιοτόπων και αποτρέποντας την αλλαγή 
χρήσης γης για σκοπούς τουριστικής ανάπτυξης.

Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας 
(ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), εμπίπτουν και γεωργικά συστήματα, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από ψηλή βιοποικιλότητα λόγω της μωσαϊκότητας που παρουσιάζουν στους τύπους 
καλλιεργειών και στις πρακτικές που ακολουθούνται από τα παλιά χρόνια. Όσον αφορά τους 
υγροβιότοπους, σημαντικά οικοσυστήματα αποτελούν το σύμπλεγμα Αλυκών Λάρνακας και οι λίμνες 
Παραλιμνίου και Ορόκλινης που συνιστούν τους σημαντικότερους φυσικούς υδροβιότοπους της Κύπρου. 
Οι Αλυκές της Λάρνακας και οι άλλοι φυσικοί υγροβιότοποι βρίσκονται κάτω από συνεχή κίνδυνο είτε 
λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης είτε υποβάθμισης λόγω της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να 
τύχουν προστασίας.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και οι δράσεις 
που περιλαμβάνονται στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης θα συμβάλουν 
στη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας σε οικοτόπους αλλά και σε είδη χλωρίδας και πανίδας 
της Κύπρου.

Δράσεις που εμπίπτουν στα Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον:

1. Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για την διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές 
ζώων.

2. Διατήρηση στοιχείων του τοπίου, "νησίδες βιοποικιλότητας"
3. Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για διατροφή και φωλαιοποίηση πουλιών και ζωών
4. Φύτευση μελισσοκομικών φυτών με στόχο την αύξηση των επικονιαστών
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5. Συντήρηση μικρής κλίμακας ή διατήρηση, υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων

Δράσεις που εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης:

1. Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
2. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
3. Διατήρηση και Βιώσιμη Χρήση των Γηγενών Ποικιλιών Οινοπαραγωγής της Κύπρου ως 

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
4. Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για Σκοπούς 

Διαιώνισης του Ντόπιου Γενετικού Κεφαλαίου και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας

3.1.3 Explanation on how to achieve the greater overall contribution set out in Article 105
Το Στρατηγικό Σχέδιο παρουσιάζει αυξημένες προσδοκίες ως προς την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα γενικώς και ειδικώς ως προς τα σημεία που ανέδειξε η 
ανάλυση της Υφιστάμενης κατάστασης και οι επί μέρους ανάγκες. 

Συγκεκριμένα, το 57% των πόρων του ΕΓΤΑΑ κατευθύνονται στους Ειδικούς Στόχους δ, ε και στ του 
άρθρου 6, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και επικεντρώνονται σε δράσεις ιδιαίτερα σημαντικές 
για τα κυπριακά δεδομένα όπως αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού, μείωση της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και αντιβιοτικών, βελτίωση της οργανικής ουσίας και δομής των εδαφών, 
διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων και μείωση των επιπτώσεων της κτηνοτροφίας στις εκπομπές 
αμμωνίας. 

Η αυξημένη συμβολή του Στρατηγικού Σχεδίου για το περιβάλλον και το κλίμα επιβεβαιώνεται επίσης 
από το μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων που καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για 
διαφορετικές καλλιέργειες και περιοχές με έμφαση στη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών για το 
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, έχουν ετοιμαστεί 15 Οικολογικά προγράμματα (eco schemes) - άρθρο 31 και 
17 αγροπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις / δεσμεύσεις διαχείρισης (άρθρο 70) αποκλειστικά για τους υπό 
αναφορά Ειδικούς στόχους. Ο αριθμός αυτός προφανώς και αυξάνει το διοικητικό κόστος του 
Στρατηγικού Προγράμματος αλλά ταυτόχρονα κρίνεται επιβεβλημένος ώστε να αντιμετωπιστούν 
σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα, οι οποίες απαιτούν διαφορετικές 
παρεμβάσεις σε σχέση με τις καλλιέργειες και τον χαρακτήρα των παρεμβάσεων.

3.1.4 Explanation of how the environmental and climate architecture of the CAP Strategic Plan is meant 
to contribute to already established long-term national targets set out in or deriving from the legislative 
instruments referred to in Annex XI
Οι καθορισμένοι μακροπρόθεσμοι εθνικοί στόχοι οι οποίοι περιγράφονται στην Εθνική Στρατηγική για 
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, τη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη 
Βιοποικιλότητα στην Κύπρο και τη Στρατηγική Προσαρμογής της Γεωργίας της Κύπρου στην 
Κλιματική Αλλαγή αναμένεται ότι θα επιτευχθούν σε σημαντικό βαθμό μέσω της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής αρχιτεκτονικής του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027. 

Το φαινόμενο της αυξανόμενης θέρμανσης του πλανήτη, σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 
τη εναλλαγή μεγάλων περιόδων ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, τη λειψυδρία, τους καύσωνες, την 
απώλεια βιοποικιλότητας και τις συνεπακόλουθες ασθένειες σε φυτά και ζωικό πληθυσμό συνιστούν 
δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής που απαντώνται με μεγαλύτερη ένταση σε ολοένα και περισσότερες 
περιοχές του πλανήτη. 

Η αλλαγή του κλίματος θα έχει επιπτώσεις στη γεωργία/κτηνοτροφία, στη βιοποικιλότητα αλλά και σε 
τομείς που συνδέονται άμεσα με την γεωργία/κτηνοτροφία όπως οι υδάτινοι πόροι και το έδαφος. 

Γεωργία



EN 126 EN

Στην Κύπρο οι δυο κύριες συνιστώσες του γεωργικού τομέα είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οι 
γεωργικές περιοχές στην Κύπρο καλύπτουν περίπου τη μισή επιφάνεια του νησιού. Για την γεωργία. οι 
πιο σημαντικές καλλιέργειες όσον αφορά την αξία παραγωγής είναι το σιτάρι, οι πατάτες, τα σταφύλια, τα 
εσπεριδοειδή, τα λαχανικά και οι ελιές. Η κτηνοτροφία αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική συνιστώσα 
του Κυπριακού γεωργικού τομέαμε κύριους υποτομείς την αγελαδοτροφία, την αιγοπροβατοτροφία, τη 
χοιροτροφία και την πτηνοτροφία.

Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι οι εξής:

Ø Μείωση της παραγωγικότητας/αποδοτικότητας των καλλιεργειών και των ζώων.

Ø Αλλαγές στην ποιότητα των καλλιεργειών και των γεωργικών προϊόντων.

Ø Αυξημένη παρουσία παράσιτων και ασθενειών.

Ø Αυξημένες ανάγκες για άρδευση.

Ø Επιδείνωση της λειψυδρίας.

Ø Υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.

Ø Επιδείνωση του φαινομένου της απερήμωσης.

Ø Μείωση της γονιμότητας του εδάφους.

Ø Αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των φυτών.

Ø Πιθανή αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των καλλιεργειών και των αγριόχορτων.

Ø Αλλαγές στην εξάπλωση ορισμένων ειδών.

Ø Απώλεια γεωργικής γης σε παράκτιες γεωργικές περιοχές.

Ø Απώλεια σοδειών.

Ø Καταστροφές στις καλλιέργειες.

Ø Αύξηση των παράσιτων.

Ø Θερμική καταπόνηση ζώων.

Ø Επιπτώσεις στην υγεία των ζωών και φυτών.

Ø Εξάπλωση ζωονόσων.

Βιοποικιλότητα

Η πλούσια βιοποικιλότητα της Κύπρου είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού της γεωγραφικής δομής, 
των γεωγραφικών περιορισμών του νησιού, της περιβάλλουσας θάλασσας, τοπογραφικού ανάγλυφου, της 
γεωλογικής δομής και βέβαια των κλιματικών συνθηκών. Η χλωρίδα και πανίδα του νησιού είναι 
προσαρμοσμένες στους διάφορους φυσικούς βιότοπους και στις κλιματικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να 
διαβιεί στην Κύπρο ένας μεγάλος αριθμός ενδημικών και σπάνιων ειδών.

Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην βιοποικιλότητα είναι οι εξής: 

Ø Αλλαγές στη διαθεσιμότητα τροφής με συνέπεια αλλαγές στην κατανομή των ζωικών ειδών.

Ø Αλλαγές στην ποικιλότητα και τον πληθυσμό των ζωικών ειδών με επέκταση των χωροκατακτητικών 
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εισβλητικών ειδών.

Ø Αλλαγές στη φυσιολογία και στην αναλογία φύλου.

Ø Αλλαγές στις περιόδους αναπαραγωγής.

Ø  Αλλαγές στις τροφικές αλυσίδες με αποτέλεσμα μεταβολές στη διαθεσιμότητα τροφής για τα ζωικά 
είδη.

Ø Καταστροφές σε φυτά.

Ø Εξάλειψη φυτικών ειδών.

Ø Μείωση της ανθεκτικότητας των άγριων φυτών.

Ø Μεταβολές στην κατανομή των φυτικών ειδών.

Υδάτινοι πόροι

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των υδάτινων πόρων είναι οι εξής: 

Ø Αύξηση της εξάτμισης.

Ø Αύξηση της εξατμισοδιαπνοής.

Ø Μείωση της διαθεσιμότητας υδάτων.

Ø Χαμηλότεροι ρυθμοί επαναφόρτισης υπόγειων υδροφορέων (χαμηλότερα επίπεδα υπογείων υδάτων).

Ø Υφαλμύρινση υδάτινων πόρων.

Ø Μείωση της απορροής.

Ø Αύξηση της λειψυδρίας.

Ø Aύξηση της ρύπανσης υδάτων και υποβάθμιση της ποιότητας λόγω της χαμηλότερης διάλυσης των 
ρυπαντών (άζωτο, φώσφορος, διαλυμένος οργανικός άνθρακας, παθογόνοι μικροοργανισμοί, 
παρασιτοκτόνα, άλατα).

Έδαφος

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει το έδαφος και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις:

Ø Στην εδαφική οργανική ουσία λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και αύξηση των πυρκαγιών

Ø Μείωση της γονιμότητας του εδάφους

Ø Απομάκρυνση ορισμένων θρεπτικών ουσιών από τα εδάφη

Ø Αύξηση της διάβρωσης

Ø Υποβάθμιση της βιοποικιλότητας του εδάφους

 

Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή και Στρατηγική Προσαρμογής 
της Γεωργίας της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή
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Γενικός στόχος της Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή είναι η αύξηση της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και η μείωση των επιπτώσεων της στους πιο πάνω τομείς. 

Για τα εδάφη συμπεριλαμβάνονται σχέδια μέτρων για την καταπολέμηση/ ανάσχεση της Απερήμωσης 
και της διάβρωσης στην Κύπρο καθώς και Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την αειφόρο χρήση της 
γης. 

Για τη βιοποικιλότητα συμπεριλαμβάνονται σχέδια μέτρων για: α) Προστασία, διατήρηση και σωστή 
διαχείριση των σημαντικών φυσικών υγροβιότοπων της Κύπρου, β) Ανάλυση της τρωτότητας των 
οικοσυστημάτων (δομή και λειτουργίες) και των υπηρεσιών τους, με έμφαση στις προστατευόμενες 
περιοχές και στο Δίκτυο Natura 2000, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και Αντιμετώπιση του 
κινδύνου των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών.

Σκοπός της Στρατηγική Προσαρμογής του Γεωργικού Τομέα της Κύπρου στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής είναι να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και σε καλλιέργειες. Σε 
αυτό το πλαίσιο προτείνονται ΧΧΧ παρεμβάσεις η πλειοψηφία των οποίων αναφέρονται στις επιπτώσεις 
που σχετίζονται με τα αυξανόμενα προβλήματα φυτοπροστασίας, τη ξηρασία ή σε ένα συνδυασμό 
επιπτώσεων (συνολική επίπτωση), ενώ λιγότερες είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν την αποφυγή των 
ακραίων καιρικών φαινομένων, την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και την πρόληψη της 
μείωσης της απόδοσης των καλλιεργειών. Παρέχονται επίσης παρεμβάσεις που αφορούν τον 
προσδιορισμό και προώθηση της χρήσης γηγενούς και άλλου γενετικού υλικού (φυτικού και ζωικού) 
προσαρμοσμένο στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Η πλειοψηφία 
των παρεμβάσεων μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες ενώ άλλες παρεμβάσεις είναι 
στοχευμένες σε συγκεκριμένες καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα και είναι 
επωφελείς για τον τομέα της γεωργίας στην Κύπρο. Οι παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται και 
αναμένεται ότι θα επιτευχθούν μέσω της περιβαλλοντικής και κλιματικής αρχιτεκτονικής του 
Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027 είναι οι εξής:

Ø Χρήση ντόπιων ποικιλιών δενδρωδών καλλιεργειών και αμπελώνων

Ø Εφαρμογή των αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Ø Ενίσχυση της γενετικής παραλλακτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών ή ειδών (αμειψισπορά, 
διαφοροποίηση καλλιεργειών)

Ø Χρήση ανθεκτικών στις υψηλές θερμοκρασίες ποικιλιών αμπελιού

 

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο

Σκοπός της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο είναι να αναχαιτίσει τηναπώλεια της 
βιοποικιλότητας, η διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων (ειδών και οικοτόπων) της Κύπρου σε 
καλή κατάσταση, η αειφορική χρήση των συνιστωσών της, καθώς και ο δίκαιος και ισότιμος 
καταμερισμός των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων, διασφαλίζοντας έτσι την 
ευημερία της κοινωνίας και ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι καθορισμένοι μακροπρόθεσμοι στόχοι Εθνικής Στρατηγικής για Βιοποικιλότητας στους οποίους 
αναμένεται να έχουν θετική επίδραση οι δράσεις της περιβαλλοντικής και κλιματικής αρχιτεκτονικής του 
Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027 είναι: 

Ø Εξασφάλιση επαρκών οικολογικών συνδέσεων (οικολογικοί διάδρομοι, stepping stones) μεταξύ των 
περιοχών του Δικτύου Natura 2000 για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ειδών, οικολογική παροχή 
για τις ανάγκες οικοτόπων και ειδών, και δημιουργία μικρο – ενδιαιτημάτων για οικότοπους και είδη. 
Δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (περιλαμβανομένων πράσινων υποδομών) 
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Ø Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (π.χ. Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής, Περιοχές 
Υψηλής Φυσικής Αξίας, Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές κλπ) που βρίσκονται εκτός του δικτύου 
Natura 2000 – Καθορισμός πλαισίου διαχείρισης για δράσεις για αποτροπή υποβάθμισης, διατάραξης και 
απώλειας των προαναφερόμενων περιοχών

Ø Ενίσχυση και προώθηση των Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας – Δράσεις για αποτροπή υποβάθμισης, 
διατάραξης και απώλειας γεωργικής γης

Ø Προώθηση σχεδίου κινήτρων (αγροπεριβαλλοντικά) προς τους γεωργούς/κτηνοτρόφους για την on 
farm διατήρηση των τοπικών (ντόπιων) ποικιλιών και των τοπικών φυλών. Στο σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται και η προώθηση της δημιουργίας αγορών για την εκμετάλλευση των προϊόντων που θα 
προέρχονται από τις παραδοσιακές ποικιλίες/φυλές.

Ø Διαμόρφωση αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων για την υιοθέτηση των πρακτικών που θα αναδειχθούν 
στο πλαίσιο της ετοιμασίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,

Θετικό αντίκτυπο στους καθορισμένους εθνικούς στόχους που περιγράφονται στις τρεις πιο πάνω Εθνικές 
Στρατηγικές αναμένεται να έχει και η εφαρμογή από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους των 
προτύπων Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας καθώς και 
των Δράσεων που εμπίπτουν στα προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον αλλά και των Δράσεων 
που εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης κατάλογος των οποίων 
παρατίθεται πιο κάτω:

Εφαρμογή Προτύπων Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών στο πλαίσιο της 
αιρεσιμότητας:

·GAEC 1: Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
εθνικό επίπεδο, σε σχέση με τη γεωργική έκταση. Ο συντελεστής αυτός δεν πρέπει να μειωθεί 
περισσότερο από 5% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2018.

·GAEC 2: Προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων πλούσιων σε άνθρακα

·GAEC 3: Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων αροτραίων καλλιεργειών και εκτέλεση 
συγκεκριμένων πρακτικών για διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους.

·GAEC 4: Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων για προστασία των ποταμών από 
τη ρύπανση και τις επιφανειακές απορροές.

·GAEC 5: Διαχείριση του εδάφους ή άλλες κατάλληλες τεχνικές καλλιέργειας για τον περιορισμό του 
κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη την κλίση του για περιορισμό της διάβρωσης.

·GAEC 6: Ελάχιστη εδαφοκάλυψη εδάφους την/τις περίοδο/-ους, που τα εδάφη είναι πιο ευαίσθητα για 
περιορισμό της διάβρωσης.

·GAEC 7: Εφαρμογή πρακτικής εναλλαγής καλλιεργειών (δύο διαφορετικές καλλιέργειες) σε αρόσιμη γη 
μεγαλύτερη των 10 εκταρίων, για διατήρηση του εδαφικού δυναμικού.

·GAEC 8: Υποχρεωτική διατήρηση 5% της έκτασης σε αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 10 εκταρίων, για μη 
παραγωγικά στοιχεία και περιοχές, ή γη υπό αγρανάπαυση ή ψυχανθή, για τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

·GAEC 9: Προστασία των μόνιμων βοσκότοπων σε περιοχές Natura 2000 για προστασία των οικοτόπων 
και των ειδών.
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3.1.5 Where relevant, CAP contribution towards LIFE projects

3.2 Overview of the generational renewal strategy
H Κύπρος έχει επιλέξει να υποστηρίξει την προσπάθεια ηλικιακής ανανέωσης διαμέσου και των δύο 
πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μέσα από τον α' πυλώνα τίθεται σε εφαρμογή η συμπληρωματική ενίσχυση για νέους γεωργού σύμφωνα 
με το άρθρο 30 του Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια με συνολικό ποσό €3.000.000.

Μέσα από τον δέυτερο πυλώνα ενεργοποιείται η παρέμβαση για την εγκατάσταση νέων γεωργών 
σύμφωνα με το άρθρο 75 με το συνολικό ποσό των €10.500.000. Παράλληλα άλλες παρεμβάσεις στα 
πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης επικεντρώνονται στους νέους ενώ παράλληλα παρέχεται προτεραιότητα 
στους νέους μέσα από το σύστημα των κριτηρίων επιλογής. Αναφέρεται ως παράδειγμα η παρέμβαση για 
επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπου καθορίζεται υψηλότερο ποσοστό 
ενίσχυσης για τους νέους γεωργούς ενώ προβλέπεται να δοθεί σημαντική προτεραιότητα μέσα από το 
σύστημα κριτηρίων επιλογής. Αναμένεται ότι πέραν του 50% του συνολικού ποσού της παρέμβασης θα 
παραχωρηθεί σε νέους γεωργούς.

Από τα πιο πάνω καθίσταται προφανές ότι η Κύπρος ξεπερνά κατά πολύ το ποσό των €7.147.130 που 
καθορίζεται ως ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Κανονισμού 2021/2115

Σε ότι αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης σε γεωργική γη δεν διαφάνηκε (από το πλαίσιο διαβουλεύσεων) 
να καταγράφεται ως πρόβλημα ή αδυναμία που να αποτελεί περιοριστικό παράγονται για την 
εγκατάσταση νέων γεωργών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από παλαιότερες προσπάθειες του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την παραχώρηση κρατικής γης σε νέους 
γεωργούς κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου το ενδιαφέρον ήταν σχεδόν μηδαμινό.

Οι περισσότεροι νέοι γεωργοί είναι διάδοχοι γεωργικών οικογενειών με ήδη διαθέσιμη γη προς 
αξιοποίηση ενώ δεν έχει καταγραφεί ως ανασταλτικός παράγοντας προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα του 
γεωργού/ κτηνοτρόφου.

Σε ότι αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης σε κεφάλαια η Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου 
ανέλαβε πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνήθηκε όπως στο νέο 
χρηματοδοτικό εργαλείο που λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για την επιχειρηματικότητα ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί επιλέξιμο κλάδο, 
κάτι που παλαιότερα δεν το προέβλεπε. Συνεπώς με τη συνέργεια αυτή και τη συμπληρωματικότητα 
πλέον ο κάθε αιτητής του Στρατηγικού Σχεδίου θα μπορεί να επιλέξει στη δανειοδότησή του 
συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία παρέχουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικές 
εγγυήσεις κεφαλαίου απο το Υπουργείο Οικονομικών.

3.2.1 Where relevant, CAP contribution towards Erasmus projects
Το Πρόγραμμα δεν θα συνεισφέρει στη συγκεκριμένη θεματική.

3.3 Explanation on how the interventions under coupled income support as referred to in 
Subsection 1 of Section 3 of Chapter II of Title III are consistent with the Water Framework 
Directive - 2000/60/EC
Οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί για την καταβολή συνδεδεμών εισοδηματικών ενισχύσεων 
αφορούν τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και τα εσπεριδοειδή σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Για την συνδεδεμένη ενίσχυση στα αιγοπρόβατα δεν υπάρχει καταγεγραμμένο οποιοδήποτε πρόβλημα 
που να σχετίζεται με την υποβάθμιση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων σε όλες τις όλες τις λεκάνες 
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απορροής ποταμών. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η αιγοπροβατοτροφία στην Κύπρο αφορά ενσταβλισμένες 
μονάδες με τα ζώα να βγαίνουν για βόσκηση σε περιορισμένο βαθμό. Τα απόβλητα των εκμεταλλεύσεων 
αυτών τυγχάνουν διαχείρισης ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα ρύπανσης. Λόγω και των ξηροθερμικών 
συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας δεν υπάρχουν επιφανειακά νερά που να κινδυνεύουν από την 
ρύπανση. Πολύ μεγάλος πληθυσμός των ζώων βρίσκονται σε κτηνοτροφικές περιοχές όπου υπάρχει 
κατάλληλη παροχή νερού η οποία διέπεται από τις άδειες που εκδίδει η αρμόδια αρχή η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ. Αντίστοιχα οι εκμεταλλεύσεις που αντλούν νερό από το 
έδαφος για την ύρδευση των ζώων τους κατέχουν σχεικές άδειες με τις ανάγκες νερού να μην είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες.

Όσον αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση στα εσπεριδοειδή της νεκρής ζώνης αυτή αφορά αρκετά 
περιορισμένες εκτάσεις. Η κατάσταση της λεκάνης απορροής που εμπίπτουν δεν παρουσιάζει 
οποιοδήποτε πρόβλημα ρύπανσης. Η συγκεκριμένη περιοχή ενδεχομένως να έχει υψηλό ποσοστό 
άνλησης νερού από τους υπόγειους υδροφορείς όμως οι γεωργοί που αρδεύουν τα τεμάχια τους έχουν τις 
απαραίτητες άδειες άντλησης νερού από την αρμόδια αρχή η οποία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.

3.4 Overview as regards the aim of fairer distribution and more effective and efficient targeting of 
income support
Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, υπό μορφή αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης αποτελεί το 
βασικό εργαλείο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος με το επίπεδο στήριξης να είναι κοινό σε όλη την 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

Πέραν της βασικής εισοδηματικής στήριξης, η Κύπρος μέσω της εφαρμογής της συμπληρωματικής 
αναδιανεμητικής στήριξης εισοδήματος για τη βιωσιμότητα, στοχεύει στην επαρκή στήριξη των μικρών 
και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά ο στόχος της 
εισοδηματικής στήριξης, καθώς επίσης και η μικρότερη απώλεια για τις μεγαλύτερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, νοουμένου ότι όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λαμβάνουν την αναδιανεμητική 
ενίσχυση για τα πρώτα τους εκτάρια, μέχρι του ανώτατου ορίου.

Σημειώνεται ότι, στις μεγάλες σε έκταση γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καλλιεργούνται, στην πλειονότητα 
τους φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα οποία έχουν ιδιαίτερα ψηλό δείκτη κόστους ξένων εισροών και 
χαρακτηρίζονται από συχνές μεταβολές στο γεωργικό εισόδημα (π.χ. παρατεταμένη ξηρασία στα σιτηρά). 
Ως αποτέλεσμα αυτού, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν επαρκώς τις οικονομίες κλίμακος και να 
λειτουργήσουν με πολύ χαμηλότερα επίπεδα εισοδηματικής στήριξης.

Επιπρόσθετα, με την παραχώρηση επιπλέον ενίσχυσης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε μειονεκτικές 
περιοχές (ορεινές περιοχές και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα), θα παρέχεται η δυνατότητα για 
αντιστάθμιση μέρους των οικονομικών απωλειών και των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά την 
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές. Με την εφαρμογή της παρέμβασης, 
αντιμετωπίζεται ο πρωταρχικός κίνδυνος εγκατάλειψης της γεωργικής δραστηριότητας και το πρόβλημα 
της διαχείρισης των εδαφικών πόρων το οποίο εντοπίζεται, σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς επίσης και στις περιοχές με ειδικά 
μειονεκτήματα. Η καθιέρωση της ενίσχυσης στις περιοχές αυτές ενθαρρύνει τους κατόχους και 
διαχειριστές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να συνεχίσουν την καλλιέργεια της γης. Η παρέμβαση 
συμβάλει ιδιαίτερα στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται 
από την γεωργία και την δασοκομία και συγκεκριμένα της βιοποικιλότητας.

Justifications on the derogation related to second subparagraph of Article 29(1) and Article 98
Δεν εφαρμόζεται

3.5 Overview of the sector-related interventions
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3.5.1 Fruit and Vegetables
Από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της, βρίσκεται η προώθηση της 
συμμετοχής των παραγωγών σε οργανωμένα σύνολα και συγκεκριμένα σε Ομάδες Παραγωγών και 
Οργανώσεις Παραγωγών (Ομ.Π./Ορ.Π.). Μέσα στους ως τώρα Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, που 
αφορούσαν την ΚΟΑ και τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου, συμπεριλήφθηκαν και 
πρόνοιες οικονομικής στήριξης που υιοθετήθηκαν ήδη από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και 
συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα με μικρές παραλλαγές.

Η πρώτη Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) των 
Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών τέθηκε σε ισχύ το 2007 με σκοπό να στηρίξει τις 
Ορ.Π. του τομέα αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ στη συνέχεια αντικαθίσταται από την επόμενη, 
το 2017, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τη σχετική 
δευτερεύουσα νομοθεσία αλλά και τις νέες ανάγκες του τομέα με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή της από 
τις Ορ.Π..

Τα προβλήματα που επέφερε η πρόσφατη οικονομική κρίση και ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπορία των 
οπωροκηπευτικών, επιβάλλουν τη συσπείρωση των παραγωγών σε οργανωμένα σύνολα με σκοπό την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Η 
συμβολή των Ομ.Π. και Ορ.Π. προς την κατεύθυνση αυτή σταδιακά γίνεται αντιληπτή από τους 
παραγωγούς, οι οποίοι εκφράζουν συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον οργάνωσης. Η συνέχιση της 
εφαρμογής Ε.Π. αναμένεται να συμβάλλει θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επιπλέον, τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και τα διαρθρωτικά προβλήματα του χρηματοπιστωτικού 
τομέα επηρέασαν τη μικρή, ανοικτή οικονομία της Κύπρου με αποτέλεσμα την επιδείνωση των 
μακροοικονομικών επιδόσεων της χώρας κατά τα τελευταία χρόνια. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση επηρέασε την εγχώρια κατανάλωση οπωροκηπευτικών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης, την 
πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές και στην πίστωση, το κόστος των εισροών και άλλους παράγοντες. 

Επιπρόσθετα, η σύγχρονη παραγωγή και εμπορία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα χαρακτηρίζονται 
από ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώθηκε λόγω της συνεχούς πίεσης για 
μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και των προτιμησιακών 
συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Τα πιο πρόσφατα χτυπήματα στον τομέα προήλθαν 
από την εφαρμογή του ρωσικού εμπάργκο απέναντι στα ευρωπαϊκά προϊόντα από το 2014 καθώς και από 
την επιδημιολογική κρίση που επέφερε ο ιός covid–19.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, η κυπριακή γεωργία 
καλείται να συνεχίσει να υπηρετεί τον πολυδιάστατο ρόλο της. Ο ρόλος αυτός δεν περιορίζεται μόνο στην 
προμήθεια τροφίμων και στη συμβολή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.). Η γεωργία αποτελεί 
για την Κύπρο μέσο συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατόπιν της ανάλυσης της επικρατούσας κατάστασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι στόχοι που 
θα τεθούν μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των Ομ.Π. και Ορ.Π. 
στη βελτίωση των συνθηκών του τομέα είναι οι εξής:

·Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων: Ηενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον τομέα φρούτων και λαχανικών. Απαιτείται η εφαρμογή δράσεων 
που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, με ιδιαίτερη εστίαση στη 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής αλλά και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων τα οποία 
παράγονται με βάση αναγνωρισμένα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής.

·Μείωση της σπατάλης τροφίμων: Η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί ηθικό θέμα αλλά 
σχετίζεται άμεσα και με την εξοικονόμηση παραγωγικών πόρων και μείωση του κόστους παραγωγής 
όπως και με την προστασία του περιβάλλοντος. Προς αυτό το σκοπό μπορούν να συνεισφέρουν δράσεις 
που στοχεύουν στον προγραμματισμό της παραγωγής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά 
στις απαιτήσεις της αγοράς, όπως επίσης και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των 
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προϊόντων έτσι ώστε να μην αποκλείονται από τη διαδικασία διάθεσης στην αγορά. Επιπρόσθετα, η 
πρόσβαση των παραγωγών σε παροχή συμβουλών κατά την παραγωγή και μετασυλλεκτική μεταχείριση 
των προϊόντων ώστε να περιοριστούν οι απώλειες που προκύπτουν από τους λανθασμένους χειρισμούς 
αλλά και οι αντίστοιχες επενδύσεις για βελτίωση των διαδικασιών είναι ύψιστης σημασίας.

·Βελτίωση της εμπορίας και εύρεση νέων αγορών: Η απομακρυσμένη θέση της Κύπρου από τις 
ευρωπαϊκές αγορές, η σχετικά μικρή εσωτερική αγορά και τα ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα καθιστούν 
αναγκαία την εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων.

·Βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης των παραγωγών και πρόσβαση σε παροχή συμβουλών: Το 
υφιστάμενο χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των παραγωγών και η έλλειψη στήριξης των μεμονωμένων 
παραγωγών από εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί τροχοπέδη για όλους τους στόχους που σκοπεύουν 
στη βελτίωση των συνθηκών του τομέα. Οι Ομ./Ορ.Π. λόγω της δυνατότητάς τους για συνολική δράση, 
μπορούν να παρέχουν κατάρτιση και εξειδικευμένες συμβουλές σε όλα τα μέλη τους αλλά και σε ένα 
μεγάλο εύρος θεμάτων. 

·Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος: για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για την ορθολογική διαχείρισης της γεωργικής γης, έχοντας ως επιπρόσθετους στόχους τους 
ακόλουθους:

-Εφαρμογή συστημάτων γεωργικής παραγωγής που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον

-Μείωση της χρήσης χημικών εισροών στις εκμεταλλεύσεις

-Προστασία εδάφους και βελτίωση της γονιμότητάς του

-Διαχείριση υδάτινων πόρων και εξοικονόμηση νερού

-Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

·Διαχείριση κρίσεων: Η εφαρμογή δράσεων για διαχείριση κρίσεων μπορεί να εξυπηρετήσει ένα εύρος 
σκοπών που δεν είναι άλλοι από την προστασία του εισοδήματος του παραγωγού, μέσω της ασφάλισης 
συγκομιδής, την αποφυγή ύπαρξης πλεονάσματος στην αγορά και απώλειας τροφίμων όπως και την 
πτώση των τιμών μέσω της απόσυρσης προϊόντων από την αγορά.

3.5.2 Apiculture products
Λαμβάνοντας υπόψιν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών εφαρμογής των εθνικών 
μελισσοκομικών προγραμμάτων, προκύπτουν ανάγκες για τον τομέα της μελισσοκομίας με σκοπό τη 
διαμόρφωση διαφόρων ενεργειών, για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των 
μελισσοκομικών προϊόντων και σύμφωνα με με τον Κανονισμό της (ΕΕ) για τα Στρατηγικά Σχέδια αριθ. 
ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περίοδο μετά το 2022 και το διαθέσιμο 
δημοσιονομικό όριο της Κύπρου, θα μπορεί να διατεθεί στον μελισσοκομικό τομέα ποσό ύψους €169.653 
ετησίως. 

Οι διαπιστώσεις αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως:

 

1.Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων

Κατάρτιση και πληροφόρηση των μελισσοκόμων ως προς τους ορθούς μελισσοκομικούς χειρισμούς και 
πρακτικές καθώς και νέες ή βελτιωμένες τεχνικές σε σχέση με την παραγωγή και εμπορία των 
μελισσοκομικών προϊόντων. Περαιτέρω, η ανάγκη της τεχνικής υποστήριξης των μελισσοκόμων και των 
οργανώσεων τους ενισχύεται μέσω ατομικών επαφών στα μελισσοκομεία από εξειδικευμένο προσωπικό, 
εφόσον η στενή επαφή με τους μελισσοκόμους, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, το 
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οποίο επιζητείται από το μελισσοκομικό κόσμο.

2.   Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών, ιδιαίτερα της βαρρόας

Το άκαρι βαρρόα, συνεχίζει να αποτελεί τη σημαντικότερη παρασιτική ασθένεια των μελισσιών ενώ η 
εξασθένιση που επιφέρει η συγκεκριμένη ασθένεια σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες ενδέχεται να 
επηρεάσει τόσο την παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων όσο και την επιβίωση των μελισσιών. Το 
σύνολο των δαπανών αντιμετώπισης ή και περιορισμού του ακάρεως παρουσιάζεται αρκετά υψηλό, ενώ η 
ενίσχυση για τη διαχείριση του θεωρείται απαραίτητη.

3.Αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών

Οι κλιματολογικές συνθήκες του τόπου επιβάλλουν την τακτική μετακίνηση των κυψελών στις διάφορες 
ανθοφορίες τόσο για την παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων όσο και την επιβίωση των 
μελισσοσμηνών. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για τη διευκόλυνση των 
διαφόρων μελισσοκομικών χειρισμών.

4.   Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των 
μελισσοκόμων στην εμπορία και αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους

Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων κυψέλης κρίνεται πολύ σημαντικός τόσο για την προστασία των 
καταναλωτών όσο και για την προστασία του ιδίου του προϊόντος. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
αναλύσεων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους μελισσοκόμους/συσκευαστές/τυποποιητές για τη 
βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων.

5.   Συνεργασία με ειδικευμένους οργανισμούς στην υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας 
στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων

Τα διάφορα προβλήματα που ενδεχόμενα να παρουσιάζονται κατά καιρούς στον τομέα μελισσοκομίας 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, μελέτης και εφαρμοσμένης έρευνας.

6.Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά

Διαφαίνεται ότι η τιμή διάθεσης του κυπριακού μελιού στην ντόπια αγορά είναι υψηλότερη από αυτή των 
εισαγόμενων/διακινούμενων μελιών. Αποτελεί άποψη τόσο των Ενώσεων Μελισσοκόμων όσων και των 
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ότι η διατήρηση ή/και βελτίωση της ποιότητας του ντόπιου μελιού θα το 
καθιστούσε ανταγωνιστικό έναντι των υπολοίπων. Η βελτίωση της ποιότητας θα μπορούσε να επιτευχθεί 
με την κατοχύρωση ενός συστήματος ποιότητας.

3.5.3 Wine
Από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το Ενωσιακό πλαίσιο 
λειτουργίας της χώρας δεν μπορούσε παρά να έχει πλήρη, καθολική και άμεση ισχύ, ενισχύοντας 
επικεντρωμένα τον αμπελοοινικό τομέα της Κύπρου και οδηγώντας τον προς την ολική αναμόρφωση. Σε 
καθαρά Ευρωπαϊκά πλαίσια, εφαρμόστηκαν διαδοχικά Εθνικά Προγράμματα Στήριξης του 
Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) για την περίοδο 2004–2008, 2009–2013 και 2014–2018, φέρνοντας 
ανάκαμψη ευρείας βάσεως σε όλους τους τομείς, γεγονός που η Κύπρος τώρα κατορθώνει να εξελιχτεί σε 
μια σύγχρονη αμπελοοινική οντότητα παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ουσιώδη στοιχεία διαφορετικότητας 
και δημιουργώντας αισιόδοξη προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Tο Κυπριακό Πρόγραμμα δεν αποτέλεσε μόνο ένα σημαντικό πολυδιάστατο εργαλείο αμπελοοινικής 
πολιτικής αλλά συνέβαλε έμπρακτα προς την αναπτυξιακή πορεία του τομέα, ο οποίος μπορεί να 
χαρακτηρισθεί και ως συστημικός λόγω της ποικιλόμορφης συνεισφοράς του στον τόπο–οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και τεχνολογικής. Μέσω της εφαρμογής των διαφόρων Μέτρων Στήριξης 
του Κυπριακού Προγράμματος έγιναν προσπάθειες πληροφόρησης στους καταναλωτές των Κρατών 
Μελών (εντός Κύπρου) για τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές οινικές παραδόσεις και την ασφαλή κατανάλωση 
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οίνου. 

Η οικονομική αρωγή του Κυπριακού Προγράμματος συνέβαλε σημαντικά στον εκσυγχρονισμό του 
κυπριακού αμπελώνα με γραμμικά συστήματα ορθολογικής διαχείρισης βλάστησης και παραγωγής, 
καθώς και στην αποκατάσταση του παραδοσιακού αμπελουργικού τοπίου με την 
κατασκευή/ανακατασκευή τοίχων ξηρολιθιάς. Οι τελευταίες δε, αποτελούν μια αξιόπιστη και φιλική λύση 
προς τα Κυπριακά αμπελοτόπια ενάντια στη διάβρωση των εδαφών με κλίσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 
Κυπριακό Πρόγραμμα έχει βοηθήσει στην ασφάλιση της συγκομιδής από τη χρόνια ανομβρία και 
υποστήριξε την ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις κυρίως σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα και έργα 
υποδομής στις οινοποιητικές επιχειρήσεις.

Ο μικρός κυπριακός αμπελώνας έχει μια διαφορετικότητα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 
μοναδικότητα. Και αυτό γιατί στο αμπελοοινικό οικοσύστημα της Κύπρου, ο αμπελώνας είναι αυτόριζος, 
διαχρονικά απαλλαγμένος από τη φυλλοξήρα και με ιστορικό βάθος χιλιετηρίδων. Στην πραγματικότητα 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για ένα παγκοσμίως μοναδικό αμπελώνα με τόσο μεγάλη 
ιστορική διαδρομή, που ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις πλειοψηφούσες αυτοφυείς αυτόχθονες 
ποικιλίες που τον συνθέτουν. Εξ’ ορισμού, από ένα «διαφορετικό» και «μοναδικό» αμπελώνα, παράγεται 
ένας «διαφορετικός» και «μοναδικός» οίνος που αποτελεί πεδίο για το κτίσιμο μιας σύγχρονης εμπορικής 
ταυτότητας και δυναμικής στρατηγικής προώθησης της αμπελοοινικής Κύπρου. 

H «Κουμανδαρία», η οποία είναι οίνος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) είναι γενικά 
παραδεκτή η κορυφαία ποιότητα της που μπορεί να τοποθετήσει την Κύπρο οπουδήποτε διεθνώς και 
συνάμα να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για άλλους μοναδικούς οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακούς από 
τα γηγενή οινοστάφυλα «Ξυνιστέρι», «Μαραθεύτικο», «Πρωμάρα», «Μωροκανέλα», «Βασίλισσα» και 
«Σπούρτικο». Με την οικονομική ενίσχυση του Κυπριακού Προγράμματος, θεμελιώθηκε πέραν πάσης 
αμφιβολίας το τρίπτυχο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου–ιστορικός αμπελώνας χωρίς φυλλοξήρα–
μοναδικότητα των γηγενών ποικιλιών που τον συνθέτουν–ποιοτική φήμη της ΠΟΠ «Κουμανδαρία», 
υποβοηθήθηκε ο εκμοντερνισμός των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, βελτιώθηκε η επισκεψιμότητα 
των οινοποιητικών επιχειρήσεων, και προωθήθηκε μια καινοτόμος προσέγγιση στην παραγωγή, την 
παρουσίαση και την εμπορία των οίνων της Κύπρου. 

Κατά συνέπεια, εκτιμάται πως το Κυπριακό Πρόγραμμα βοήθησε την κατανάλωση των Κυπριακών οίνων 
(καθώς και των οίνων της Ένωσης), η οποία συνέχισε να αποτελεί το βασικό παράγοντα της οικονομικής 
δραστηριότητας στον αμπελοοινικό τομέα. Συνεκτικά, η κατανάλωση φαίνεται πως ευνοήθηκε πάρα πολύ 
και από τον ακμάζοντα (οίνο)–τουρισμό, έχοντας άμεση θετική επίδραση στους υπόλοιπους τομείς της 
οικονομίας. Πιστεύεται ότι το Κυπριακό Πρόγραμμα έχει διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη 
της αμπελοοινικής οικονομίας του τόπου διότι η οικονομική αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αφενός 
διατεθεί με δίκαιο τρόπο στους δικαιούχους αμπελουργούς και οινοποιούς, σύμφωνα πάντοτε με τους 
ισχύοντες Ενωσιακούς Κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, και αφετέρου συνέβαλε στην πρόοδο 
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής στοχεύοντας παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη 
του τριτογενούς τομέα. 

Το ΕΠΣΑ στοχεύει μεταξύ άλλων να προβάλει την προστιθέμενη αξία της Ενωσιακής οινοπαραγωγής 
διεθνώς, να εξελίξει και να αναπτύξει τον αμπελοοινικό τομέα τοπικώς υπό το σλόγκαν think global, act 
local (“Glo(b)cal”). Όλες οι παρεμβάσεις του ΕΠΣΑ χρηματοδοτούνται από τον 1ο παραδοσιακό πυλώνα 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (KΓΠ) και διέπονται από τον μεταβατικό Κανονισμό, τον κανονισμό 
της (ΕΕ) για τα Στρατηγικά Σχέδια αριθ. ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 και τις 
συναφείς Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, το ΕΠΣΑ, ως ο 
συνεχιστής των προκατόχων του, είναι η μια κοινή/ενιαία στρατηγική για την επίτευξη των Ενωσιακών 
επιδιώξεων και των εθνικών προτεραιοτήτων της Κύπρου στον αμπελοοινικό τομέα και συνάμα μια 
ακόμη σημαντική ευκαιρία αμπελοοινικής ανάπτυξης της χώρας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της (ΕΕ) για τα Στρατηγικά Σχέδια αριθ. ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περίοδο μετά το 2022 και το διαθέσιμο δημοσιονομικό όριο 
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της Κύπρου, το ΕΠΣΑ θα μπορεί να διαθέσει στον αμπελοοινικό τομέα €4.465 εκατομμύρια ετησίως σε 
τρεις (3) παρεμβάσεις με δικαιούχους τους αμπελουργούς και σε τέσσερις (4) παρεμβάσεις με 
δικαιούχους τους οινοποιούς ως ακολούθως:

-στην αναδιάρθρωση και μετατροπή των ποικιλιών της αμπέλου προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των αμπελουργών, να βελτιωθεί το σύστημα βιώσιμης παραγωγής και το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αμπελοοινικού τομέα.

-στις επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις 
οινοπαραγωγής, εξαιρουμένων αυτών που εμπεριέχονται στην αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων.

-στην ολική καταστροφή ή αφαίρεση των σταφυλιών πριν την ωρίμανση τους σε αμπελώνες 
οινοπαραγωγής (πράσινος τρύγος), προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.

-στην παροχή στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές 
οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας.

-στην παραγωγή καινοτόμων αμπελοοινικών προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών που αναμένεται να 
δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στον Κυπριακό αμπελοοινικό τομέα από την περαιτέρω 
διαφοροποίηση και τη δημιουργία ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

-στην στήριξη για δράσεις προώθησης των Ενωσιακών οίνων σε τρίτες χώρες ώστε να βελτιωθεί η 
αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητά των οίνων της Κύπρου, ως συστατικό μέρος της Ενωσιακής 
οινοπαραγωγής. Η παρέμβαση θα εφαρμόζεται για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή για τους οίνους με Ένδειξη 
Ποικιλίας σε χώρες στόχους.

-στην στήριξη προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση 
οίνου και τον κίνδυνο που συνδέεται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και όσον αφορά το 
Ενωσιακό σύστημα ποιότητας που διέπει τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και τις 
Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα 
χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή της προέλευσης του.

3.5.4 Hops
Δεν εφαρμόζεται

3.5.5 Olive oil and tables olive
Δεν εφαρμόζεται

3.5.6 Beef and veal
Δεν εφαρμόζεται

3.5.7 Milk and milk products
Δεν εφαρμόζεται

3.5.8 Sheep and goat
Δεν εφαρμόζεται
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3.5.9 Protein crops
Δεν εφαρμόζεται

3.5.10 Sugar beet
Δεν εφαρμόζεται

3.5.11 Other sectors
Δεν εφαρμόζεται

3.6 Overview of the interventions that contribute to ensure a coherent and integrated approach to 
risk management, where relevant
Η διαχείριση του κινδύνου στην γεωργική παραγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο και 
υπάρχουν σχέδια για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων, κινδύνων φυτουγείας καθώς και των 
κινδύνων που σχετίζονται με την τιμή και την παραγωγή. Για τον τομέα της κτηνοτροφίας ο κίνδυνος 
θεωρείται σημαντικά χαμηλότερος και ως εκ τούτου τα μέτρα διαχείρισης είναι λιγότερα και αφορούν τα 
αιγοπρόβατα για κλιματικούς κινδύνους και όλα τα ζώα γενικότερα για κινδύνους από ζωονόσους.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν 
ζημιές στην φυτική κυρίως παραγωγή και ως εκ τούτου έχει γίνει σημαντική μεταρρύθμιση στο θέμα της 
διαχείρισης κινδύνων από κλιματικούς κινδύνους.

Από τον Αύγουστο του 2019 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων της Κύπρου, με 
τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμο (Ν103(Ι)2019). Με 
το νέο σύστημα καλύπτονται όλες οι γεωργικές καλλιέργειες, για όλους τους κινδύνους που οφείλονται σε 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες, περιλαμβανομένου και του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας. 

Το νέο αυτό σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων διαμορφώθηκε μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και της βελτίωσης 
του ήδη υπάρχοντος Εθνικού Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών 
στον τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020 που διέπεται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα και στις αγροτικές 
περιοχές για την περίοδο 2014-2020. 

Η φιλοσοφία του συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των 
παραγωγών, δρώντας ως δίχτυ προστασίας του γεωργικού εισοδήματος. 

Με τον Νόμο Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμο (Ν103(Ι)2019) 
δημιουργήθηκε το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, το οποίο τελεί υπό τη 
διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου και έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό. Της 
Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΑΑΠ, με συμμετοχή άλλων υπηρεσιακών και 
εκπροσώπων όλων των Αγροτικών Οργανώσεων. Το Ταμείο καλύπτει όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά 
Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς επίσης και Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) που θα 
σχετίζονται με την διαχείριση κινδύνων. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τις εισφορές των 
γεωργών και τη συνεισφορά του Κράτους. 

Πιο συγκεκριμένα η Διαχείριση κινδύνων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και τα μέσα παραγωγής 
της, διενεργείται αποκλειστικά μέσω σχεδίων, περιλαμβανομένων και των σχεδίων ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής 
Παραγωγής και σχετίζονται με:
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(α) Την αντιστάθμιση ζημιών που οφείλονται σε θεομηνίες και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στην 
πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και τα μέσα παραγωγής της˙

           

(β) Την επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης και την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές˙

           

(γ) Δράσεις ενεργητικής προστασίας που αφορούν την πρωτογενή γεωργική παραγωγή˙

           

(δ) Οποιαδήποτε άλλα σχέδια που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου ή και την αντιστάθμιση ζημιών στην 
πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και στα μέσα παραγωγής της.

Όλα τα πιο πάνω σχέδια καταρτίζονται από την Αρμόδια Αρχή, εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και απαιτείται να πληρούν τις πρόνοιες του σχετικού, κατά περίπτωση, κανονιστικού πλαισίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Το πιο πάνω πλαίσιο καλύπτει όλες τις άμεσες ζημιές που οφείλονται στα κλιματικά φαινόμενα (χαλάζι, 
παγετός, ανομβρία κλπ) αλλά επιπρόσθετα καλύπτει και ζημιές που προκύπτουν από ασθένιες οι οποίες 
οφείλουν την εμφάνιση τους σε δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Καλύπτει τους κινδύνους λόγω πυρκαγιάς 
όπως αναφέρεται στο σημείο (β) πιο πάνω αλλά προσφέρει και την δυνατότητα προστασίας της 
γεωργικής παραγωγής από προστατευόμενα είδη. Στην παρούσα φάση σε αυτό τον τομέα υπάρχει το 
σχέδιο για προστασία από τα αγρινά αλλά υπάρχει ο μηχανισμός για προστασία και από άλλα είδη αν 
προκύψει ανάγκη.

Αναφορικά με την διαχείριση κινδύνου η οποία οφείλεται στην τιμή και την παραγωγή η Κύπρος 
προσφέρει την δυνατότητα για προστασία στον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω των επιχειρησιακών 
σχεδίων. Με βάση την εθνική στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα των 
Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν επιλεγεί για ένταξη στα 
επιχειρησιακά προγράμματα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων με επιλέξιμες για στήριξη δράσεις 
την απόσυρση από την αγορά καθώς και την ασφάλιση της συγκομιδής. Τα υπόλοιπα μέτρα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν 
είναι επιλέξιμα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της προστασίας από την εισαγωγή και εξάπλωση οργανισμών 
επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και το νομοθετικό πλαίσιο που την διέπη Ν.147(Ι)/2003, 
μπορεί να καταβάλει στήριξη προς τους παραγωγούς των οποίων τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα τους 
πρέπει να καταστραφούν ως μέτρου αποτροπής της εξάπλωσης σχετικής φυτονόσου.

3.7 Interplay between national and regional interventions
3.7.1 Where relevant, a description of the interplay between national and regional interventions, including 
the distribution of financial allocations per intervention and per fund
Δεν εφαρμόζεται
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3.7.2 Where relevant, where elements of the CAP Strategic Plan are established at regional level, how 
does the interventions strategy ensure the coherence and the consistency of these elements with the 
elements of the CAP Strategic Plan established at national level
Δεν εφαρμόζεται

3.8 Overview of how the CAP Strategic Plan contributes to the objective of improving animal 
welfare and reducing antimicrobial resistance set out in point (i) of Article 6(1), including the 
baseline conditions and the complementarity
Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες 
διαβίωσης των ζώων και να συμβάλει στη μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών. Για το σκοπό έχουν 
προγραμματιστεί ειδικές παρεμβάσεις που προνοούν την τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τους 
κτηνοτρόφους αλλά και παρεμβάσεις σχετικά με τη διενέργεια στοχευμένων επενδύσεων στις 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η βελτίωση της πληροφόρησης, η διάδοση της γνώσης και η καλύτερη 
κατάρτιση των κτηνοτρόφων ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα από τη σχετική 
παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου αναμένεται επίσης να συμβάλει καθοριστικά.

Καλή διαβίωση των ζώων

Αναμφισβήτητα οι Κύπριοι πολίτες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην καλή διαβίωση των ζώων 
εκτροφής όπως αποτυπώνονται στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 84.4 του 2015. Η ερευνα δείχνει ότι οι 
Κύπριοι, σε ποσοστό σχεδόν 86% θεωρούν ότι η καλή διαβίωση των ζώων είναι πολύ σημαντική σε 
σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι σχεδόν 30 μονάδες χαμηλότερα. Οι Κύπριοι πολίτες, σε 
συντριπτικά υψηλότερο ποσοστό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, θεωρούν ότι τα ζώα θα έπρεπε να 
φυλάσσονται σε καλύτερες συνθήκες.

Όμως, ενώ εφαρμόζονται οι πρόνοιες που αφορούν τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων στις 
εκτροφές, οι περιβαλλοντικοί και διαχειριστικοί όροι στις εκτροφές παραγωγικών ζώων στην Κύπρο δεν 
αξιολογούνται ως ιδιαίτερα φιλικοί προς την καλή διαβίωση των ζώων, όπως για παράδειγμα όσον αφορά 
τη χρήση κλουβιών, τα μη φιλικά προς τα ζώα δάπεδα καθώς και η μη ικανοποιητική θερμομόνωση των 
κτιρίων. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία που επικρατούν τους καλοκαιρινούς και όχι 
μόνο μήνες, οι έντονες ημερήσιες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις καθώς και η συχνή παρουσία υψηλών 
επιπέδων σκόνης είναι παράγοντες που προκαλούν επιπλέον ταλαιπωρία στα ζώα. Σύμφωνα με τα 
μοντέλα για την κλιματική αλλαγή, η θερμοκρασία στην Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται ότι θα αυξηθεί 
ακόμη περισσότερο και αυτό αναμένεται να έχει περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην καλή διαβίωση 
των ζώων εγείροντας την ανάγκη για προσαρμογή των συστημάτων εκτροφής.

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία και καλή 
διαβίωση των ζώων εξετάζεται η σταδιακή κατάργηση και τελικά η απαγόρευση της χρήσης συστημάτων 
κλουβιών (π.χ. κλουβιά πουλερικών και κουνελιών σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ατομικά κλουβιά 
μόσχων και κλουβιά τοκετού και θέσεις σταβλισμού χοιρομητέρων), αναμένεται ότι οι υπεύθυνοι των 
εκμεταλλεύσεων όπου χρησιμοποιούνται συστήματα εκτροφής σε κλουβιά θα χρειαστούν στήριξη για τη 
μετάβαση σε άλλα συστήματα εκτροφής.

Περαιτέρω, διαφαίνεται πως υπάρχει η ανάγκη εκπαίδευσης των υπευθύνων των εκμεταλλεύσεων και του 
προσωπικού τους όσον αφορά τον περιορισμό ή/και εξάλειψη κάποιων διαχειριστικών πρακτικών (π.χ. 
ακρωτηριασμοί όπως αποκοπή της ουράς των χοίρων και αποκοπή του ράμφους των ορνίθων), καθώς 
και στην αξιολόγηση ζωικών δεικτών με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων που προκύπτουν, ιδιαίτερα 
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σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα συστήματα εκτροφής.

Επιπλέον, ειδικά όσο αφορά τις χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εξαιτίας της 
επέκτασης των οικιστικών περιοχών, δημιουργούνται προβλήματα οχληρίας με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η αδειοδότηση κτιριακών επεκτάσεων των εκμεταλλεύσεων.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για περιβαλλοντική και διαχειριστική αναβάθμιση αλλά και 
προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ έχουν περιληφθεί οι πιο κάτω παρεμβάσεις που εξυπηρετούν το στόχο της 
βελτίωσης της ευημερίας των ζώων:

1. Υποχρεώσεις για την καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων (οικολογικό πρόγραμμα)
2. Υποχρεώσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών συνθηκών των χοίρων 

(οικολογικό πρόγραμμα)
3. Υποχρεώσεις για τη διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων (οικολογικό πρόγραμμα)

Χρήση αντιβιοτικών ουσιών

 

Το εν λόγω ζήτημα αποτελεί σοβαρό θέμα σε επίπεδο ΕΕ διότι σχετίζεται με την αντιμικροβιακή 
αντίσταση (Antimicrobial resistance - AMR) η οποία θεωρείται σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση ESVAC (11η έκδοση) όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε, στις 23 
Νοεμβρίου 2021, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) - η οποία περιλαμβάνει νεώτερα 
δεδομένα από τον πίνακα 9.3 που υπάρχει στην έκδοση της επιτροπής για τον ειδικό στόχο 9 - φαίνεται 
ότι αν και η Κύπρος έχει την μεγαλύτερη κατανάλωση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ανά διορθωμένη 
μονάδα πληθυσμού (PCU – Population Corrected Unit) ζώων σε όλη την Ευρώπη, εν τούτοις τα 
τελευταία δύο έτη ακολουθεί μια αξιοπρόσεκτη πτωτική πορεία.

Σημαντική επισήμανση το γεγονός ότι, η Κύπρος όσον αφορά τη χρήση των κρίσιμής σημασίας 
αντιμικροβιακών παραγόντων (CIAs) δεν εμφανίζει την ίδια εικόνα αφού βρίσκεται πλησίον του 
Ευρωπαϊκού Μ.Ο χρήσης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τους ετήσιους αναλυτικούς πίνακες πωλήσεων που κατατίθενται στις Κ.Υ από 
τις αδειοδοτημένες εταιρείες για χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων φαίνεται ότι, η μεγαλύτερη 
χρήση αφορά ως επί το πλείστον θεραπείες που προορίζονται για τους χοίρους.  

Στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ έχει περιληφθεί ειδική παρέμβαση για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών 
στο τομέα της χοιροτροφίας (αγροτική ανάπτυξη) που παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα
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3.9 Simplification and reducing the administrative burden
Για τις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καταβάλλονται συνεχείς 
προσπάθειες μείωσης του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους των διαφόρων μέτρων. Για το σκοπό 
αυτό λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της παράλληλης αξιολόγησης του τρέχοντος Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, οι εισηγήσεις και οι απόψεις των οργανωμένων συνόλων που εκπροσωπούν 
ομάδες δικαιούχων οι οποίες λήφθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την νέα 
προγραμματική περίοδο και κυρίως οι κατά καιρούς εισηγήσεις και υποδείξεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Οι δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασύνδεση ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδομένων εξετάζονται ιδιαίτερα. Η επέκταση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για κάποια μέτρα 
του προγράμματός ενδέχεται να βοηθήσει περαιτέρω στη μείωση του διοικητικού φόρτου. Στη νέα 
προγραμματική περίοδο αναμένεται να επεκταθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και στις 
παρεμβάσεις εκτός του ΟΣΔΕ.

Μηχανογράφηση και διασύνδεση λογισμικών

Η μηχανογράφηση όλων των μέτρων και η δημιουργία μιας κοινής βάσης συνεννόνοντας τα μέχρι 
σήμερα επιμέρους λογισμικά αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του διοικητικού άχθους 
και στην επίσπευση των διαδικασιών (μονόθυρη πλατφόρμα επικοινωνίας). Προωθείται επίσης 
διασύνδεση με βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών.

Εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων

Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης γεωργικών εκτάσεων με παράλληλη χρήση απλοποιημένης 
εφαρμογής, φιλικής προς το γεωργό, και συστήματος γεωαναφερόμενων εικόνων (Geotag images). 
Προωθείται επίσης η δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων διαθέσιμη με πληροφορίες ολόχρονα.

Βελτίωση πληροφόρησης προς δικαιούχους

Προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών που παρέχονται στους δικαιούχους και 
παροχή υποστήριξης στην προσπάθεια υποβολής αίτησης. Βελτίωση της ενημέρωσης για τις διαδικασίες 
ελέγχων και κυρώσεων. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα αξιοποιούνται οι υπηρεσίες διαπιστευμένων 
συμβούλων προς υποβοήθηση της συμπλήρωσης και υποβολής αιτήσεων.

Υιοθέτηση απλοποιημένου κόστους

Προώθηση, στο βαθμό που είναι επιτρεπτό και συμβατό με το κανονιστικό πλαίσιο, απλοποιημένης 
διαδικασίας για την παροχή επενδυτικής ενίσχυσης. Αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της 
δυνατότητας τυποποιημένου κόστους (standardized costs, lump sum).

Ανασχεδιασμός διαδικασιών με έμφαση στο LEADER

Προσπάθεια ανασχεδιασμού των διαδικασιών και μείωσης των διεργασιών εκείνων που επιφέρουν 
διοικητικό κόστος και επιβάρυνση στους δικαιούχους χωρίς οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία. Αναφέρεται 
ως παράδειγμα η προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης του LEADER, το οποίο σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα τόσο της παρακολούθησης όσο και της παράλληλης αξιολόγησης του ΠΑΑ, χρήζει 
άμεσου επανασχεδιασμού διαδικασιών, με σκοπό τη μείωση περιττών ενεργειών που δυσχεραίνουν την 
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προσπάθεια ομαλής υλοποίησης των παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα, προωθείται η βελτίωση των διοικητικών 
ικανοτήτων του προσωπικού των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Προσπάθεια απλοποίηση μέσω της προγραμματικής διαδικασίας

Καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη μείωση του διοικητικού φόρτου αποτελεί η ετοιμασία μέτρων 
τα οποία να έχουν εκ των προτέρων εξεταστεί από πλευράς λειτουργικότητας και απλότητας στην 
εφαρμογή τους. Αυτή η παράμετρος λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά το στάδιο του προγραμματισμού. Η 
προσπάθεια απλοποίησης αφορά το σύνολο των δομών και εφαρμοστικών προνοιών (π.χ. ομαδοποίηση 
μέτρων, απλοποίηση κριτηρίων επιλεξιμότητας, καθορισμός στόχων λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο 
συλλογής των δεδομένων).

3.10 Conditionality
3.10.1 Main issue: Climate change (mitigation of and adaptation to)
3.10.1.1 GAEC 1: Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland in 
relation to agricultural area
3.10.1.1.1 Summary of the farm obligation (e.g. prior authorisation system and reconversion obligation)
Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε σχέση με τη 
γεωργική έκταση σε εθνικό επίπεδο. Ο συντελεστής αυτός δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από 5% σε 
σύγκριση με το έτος αναφοράς 2018.

3.10.1.1.2 Territorial scope (national, regional, farm-level, group-of-holdings)
national
3.10.1.1.3 Value of the reference ratio (including calculation method)
Ratio 5.0
Explanation
.

3.10.1.1.4.Type of farmers concerned (all farmers that have permanent grasslands)
Το πρότυπο αφορά όλους τους γεωργούς που κατέχουν μόνιμους βοσκότοπους.

3.10.1.1.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Στόχος του προτύπου είναι να συνεισφέρει στη διασφάλιση κατά της μετατροπής σε άλλες γεωργικές 
χρήσεις για τη διατήρηση των αποθεμάτων άνθρακα.

3.10.1.2 GAEC 2: Protection of wetland and peatland
3.10.1.2.1 Summary of the on-farm practice
Προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων.

3.10.1.2.2 Year of application of the GAEC
Please select year: 
Justification

3.10.1.2.3 Territorial scope and area designated
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Το πρότυπο έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο.

3.10.1.2.4 Type of farmers concerned
Το πρότυπο αφορά όλους τους γεωργούς που κατέχουν εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως τυρφώνες ή/και 
υγροτόπους πλούσιους σε άνθρακα.

3.10.1.2.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Στόχος του προτύπου είναι να συνεισφέρει στην προστασία των πλούσιων σε άνθρακα εδαφών.

3.10.1.3 GAEC 3: Ban on burning arable stubble, except for plant health reasons
3.10.1.3.1 Summary of the on-farm practice
Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων αροτραίων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας και κατόπιν άδειας από την αρχή τοπικής διοίκησης της περιοχής μέσα στα όρια της 
οποίας βρίσκεται το σημείο στο οποίο πρόκειται να ανάψει τη φωτιά και με την επίβλεψη των εν λόγω 
αρχών.

Επιτρέπεται η ελεγχόμενη καύση της ποκαλάμης μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων 
(2 χλμ.) από τις παρυφές του, με τη γραπτή συγκατάθεση δασικού λειτουργού, ο οποίος είναι 
εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή.

3.10.1.3.2 Territorial scope
Το πρότυπο έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο.

3.10.1.3.3 Type of farmers concerned
Το πρότυπο αφορά όλους τους γεωργούς που καλλιεργούν αροτραίες καλλιέργειες.

3.10.1.3.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Στόχος του προτύπου είναι να συνεισφέρει στην διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του 
εδάφους.

3.10.2 Main issue: Water
3.10.2.1 GAEC 4: Establishment of buffer strips along water courses
3.10.2.1.1 Summary of the on-farm practice
Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων.

·Απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε αποστάσεις από υδάτινα σώματα σύμφωνα με τον 
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

·Οι ζώνες ανάσχεσης πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τα πρότυπα που σχετίζονται με τους όρους για την 
εφαρμογή λιπασμάτων σε εκτάσεις κοντά σε υδατορεύματα όπως παρουσιάζεται στο σημείο Α4 του 
Παραρτήματος II της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη 
των 10 μέτρων από ρυάκια στα οποία υπάρχει ροή νερού, 50 μέτρων από λίμνες, 50 μέτρων από 
ποταμούς στους οποίους υπάρχει ροή νερού και 300 μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που 
χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια εκτός εάν έχει ορισθεί ζώνη διαφορετικά ορισμένη από το Τ.Α.Υ. 
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3.10.2.1.2 Minimal width of buffer strips (in m)
 10
3.10.2.1.3 Territorial scope, including water courses definition
Το πρότυπο έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο.

3.10.2.1.4 Type of farmers concerned
Το πρότυπο αφορά όλους τους γεωργούς.

3.10.2.1.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Στόχος του προτύπου είναι η προστασία των ποταμών από τη ρύπανση και τις επιφανειακές απορροές.

3.10.3 Main issue: soil(protection and quality)
3.10.3.1 GAEC 5: Tillage management, reducing the risk of soil degradation and erosion, including 
consideration of the slope gradient
3.10.3.1.1 Summary of the on-farm practice
Διαχείριση του οργώματος για την μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, 
λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την κλίση του εδάφους.

Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας:

1. Σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10%, η άροση θα πρέπει να γίνεται κατά τις ισοϋψείς.
2. Πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια του εδάφους σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων 

ιδιαίτερα στα αργιλώδη και γενικότερα βαριάς σύστασης εδάφη.
3. Οι αναβαθμίδες και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων θα πρέπει να διατηρούνται σε 

κατάσταση που να αποτρέπεται η διάβρωση.

3.10.3.1.2 Territorial scope (including erosion risks areas and the slope gradient)
Το πρότυπο έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο.

3.10.3.1.3 Type of farmers concerned
Το πρότυπο αφορά όλους τους γεωργούς.

3.10.3.1.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Στόχος του προτύπου είναι ο περιορισμός της διάβρωσης και υποβάθμισης του εδάφους.

3.10.3.2 GAEC 6: Minimum soil cover to avoid bare soils in period(s) that are most sensitive
3.10.3.2.1 Summary of the on-farm practice (including the period concerned)
Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτου εδάφους σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες.

Πρέπει να υπάρχει φυσική / φυτική βλάστηση για κάλυψη σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10% κατά 
την περίοδο των βροχοπτώσεων.

3.10.3.2.2 Territorial scope
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Το πρότυπο έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο.

3.10.3.2.3 Type of farmers concerned
Το πρότυπο αφορά όλους τους γεωργούς.

3.10.3.2.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Στόχος του προτύπου είναι η προστασία του ακάλυπτου εδάφους σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες.

3.10.3.3 GAEC 7: Crop rotation in arable land except for crops grown under water
3.10.3.3.1 Summary of the on-farm practice for crop rotation
Σε αρόσιμη γη η κύρια καλλιέργεια να μην καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για περισσότερο από ένα έτος.

3.10.3.3.2 Summary of the farm practice for crop diversification
Δεν εφαρμόζεται.

3.10.3.3.3 Territorial scope
Το πρότυπο έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο.

3.10.3.3.4 Type of farmers concerned
All farmers who have at their disposal arable land (no exemption)
Exemptions that apply

With a size of arable land up to 10 hectares (footenote 5 of annex III, point (1)(c))
Where more than 75% of the eligible agricultural area is permanent grassland (footnote of Annex 
III, point(1)(b))
Where more than 75% of arable land is used for the production of grasses or other herbaceous 
forage, is used for land laying fallow, cultivation of leguminous crops, or is subject to a combination 
of those uses (footnote of Annex III, point(1)(a))
3.10.3.3.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard (notably if 
MS has chosen crop diversification)
Στόχος του προτύπου είναι η διατήρηση του εδαφικού δυναμικού.

3.10.4 Main issue: Biodiversity and landscape (protection and quality)
3.10.4.1 GAEC 8: Minimum share of arable land devoted to non-productive areas and features, and on all 
agricultural area, retention of landscape features and ban on cutting hedges and trees during the bird 
breeding and rearing season
3.10.4.1.1 Summary of the in-farm practice
Standard of minimum share:

At least 4% of arable land at farm level devoted to non-productive areas and features, including land 
lying fallow.
Share (%) of arable land devoted to non-productive areas and features : 4.0%

At least 3% of arable land at farm level devoted to non-productive areas and features, including land 
lying fallow when the farmer commits to at least 7% of arable land devoted to non-productive areas and 
features, including land lying fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance with Article 31(5a).
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At least 7% of arable land at farm level devoted to non-productive areas and features, including land 
lying fallow, and catch crops and nitrogen fixing crops, cultivated without the use of plant protection 
products, of which 3% shall be non-productive areas and features, including land lying fallow. Member 
States should use the weighting factor of 0,3 for catch crops.
Share (%) of arable land devoted to non- productive areas and features and to catch crops or N-fixing 
crops : 7.0%

List of features (Indicative list of features and non-productive areas eligible for calculating the minimum 
share)

Cairns

cultural features

Ditches

Fiels margins, patches or parcelsbuffer strips
Ζώνες ανάσχεσης:

- Σε ζώνες ανάσχεσης δεν υπάρχει γεωργική παραγωγή.

- Το πλάτος τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και μεγαλύτερο των 20 μέτρων.

- Θα πρέπει να εφάπτονται σε αιτούμενη αρόσιμη γη.

Παρυφές αγρών:

- Στις παρυφές αγρών, δεν υπάρχει γεωργική παραγωγή.

- Το πλάτος τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και μεγαλύτερο των 20 μέτρων και θα 
πρέπει να είναι μέρος της αρόσιμης γης, σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013.

- Θα πρέπει να σπέρνονται, σύμφωνα με τις συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές, με ψυχανθή ή μείγμα 
αυτών όπως αυτά κατατάσσονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Πίνακας Ομάδων Καλλιεργειών ως 
Αζωτοδεσμευτικές.

- Οι παρυφές αγρών πρέπει να είναι πλήρως διακριτές και διαχωρισμένες από την κύρια καλλιέργεια, και 
να πραγματοποιείται ικανοποιητική καταπολέμηση ζιζανίων συμπεριλαμβανομένων των επεκτατικών 
ειδών.

- Η βλάστηση στις παρυφές αγρών δύναται να κόβεται περιοδικά για έλεγχο της ξυλώδους ανάπτυξης των 
ψυχανθών.

Hedgerows individual or group of treestrees rows

Land Lying fallow
Γη υπό αγρανάπαυση. Σε τέτοιες εκτάσεις:

- Δεν υπάρχει γεωργική παραγωγή.

- Η διάρκεια της αγρανάπαυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες, - Απαγορεύεται η χρήση 
προϊόντων φυτοπροστασίας.
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Others

Small ponds

Small wetlands

Stonewalls

Streams

Terraces

List of features (for retention)
 - Hedgerows individual or group of treestrees rows
Ban on cutting hedges and trees during the bird breeding and rearing season (mandatory)
Απαγορεύεται η κοπή φυτικών φρακτών και δένδρων, κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών, από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλος Ιουνίου.

Measures for avoiding invasive plant species
Δεν εφαρμόζεται.

3.10.4.1.2 Territorial scope (applicable for the “minimum share” standard)
Το πρότυπο έχει ισχύ σε εθνικό επίπεδο.

3.10.4.1.3 Type of farmers concerned (applicable for the “minimum share” standard)
All farmers who have at their disposal arable land (no exemption)
Exemptions that apply

With a size of arable land up to 10 hectares (footenote 5 of annex III, point (1)(c))
Where more than 75% of the eligible agricultural area is permanent grassland (footenote 5 of annex 
III, point (1)(b))
Where more than 75% of arable land is used for the production of grasses or other herbaceous 
forage, is used for land laying fallow, cultivation of leguminous crops, or is subject to a combination 
of those uses (footnote of Annex III, point(1)(a))
3.10.4.1.4 Explanation of the contribution to the main objective of the practice/standard
Στόχος του προτύπου είναι η διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και εκτάσεων για τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

3.10.4.2 GAEC 9: Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as environmentally-
sensitive permanent grasslands in Natura 2000 sites
3.10.4.2.1 Summary of the on-farm practice
Προστασία των μόνιμων βοσκότοπων σε περιοχές Natura 2000.

Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκότοπων που έχουν ορισθεί ως περιβαλλοντικοί 
και ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι.
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3.10.4.2.2 Territorial scope
Total indicative area of environmentally-sensitive permanent grasslands in Natura 2000 sites covered by 
the GAEC in ha: 729.5
3.10.4.2.3 Type of farmers concerned
Το πρότυπο αφορά όλους τους γεωργούς που κατέχουν μόνιμους βοσκότοπους εντός περιοχών Natura 
2000.

3.10.4.2.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Στόχος του προτύπου είναι η προστασία των οικοτόπων και των ειδών.

3.10.5 Additional GAEC ( if applicable)
Δεν εφαρμόζεται.
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4 Elements common to several interventions
4.1 Definition and minimum requirements
4.1.1 Agricultural activity
4.1.1.1 Definition of production
Η Κύπρος εφαρμόζει τον ορισμό όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4(1)(γ)(i) του Κανονισμού ΕΕ 
1307/2013

4.1.1.2 Definition of maintenance of agricultural area
4.1.1.2.1 Arable Land
Ως «αρόσιμη γη»: νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική 
παραγωγή που είναι σε αγρανάπαυση, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό 
σταθερό ή κινητό κάλυμμα.

4.1.1.2.2 Permanent crops
Ως «μόνιμες καλλιέργειες»: νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκοτόπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες:

– καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και

– αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές.

4.1.1.2.3 Permanent grassland
Με τον όρο «μόνιμοι βοσκότοποι» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή 
άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν 
έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε 
έτη ή περισσότερο, μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για 
βοσκή ή δασικά ενδημικά δέντρα σε αναλογία μικρότερη από 10 δέντρα ανά δεκάριο, υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και γη που προσφέρεται 
για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής. Είναι οι φυσικές 
φυτοκοινωνίες των οποίων το ύψος συνήθως δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο και περιλαμβάνουν χαμαίφυτο, 
πολύκλαδη και θαμνώδη ή ημιθαμνώδη βλάστηση. Τα φρύγανα αποτελούν το συνήθη τύπο βλάστησης 
των αγόνων περιοχών της χαμηλής και μεσαίας ζώνης, είναι αποκλειστικώς ξηροφυτικής μορφής και 
συνοδεύονται κατά κανόνα από διάφορα ξηροφυτικά αγρωστώδη, ποώδη φυτά. Τα φυτικά είδη των 
βοσκοτόπων αυτών, που ανήκουν σε διάφορες οικογένειες και αναπαράγονται με σπόρους ή 
παραβλαστήματα. Περιλαμβάνονται δέντρα/θάμνοι που βόσκονται. 

Αντιπροσωπευτικά είδη είναι το μαζίν (Sarcopoterium spinosum), το θυμάρι (Thymus capitatus), η 
ψυλλίνα (Helichrysum conglonbatum), το ρασιήν (Calycotome villosa), το φάγκναλον (Phagnalon 
rupestre), οι φουμάνες (Fumana spp.), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus), η κάππαρη (Capparis spinosa), 
η θρούμπα (Satureja thymbra), η ρίγανη (Origanum spp) κ.α. 

Ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά»: νοούνται όλα τα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά 
που παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται σε μείγματα 
σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος, είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή 
ζώων είτε όχι

4.1.2 Agricultural area
4.1.2.1 Elements of agroforestry systems when it is established and/or maintained on the agricultural area
4.1.2.1.1 Arable Land
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Ως «αρόσιμη γη»: νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική 
παραγωγή που είναι σε αγρανάπαυση, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό 
σταθερό ή κινητό κάλυμμα. Στην αρόσιμη γη δυνατό να περιλαμβάνονται ενδημικά δασικά δέντρα, που 
στην περίπτωση που είναι διάσπαρτα η αναλογία τους είναι μικρότερη από 10 δέντρα ανά δεκάριο.

4.1.2.1.2 Permanent crops
Ως «μόνιμες καλλιέργειες»: νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκοτόπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες:

1. καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και
2. αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές.

Στις μόνιμες φυτείες δυνατό να περιλαμβάνονται ενδημικά δασικά δέντρα, που δεν επικρατούν της 
μόνιμης καλλιέργειας.

4.1.2.1.3 Permanent grassland
Με τον όρο «μόνιμοι βοσκότοποι» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή 
άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν 
έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε 
έτη ή περισσότερο, μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για 
βοσκή ή δασικά ενδημικά δέντρα σε αναλογία μικρότερη από 10 δέντρα ανά δεκάριο, υπό τον όρο ότι 
επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και γη που προσφέρεται 
για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής. Είναι οι φυσικές 
φυτοκοινωνίες των οποίων το ύψος συνήθως δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο και περιλαμβάνουν χαμαίφυτο, 
πολύκλαδη και θαμνώδη ή ημιθαμνώδη βλάστηση. Τα φρύγανα αποτελούν το συνήθη τύπο βλάστησης 
των αγόνων περιοχών της χαμηλής και μεσαίας ζώνης, είναι αποκλειστικώς ξηροφυτικής μορφής και 
συνοδεύονται κατά κανόνα από διάφορα ξηροφυτικά αγρωστώδη, ποώδη φυτά. Τα φυτικά είδη των 
βοσκοτόπων αυτών, που ανήκουν σε διάφορες οικογένειες και αναπαράγονται με σπόρους ή 
παραβλαστήματα. Περιλαμβάνονται δέντρα/θάμνοι που βόσκονται. 

Αντιπροσωπευτικά είδη είναι το μαζίν (Sarcopoterium spinosum), το θυμάρι (Thymus capitatus), η 
ψυλλίνα (Helichrysum conglonbatum), το ρασιήν (Calycotome villosa), το φάγκναλον (Phagnalon 
rupestre), οι φουμάνες (Fumana spp.), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus), η κάππαρη (Capparis spinosa), 
η θρούμπα (Satureja thymbra), η ρίγανη (Origanum spp) κ.α. 

Ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά»: νοούνται όλα τα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά 
που παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται σε μείγματα 
σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος, είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή 
ζώων είτε όχι

4.1.2.2 Arable land
4.1.2.2.1 Other comments relating to the definition of arable land
Δεν εφαρμόζεται.

4.1.2.3 Permanent crops
4.1.2.3.1 Definition of nurseries
Ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη φυτά που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο 
με σκοπό τη μεταφύτευση:
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• φυτώρια αμπέλων και έρριζων υποκειμένων· 

•  φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και φυτών με ράγες·

•  φυτώρια καλλωπιστικών φυτών· 

•  εμπορικά φυτώρια δασικών δέντρων, εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για τις ανάγκες της ίδιας της 
εκμετάλλευσης σε δασικές περιοχές· 

•  φυτώρια δέντρων και θάμνων για φύτευση σε κήπους, πάρκα, παρυφές δρόμων και πρανή (π.χ. φυτών 
θαμνοστοιχιών, τριανταφυλλιών και άλλων καλλωπιστικών θάμνων, καλλωπιστικών κωνοφόρων), 
συμπεριλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις των υποκειμένων και των νεαρών φυτών τους

4.1.2.3.2 Definition of Short Rotation Coppice
Δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου.

4.1.2.3.3 Other comments relating to the definition of permanent crops
Ως «μόνιμες καλλιέργειες»: νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους 
βοσκοτόπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες:

– καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και

– αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές.

4.1.2.4 Permanent grassland
4.1.2.4.1 Definition of grasses and other herbaceous forage
Με τον όρο «μόνιμοι βοσκότοποι» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή 
άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν 
έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς και που δεν έχει οργωθεί 
(ploughing) ή ανασκαλευτεί (tilling) επί πέντε έτη ή περισσότερο, μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, 
όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά 
δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής. Είναι οι φυσικές φυτοκοινωνίες των οποίων το ύψος συνήθως δεν 
υπερβαίνει το ένα μέτρο και περιλαμβάνουν χαμαίφυτο, πολύκλαδη και θαμνώδη ή ημιθαμνώδη 
βλάστηση. Τα φρύγανα αποτελούν το συνήθη τύπο βλάστησης των αγόνων περιοχών της χαμηλής και 
μεσαίας ζώνης, είναι αποκλειστικώς ξηροφυτικής μορφής και συνοδεύονται κατά κανόνα από διάφορα 
ξηροφυτικά αγρωστώδη, ποώδη φυτά. Τα φυτικά είδη των βοσκοτόπων αυτών, που ανήκουν σε διάφορες 
οικογένειες και αναπαράγονται με σπόρους ή παραβλαστήματα. Περιλαμβάνονται δέντρα/θάμνοι που 
βόσκονται. 

Αντιπροσωπευτικά είδη είναι το μαζίν (Sarcopoterium spinosum), το θυμάρι (Thymus capitatus), η 
ψυλλίνα (Helichrysum conglonbatum), το ρασιήν (Calycotome villosa), το φάγκναλον (Phagnalon 
rupestre), οι φουμάνες (Fumana spp.), ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus), η κάππαρη (Capparis spinosa), 
η θρούμπα (Satureja thymbra), η ρίγανη (Origanum spp) κ.α. 

4.1.2.4.2 Decision to use ‘ploughing’ criterion in relation to permanent grassland classification
 : Yes
4.1.2.4.3 Decision to use ‘tilling’ criterion in relation to permanent grassland classification
 : Yes
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4.1.2.4.4 Decision to use ‘reseeding with different types of grasses’ criterion in relation to permanent 
grassland classification and its description in case of affirmative reply
 : Yes
Επιτρέπεται η ενισχυτική σπορά στους μόνιμους βοσκότοπους, με διάφορα είδη αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών. .....

4.1.2.4.5 Decision regarding the inclusion of other species such as trees and/or shrubs which produce 
animal feed, provided that grasses and other herbaceous forage remain predominant
 : Yes
4.1.2.4.6 Decision regarding the inclusion of other species, such as shrubs and/or trees, which could be 
grazed and/or which produce animal feed, where grasses and other herbaceous forage are traditionally not 
predominant or are absent in grazing areas
Decision(s) regarding the inclusion of grazable trees and/or shrubs : Yes
a) In case of affirmative, applicable to all MS/region? : Yes
b) in case of negative reply to question a), applicable only to land which forms part of established local 
practices? : No
4.1.2.4.7 Other comments relating to the definition of permanent grassland

4.1.2.5 Other comments relating to the definition of agricultural area in general

4.1.3.1 Criteria how to establish the predominance of agricultural activity in case the land is also used for 
non-agricultural activities
Οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης που περιέχει διάσπαρτα δέντρα, είναι επιλέξιμη ως αρόσιμη γη εάν τα 
δέντρα δεν παρεμποδίζουν την γεωργική δραστηριότητα και η πυκνότητα των δέντρων είναι μικρότερη 
από 10 δέντρα / δεκάριο και η γη πάνω στην οποία είναι φυτεμένα τα δέντρα είναι επιλέξιμη σαν αρόσιμη 
γη.

Οι κατηγορίες σε σχέση με το συντελεστή μείωσης, είναι οι εξής:

α) Κατηγορία 1: Στην περίπτωση που το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης είναι από 0% μέχρι και 10% 
τότε ΔΕΝ εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης και η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση είναι ίση με την 
αιτούμενη.

β) Κατηγορία 2: Στην περίπτωση που το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης είναι μεγαλύτερο του 10% 
και μέχρι 30% τότε εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης 20% και η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση 
είναι ίση με την διαφορά της αιτούμενη έκτασης πλην το γινόμενο της αιτούμενης έκτασης επί τον 
συντελεστή μείωσης.

γ) Κατηγορία 3: Στην περίπτωση που το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης είναι μεγαλύτερο από 30% 
και μέχρι 50% τότε εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης 40% και η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση 
είναι ίση με την διαφορά της αιτούμενη έκτασης πλην το γινόμενο της αιτούμενης έκτασης επί το 
συντελεστή μείωσης.

4.1.3.2 Criteria to ensure that the land is at the disposal of the farmer
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του τεμαχίου 
ή της έκτασης που αποτελεί αντικείμενο αιτήματος επιδότησής του στα πλαίσια της Ενιαίας Αίτησης 
Εκταρικών Επιδοτήσεων κατά συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται ως «ημερομηνία κατοχής γης». Η 
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ημερομηνία κατοχής καθορίζεται για κάθε έτος υποβολής αιτήσεων.

4.1.3.3 Period during which an area has to comply with the definition of ‘eligible hectare’

4.1.3.4 Decision to include areas used for agricultural activity only every second year
 : No
4.1.3.5 Decision regarding the inclusion of other landscape features (those not protected under GAEC), 
provided that they are not predominant and do not significantly hamper the performance of an agricultural 
activity due to the area they occupy
 : No
4.1.3.6 Decision as regards permanent grassland with scattered ineligible features, to apply fixed reduction 
coefficients to determine the area considered eligible
 : Yes
Στους μόνιμους βοσκοτόπους με διάσπαρτα μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά, όπως χαρακτηριστικά τοπίου 
και δένδρα, εφαρμόζεται αναλογικό σύστημα για τον προσδιορισμό της επιλέξιμης έκτασης εντός του 
αγροτεμαχίου αναφοράς.

Το εν λόγω αναλογικό σύστημα συνίσταται σε διαφορετικές κατηγορίες τύπων κάλυψης ομοιογενούς γης 
για τις οποίες εφαρμόζεται σταθερός συντελεστής μείωσης με βάση το ποσοστό της μη επιλέξιμης 
έκτασης.

Οι κατηγορίες σε σχέση με το συντελεστή μείωσης, είναι οι εξής:

α) Κατηγορία 1: Στην περίπτωση που το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης είναι από 0% μέχρι και 10% 
τότε ΔΕΝ εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης και η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση είναι ίση με την 
αιτούμενη.

β) Κατηγορία 2: Στην περίπτωση που το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης είναι μεγαλύτερο του 10% 
και μέχρι 30% τότε εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης 20% και η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση 
είναι ίση με την διαφορά της αιτούμενη έκτασης πλην το γινόμενο της αιτούμενης έκτασης επί τον 
συντελεστή μείωσης.

γ) Κατηγορία 3: Στην περίπτωση που το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης είναι μεγαλύτερο από 30% 
και μέχρι 50% τότε εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης 40% και η προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση 
είναι ίση με την διαφορά της αιτούμενη έκτασης πλην το γινόμενο της αιτούμενης έκτασης επί το 
συντελεστή μείωσης.

Στην περίπτωση που το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης είναι μεγαλύτερο από 50% τότε η αιτούμενη 
έκταση δεν θεωρείται επιλέξιμη έκταση προς επιδότηση.

Το αναλογικό σύστημα δεν ισχύει για τους μόνιμους βοσκότοπους με οπωροφόρα δένδρα πολλαπλής 
συγκομιδής.

4.1.3.7 Decision to maintain the eligibility of previously eligible areas when they no longer meet the 
definition of ‘eligible hectare’ pursuant to paragraphs a) and b) of Article 4(4) of the SPR regulation as a 
result of using national schemes the conditions of which comply with the interventions covered by 
integrated system referred to in Art 63(2) of Regulation (EU) HzR allowing for the production of non-
annex 1 products by way of paludiculture and which contribute to envi-clima related objectives of the 
SPR regulation
 : No
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4.1.4 Active farmer
4.1.4.1 Criteria to identify those who have minimum level of agricultural activity
ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Αιτητής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων) πληροί τις πρόνοιες του 
Ενεργού γεωργού και θεωρείται ότι οι γεωργικές του δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες και ως εκ 
τούτου μπορεί να καταστεί δικαιούχος ενίσχυσης, αν:

-είναι κάτοχος ελάχιστου ορίου γεωργικής έκτασης (5 εκτάρια (ha)) ή 

-ελάχιστου αριθμού ζώων (100 παραγωγικών αιγοπροβάτων) ή 

-είναι κάτοχος ελάχιστου ορίου γεωργικής έκτασης (2,5 εκτάρια (ha)) και ελάχιστου αριθμού ζώων (50 
παραγωγικών αιγοπροβάτων).

Σε περίπτωση που αιτητής δεν πληροί τα πιο πάνω ελάχιστα όρια έκτασης ή/και ζώων και λαμβάνει 
άμεσες ενισχύσεις άνω των €5.000, πρέπει να αποδεικνύει ότι οι γεωργικές δραστηριότητες του δεν 
είναι ασήμαντες, ως ακολούθως:

Οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες εάν τα έσοδα που προέρχονται από γεωργικές 
δραστηριότητες κατά το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν στο πιο πρόσφατο 
οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, τα αποδεικτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξαχθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες, είναι τα ακόλουθα:

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ύψος των εσόδων από γεωργικές δραστηριότητες υπερβαίνει το ένα 
τρίτο των συνολικών εσόδων, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποίηση από 
εγκεκριμένο Λογιστή για τα συνολικά έσοδα, καθώς και τα έσοδα από τις γεωργικές τους 
δραστηριότητες. Για τα νομικά πρόσωπα, τα συνολικά έσοδά θα προέρχονται από τους πιο πρόσφατους 
εξελεγμένους λογαριασμούς (όχι πέραν των 2 ετών από το έτος υποβολής της αίτησης).

Σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ύψος των εισπράξεων από γεωργικές 
δραστηριότητες υπερβαίνει το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων, πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της 
πιο πρόσφατης φορολογικής τους δήλωσης ή βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή και στην 
περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή συνοδευόμενη με 
όλα τα απαραίτητα, βεβαιωτικά έγγραφα.

Τα έσοδα που μπορούν να αναγνωριστούν ως έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, είναι: 
i) εισπράξεις από τις πωλήσεις των γεωργικών προϊόντων τους (συμπεριλαμβανομένου μεταποιημένων 
αγροτικών προϊόντων) ii) ποσό στήριξης από τις Άμεσες Πληρωμές, iii) ποσό στήριξης που ελήφθη από 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης iv) ποσό στήριξης από το Σχέδιο Άμεσων Πληρωμών ή/και το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που καταβάλλεται σε άλλο φορέα (π.χ. Ομάδες Παραγωγών κ.λπ.) που 
διαβιβάστηκε/καταβλήθηκε στον αιτούντα v) ποσό στήριξης που ελήφθη από Σχέδια κρατικής ενίσχυσης, 
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συμπεριλαμβανομένου των de minimis, που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα vi) ποσό αποζημίωσης για 
θανάτωση ζώων λόγω μολυσματικών ασθενειών ή/και οποιουδήποτε άλλου σχετικού είδους αποζημίωσης 
(π.χ. de minimis).

4.1.4.2 Decision to use a negative list of non-agricultural activities as a complementary tool
 : No
4.1.4.3 Decision to set an amount of direct payments not higher than EUR 5 000 under which farmers 
shall in any event be considered as ‘active farmers’
 : Yes
€5000

Το ποσό έχει καθοριστεί στα 5000 ευρώ αφού λήφθηκαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
Κύπριοι γεωργοί ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της απόστασης από τις κύριες 
Ευρωπαϊκές αγορές καθώς και της γενικής δομής του γεωργικού μας τομέα που οδηγεί σε αυξημένο 
κόστος παραγωγής, καθιστώντας τις άμεσες πληρωμές σημαντική πηγή εισοδήματος. Επιπρόσθετα, 
πιθανός καθορισμός χαμηλότερου ορίου θα οδηγήσει σε υπερβολικό διοικητικό άχθος σε σχέση με τον 
αριθμό των περιπτώσεων που πιθανόν να εμπίπτουν σε μη επιλέξιμες δραστηρίοτητες.

4.1.5 Young farmer
4.1.5.1 Maximum age limit
Maximum age limit: 40
4.1.5.2 Conditions for being ‘head of the holding’
Ως «γεωργός νεαρής ηλικίας» νοείται Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο πληροί τα 
ακόλουθα: 

Φυσικό Πρόσωπο:

• το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και

• εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης ή έχει ήδη 
εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 

Νομικό Πρόσωπο:

• εταιρεία να έχει συσταθεί με βάση τον περί Εταιρειών νόμο Κεφ. 113, με κύρια δραστηριότητα τον 
τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, και

• το 95% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να ανήκει σε φυσικό ή φυσικά πρόσωπα, 
εκ των οποίων κανένας να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, και

• το φυσικό πρόσωπο να εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του 
Νομικού Προσώπου ή ή να έχει ήδη εγκατασταθεί ως επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του Νομικού 
Προσώπου κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

4.1.5.3 Appropriate training and/or skills required
Προσκόμιση πιστοποιητικών εκπαίδευσης από εκπαιδευτικά ιδρύματα (Δημόσια ή Ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα), ή προσκόμιση βεβαίωσης από το Τμήμα Γεωργίας ότι διαθέτουν την κατάλληλη 
επαγγελματική κατάρτιση και τις ανάλογες δεξιότητες ένεκα της άσκησης εκ μέρους τους της γεωργίας τα 
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τελευταία τέσσερα έτη, από το φυσικό πρόσωπο ή από τον επικεφαλής / αρχηγό (διευθυντή) του νομικού 
προσώπου.

4.1.6.1 Conditions for being ‘head of the holding’ for the first time
Δεν εφαρμόζεται.

4.1.6.2 Appropriate training and skills required
Δεν εφαρμόζεται.

4.1.7 Minimum requirements for receiving direct payments
4.1.7.1 Threshold
Threshold in ha: 0.3
Threshold in EUR: 100.0
4.1.7.2 Explanation
Επιλέξιμες είναι μόνο αιτήσεις με ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση τουλάχιστον 0,3 ha.

Μεμονωμένα αγροτεμάχια, που δεν συνορεύουν δηλαδή με άλλα τεμάχια που δηλώνει ο ίδιος αιτητής 
στην υποβληθείσα αίτηση, με συνολική έκταση κάτω από 100 τ.μ., δεν επιδοτούνται και δεν δηλώνονται.
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4.1.8 Other definitions used in the CAP Plan
Title Description
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4.2 Element related to Direct Payments
4.2.2 Reduction of direct payments
4.2.2.1 Description of the reduction and/or capping of direct payments
Do you apply the reduction of payments? : No
Do you apply capping (i.e. 100% reduction)? : No
4.2.2.2 Subtraction of labour costs
Do you apply the subtraction of labour costs? : No



EN 159 EN

4.2.2.3 Estimated product of the reduction of direct payments and capping for each year
Claim year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Explanations
Financial year 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Total annual estimated product (EUR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- use for redistributive payment (EUR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- use for other Direct Payments interventions (EUR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- transfer to EAFRD (EUR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2.3 Application at the level of members of legal persons or groups/ at the level of group of affiliated 
legal entities (Article 110)
� Application of thresholds/limits set-up in the [SPR] or [HZR] at the level of members of legal persons 
or groups:
Article 17(4) of [SPR] Reduction of payments
Apply threshold : No

Article 29(6) first subparagraph of [SPR] CRIS
Apply threshold : No

Article 30(4) of [SPR] CISYF
Apply threshold : No

Article 17(1) of [SPR] Financial discipline
Apply threshold : No

� Where thresholds/limits set-up by the MS, application of these thresholds/limits at the level of members 
of legal persons/groups:
Article 28 of [SPR] Payment for small farmers
Apply threshold : No

Article 31 of [SPR] Eco-Schemes
Apply threshold : No

Article 32-34 of [SPR] CIS
Apply threshold : No

Article 70 of [SPR] Environmental, climate and other management commitments
Apply threshold : No

Article 71 of [SPR] Natural and other area-specific constraints
Apply threshold : No

Article 72 of [SPR] Area-specific disadvantages resulting from certain mandatory requirements
Apply threshold : No

Article 73 of [SPR] Investments
Apply threshold : No

Article 75 of [SPR] Installation of young farmers and rural business start-up
Apply threshold : No
� Application of thresholds/limits set-up in the [SPR] at the level of group of affiliated legal entities:

Article 29(6) second subparagraph of [SPR] CRIS
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Apply threshold : No
4.2.4 Contribution to risk management tools
Do you apply the option to condition up to 3% of direct payments to the fact that this amount is used for 
contribution to a risk management tool? : No
What is the percentage? 
Main elements

4.3 Technical Assistance
4.3.1 Objectives
Η Τεχνική Υποστήριξη στοχεύει στην αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του Σταρτηγικού 
Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μέσω της χρηματοδότησης ενεργειών και δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται άμεσα με αυτό. Μέσω της τεχνικής υποστήριξης επιτυγχάνεται η ομαλή υλοποίηση των 
παρεμβάσεων, παρέχεται ένα ολοκληρομένο πλαίσιο υποστήριξης προς τους άμεσα εμπλεκόμενους 
φορείς, διοικητικές δομές και μηχανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. 

Για την επίτευξη του στόχου της ομαλής και απρόσκοπτης εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, χρηματοδοτούνται από την Τεχνική βοήθεια δράσεις προετοιμασίας, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, διοικητικής υποστήριξης, δικτύωσης, ελέγχων, ενημέρωσης, 
δημοσιότητας. Νοείται ότι στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης δράσεις που σχετίζονται τόσο με 
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (π.χ. εκ των υστέρων αξιολόγηση, πληροφόρηση) όσο και με 
την επόμενη προγραμματική περίοδο (προετοιμασία, εκ των προτέρων αξιολόγηση)

4.3.2 Scope and indicative planning of activities

4.3.3 Beneficiaries

4.3.4 Rate
Indicate the percentage of total EAFRD contribution to the CAP Strategic Plan to be used to finance the 
actions of Technical Assistance. A single percentage over the period (up to 4%/up to 6% for BE, DK, EE, 
CY, LV, LT, LU, MT, NL, SI, SE ) 2.4
4.4 CAP Network
4.4.1 Summary overview and objectives of the National CAP Network, including activities to support EIP 
and knowledge flows within the AKIS
Συνοπτική περιγραφή του Εθνικού Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Κύπρου:

Το Εθνικό Δίκτυο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΔΚΑΠ) Κύπρου θα λειτουργήσει το αργότερο 12 
μήνες μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ από την Επιτροπή με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζει την κατάλληλη δικτύωση των οργανισμών και διοικήσεων των συμβούλων, των ερευνητών 
και άλλων φορέων καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σε όλη την 
επικράτεια όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Για το σκοπό αυτό το Δίκτυο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εντοπισμό και οργάνωση των 
κατάλληλων φορέων στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου σε δίκτυο. Το 
ΕΔΚΑΠ θα οργανώνει τα μέλη και θα καταρτίζει περιοδικό σχέδιο δράσης το οποίο θα αποσκοπεί στην 
αποτελεσματικότερη επίτευξη των πιο κάτω στόχων όπως αυτοί καθορίζονται στο Άρθρο 126 (3α,β,γ,δ,ε 
και στ) του Κανονισμού 2021/2115.
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Στόχοι υλοποίησης του ΕΔΚΑΠ

Το ΕΔΚΑΠ θα λειτουργήσει με τους ακόλουθους στόχους:

1.    Αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενωνφορέων στην υλοποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων 
της ΚΑΠ και διευκόλυνση της μεταξύ τους ανταλλαγής εμπειριών και μάθησης.

2.    Βελτίωση της ποιότητας των επεμβάσεων των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ

3.    Πληροφόρηση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ 
και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

4. Προώθηση της καινοτομίας και της διάδοσης της γνώσης στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξη

5. Συμβολή στη διάδοση αποτελεσμάτων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ

Δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη διάδοση της γνώσης εντός του συστήματος Γνώσης και 
Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα (AKIS)

Το ΕΔΚΑΠ σε συνεργασία με άλλους φορείς θα λειτουργήσει ως ένα μέσο διάδοσης της γνώσης και 
ειδικότερα της καινοτομίας στους εμπλεκόμενους φορείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στα 
πλαίσια του συστήματος AKIS όπως προνοείται στο άρθρο 102. Για το σκοπό αυτό το ΕΔΚΑΠ θα 
συμβάλει στη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας για αμφίδρομη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας 
με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και με ταυτόχρονη αξιοποίηση σύγχρονων 
εργαλείων όπως είναι η εφαρμογή διαδραστικών μεθόδων, η χρήση πλατφόρμων ενημέρωσης, η 
αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και η αύξηση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η 
υφιστάμενη δομή και λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου κάτω από τη δομή του Τμήματος 
Γεωργίας μαζί με το δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου το οποίο λειτουργεί υπό την 
αιγίδα του ΕΑΔ προσφέρουν ήδη σε μεγάλο βαθμό την απαραίτητη δικτύωση σημαντικών φορέων του 
αγροτικού τομέα και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΕΔΚΑΠ εντός του AKIS. Η 
υφιστάμενη αυτή δομή θεωρείται σκόπιμο να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί στη νέα προγραμματική 
περίοδο.

4.4.2 Structure, governance and operation of the National CAP Network
Δομή του Δικτύου

Το ΕΔΚΑΠ θα λειτουργήσει Ομάδα Διαχείρισης του Δικτύου η οποία θα έχει την αρμοδιότητα και τον 
ρόλο να συντονίζει όλα τα θεσμικά όργανα του Δικτύου, να προτείνει Σχέδιο Δράσης, να συντονίζει την 
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, να οργανώνει τους εμπλεκόμενους στο Δίκτυο φορείς, να διοργανώνει 
συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες, να διαχέει ενημερωτικό υλικό και να ενημερώνει τους φορείς και 
τα μέλη. Η Ομάδα Διαχείρισης θα συνεργάζεται με την Διαχειριστική Αρχή, τον Οργανισμό Πληρωμών, 
τα ερευνητικά ιδρύματα, τις αρμόδιες αρχές και τους άλλους φορείς για την επίτευξη των στόχων και 
υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του ΕΔΚΑΠ.

Η Ομάδα Διαχείρισης θα λειτουργεί υπό την Διοίκηση του Τμήματος Γεωργίας και ως μέρος του 
Συστήματος Γνώσης και Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα (AKIS) μαζί με τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, τη μεταφορά της γνώσης και της πληροφόρησης, το Δίκτυο ΕΣΚ Κύπρου και άλλες σχετικές 
δομές.

Υπό την αιγίδα του ΕΔΚΑΠ θα λειτουργεί και το Δίκτυο ΕΣΚ Κύπρου με βάση το άρθρο 114.

Το ΕΔΚΑΠ θα εντοπίσει και θα εντάξει μέλη τα οποία θα είναι φορείς από τον τομέα της γεωργίας και 
της αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου και τους οποίους αφορούν οι αντικειμενικοί στόχοι του Δικτύου. 
Μέλη μπορεί να είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης, Επιχειρησιακές Ομάδες του Δικτύου ΕΣΚ Κύπρου, 
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τοπικές αρχές, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οργανωμένοι 
σύνδεσμοι, ερευνητικά ιδρύματα, αρμόδιες αρχές και άλλοι φορείς της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης του τόπου.

Τα μέλη θα οργανωθούν με τρόπο που θα διευκολύνεται η ανταλλαγή εμπειριών και η μάθηση μεταξύ 
τους και ειδικά μεταξύ ομότιμων, ενώ ταυτόχρονα, ο τρόπος οργάνωσής τους θα εξυπηρετεί τους 
γενικούς στόχους του Κανονισμού. Σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών με δραστηριότητες οι 
οποίες να προωθούν την επίτευξη των στόχων του ΕΔΚΑΠ. Το ΕΔΚΑΠ θα λειτουργήσει με τρόπο που 
θα στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του και ειδικά των Επιχειρησιακών Ομάδων του Δικτύου 
ΕΣΚ Κύπρου, των Ομάδων Τοπικής Δράσης ή παρόμοιων δομών τοπικής ανάπτυξης. Όλα τα μέλη θα 
πρέπει να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ομάδα Διαχείρισης και όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα θα συμμετέχουν ενεργά στη υλοποίηση των στόχων του ΕΔΚΑΠ.

Το ΕΔΚΑΠ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντικειμενική αξιολόγηση και διαβάθμιση των 
αιτημάτων των μελών για υλοποίηση δράσεων που θα στηρίζονται από το ΕΔΚΑΠ σύμφωνα με τον 
Κανονισμό..

Διαχείριση, Λειτουργία και αρμοδιότητες του ΕΔΚΑΠ

Την ευθύνη για τη Διαχείριση και Λειτουργία του ΕΔΚΑΠ θα έχει η Ομάδα Διαχείρισης του Δικτύου η 
οποία θα συσταθεί με την λειτουργία του Δικτύου. Η Ομάδα θα στελεχώνεται από ικανοποιητικό αριθμό 
κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού και όπου είναι δυνατό με την κατάλληλη εμπειρία.

Το ΕΔΚΑΠ θα συλλέγει, αναλύει και διαδίδει πληροφορίες σχετικά με δράσεις και καλές πρακτικές που 
υποστηρίζονται στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Για το σκοπό αυτό η Ομάδα 
Διαχείρισης θα συνεργάζεται με την Διαχειριστική Αρχή, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών, και άλλους σχετικούς φορείς και Αρχές με τρόπο ώστε να συλλέγεται όσο το δυνατό 
περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με δράσεις και καλές πρακτικές που υποστηρίζονται και 
υλοποιούνται στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Στη συνέχεια το ΕΔΚΑΠ διαμέσου των 
καναλιών ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα λειτουργήσει θα διαχέει την πληροφόρηση που 
παράχθηκε στο κοινό, στα μέλη του, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΚΑΠ και στους δυνητικούς δικαιούχους των 
στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ.

Η Ομάδα Διαχείρισης του ΕΔΚΑΠ θα έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό και ανάδειξη καλών πρακτικών 
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα βασίζονται στου ειδικούς και γενικούς στόχους του 
Κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό θα καταρτιστεί συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης αποτελεσμάτων για 
κάθε υποψήφιο έργο.

Το ΕΔΚΑΠ θα προχωρήσει στην λειτουργία νέας ιστοσελίδας ή θα μετεξελίξει την υφιστάμενη 
ιστοσελίδα του σημερινού ΕΑΔ Κύπρου όπου θα γίνεται ανάρτηση και συνεχής ενημέρωσή της με όλο το 
σχετικό προς το Δίκτυο υλικό. Η δομή της ιστοσελίδας θα διαμορφωθεί με βάση τις δυνατότητες του 
ΕΔΚΑΠ με τρόπο ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή πληροφόρηση, ανταλλαγή εμπειριών, 
παρουσίαση καλών πρακτικών και ενίσχυση της μάθησης σχετικά με δράσεις που υποστηρίζονται στα 
πλαίσια των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ μεταξύ των φορέων στον τομέα της γεωργίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης . Επίσης, για τον σκοπό αυτό, το ΕΔΚΑΠ θα προβαίνει σε περιοδική έκδοση 
ενημερωτικών δελτίων και προώθηση σχετικού ενημερωτικού υλικού προς άλλα μέσα ενημέρωσης του 
κοινού και των δυνητικών δικαιούχων του ΠΑΑ.

Το ΕΔΚΑΠ θα οργανώνει συγκεκριμένες δράσεις για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
των φορέων και της μάθησης μεταξύ ομότιμων όπως εκδηλώσεις, φόρουμ ή/και χρήση πλατφόρμας 
ενημέρωσης/ανταλλαγής εμπειριών. Για τον σκοπό αυτό το ΕΔΚΑΠ θα συνεργαστεί και θα στηρίξει τα 
μέλη του τα οποία θα οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθούν ομοιόμορφες ομάδες οι 
οποίες θα προωθούν τη μεταξύ τους μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών κυρίως μέσω εκδηλώσεων και 
φόρουμ. Οι ομάδες αυτές θα καταρτιστούν στη βάση των ειδικών και γενικών στόχων της ΚΑΠ. Η 
Ομάδα Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη της προκήρυξης ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης των 
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εισηγήσεων για τις ενέργειες αυτές.

Όπου αυτό είναι εφικτό, το ΕΔΚΑΠ θα συνεργαστεί με Δίκτυα άλλων χωρών με σκοπό την ανταλλαγή 
εμπειριών και μάθησης. Και σε αυτό το επίπεδο η άμεση σύνδεση της δομής του ΕΔΚΑΠ με το Δίκτυο 
ΕΣΚ Κύπρου (λειτουργία του Δικτύου ΕΣΚ Κύπρου υπό την αιγίδα του ΕΔΚΑΠ) και το σύστημα 
Γεωργικών Εφαρμογών στα πλαίσια του συστήματος AKIS αποτελεί καταλυτικό παράγοντας 
στην καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών και στη μάθηση μεταξύ των φορέων. Το υφιστάμενο σύστημα 
Γεωργικών Εφαρμογών διαθέτει ένα ισχυρό μηχανισμό διάδοσης της γνώσεις στην γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη ο οποίος εκτείνεται σε όλη την επικράτεια όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο το ΕΔΚΑΠ να λειτουργήσει και σε αυτή 
την προγραμματική περίοδο εντός του Κλάδου Γεωργικών εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας και σε 
άμεση σύνδεση με τις παρεμβάσεις των άρθρων 78 «Ανταλλαγή Γνώσεων και διάδοση πληροφοριών» και 
127 «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» 
διευκολύνοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία του AKIS.

Το ΕΔΚΑΠ θα αναπτύξει μηχανισμούς συλλογής πληροφοριών και θα λειτουργήσει ως διευκολυντής στη 
διάδοση της πληροφόρησης και δικτύωσης χρηματοδοτούμενων δομών όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 
και οι Επιχειρησιακές Ομάδες του της ΕΣΚ Κύπρου. Το Δίκτυο ΕΣΚ Κύπρου θα λειτουργεί υπό την 
αιγίδα του ΕΔΚΑΠ και θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς της γεωργίας και 
της αγροτικής ανάπτυξης. Το ΕΔΚΑΠ θα διαδίδει τα αποτελέσματα των έργων των Επιχειρησιακών 
Ομάδων του Δικτύου ΕΣΚ Κύπρου,θα παρέχει πληροφόρηση και ενημέρωση για τις δράσεις των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης και των Επιχειρησιακών Ομάδων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και Θα 
στηρίζει το έργο τους.Όπου είναι εφικτό το ΕΔΚΑΠ θα επιδιώξει την αλληλεπίδραση των ΟΤΔ και των 
Επιχειρησιακών Ομάδων ώστε να στηρίζονται δράσεις συνεργασίας τους.

Το ΕΔΚΑΠ θα συμβάλλει, βάση των δυνατοτήτων του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΑΠ και στη προετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδιασμών της ΚΑΠ κάθε 
επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Το ΕΔΚΑΠ θα παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΚΑΠ, θα διατηρεί 
συνεργασία και άμεση αλληλεπίδραση και θα συμμετέχει με εκπροσώπους του στις δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού δικτύου ΚΑΠ. Επίσης θα προσφέρει τη δική του συνεισφορά και πρωτοβουλία όπου αυτό 
απαιτείται ή/και κρίνεται σκόπιμο. Το ΕΔΚΑΠ θα συλλέγει, διατηρεί, επεξεργάζεται και θα αποστέλλει 
στατιστικά στοιχεία προς το ευρωπαϊκό δίκτυο ΚΑΠ όποτε του ζητηθεί από αυτό.

4.5 Overview of the coordination, demarcation and complementarities between the EAFRD and 
other Union funds active in rural areas
Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα αποτελούν μέρος της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, όπως ήταν η πρακτική 
που ακολουθήθηκε στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Παρά το γεγονός αυτό, θα επιδιωχθεί η 
μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την αξιοποίηση όλων των κοινοτικών πόρων, μέσω της 
υιοθέτησης μίας συντονισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Οι ισχυρές δομές συνεργασίας που αναπτύχθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 μεταξύ 
των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας αλλά και των άλλων κοινοτικών και εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων θα διατηρηθούν και στη νέα προγραμματική περίοδο. 

Κατά τη φάση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων αναπτύχθηκε μια συνεχής συνεργασία και διαβούλευση 
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μεταξύ της ΓΔ ΕΠΣΑ και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αφενός 
να αποφευχθούν επικαλύψεις δράσεων και αφετέρου να μεγιστοποιηθεί η συμπληρωματικότητα και η 
συνέργια των δράσεων.

Από τις μέχρι στιγμής διαβουλεύσεις έχουν τεθεί οι πιο κάτω γενικές αρχές:

Περιοχές Natura 2000: Τα Ταμεία ΣΕΣ θα συμβάλουν στην εφαρμογή έργων εντός των πλείστων 
περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ, για την ανάδειξη των περιοχών και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας των 
οικοσυστημάτων, εκτός από έργα στις περιοχές που αφορούν θαλάσσιες Natura, τα οποία θα υλοποιηθούν 
από το ΕΤΘΑY. Από την άλλη, το ΕΓΤΑΑ αναμένεται να παρέχει ενισχύσεις στους γεωργούς που 
κατέχουν εκμεταλλεύσεις εντός των περιοχών αυτών ως αντιστάθμισμα για τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στα σχετικά διατάγματα.

Κλιματική αλλαγή: Με τη συμβολή του Ταμείου Συνοχής θα επιδιωχθεί η βελτίωση της παρακολούθησης 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και δράσεις προσαρμογής που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, της 
βιοποικιλότητας, της υγείας, της ενέργειας και τις υποδομές. Οι δράσεις μέσω του ΕΓΤΑΑ θα αφορούν 
κυρίως τον τομέα της γεωργίας, τα δάση και το έδαφος. Οι δράσεις που αφορούν στην προστασία των 
δασών και την πρόληψη πυρκαγιών θα καλύπτονται μόνο από το ΕΓΤΑΑ.

Ύδατα: Μέσω του Ταμείου Συνοχής θα επιδιωχθεί η δημιουργία υποδομών για υγρά απόβλητα , η μείωση 
απωλειών από τα συστήματα μεταφοράς νερού για σκοπούς ύδρευσης και η αξιοποίηση του 
ανακυκλωμένου νερού για ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου και εμπλουτισμό των υδροφορέων, ενώ 
μέσω του ΕΓΤΑΑ θα προωθηθεί η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την άρδευση (εξοικονόμηση 
νερού, βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση ύδατος και υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης νερού 
για κάλυψη των αναγκών άρδευσης, έργα για μείωση απωλειών αρδευτικών τμημάτων).

Τοπικοί Δρόμοι: To ΕΓΤΑΑ δεν καλύπτει την κατασκευή δρόμων του οδικού δικτύου.

Μεταποίηση προϊόντων: To ΕΓΤΑΑ καλύπτει μόνο την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων (προϊόντα 
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης)

Ενεργειακή απόδοση και Ανανεώσημες Πηγές Ενέργειας: Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ΑΠΕ σε ΜΜΕ, το ΕΤΠΑ και το ΕΤΘΑΥ θα συγχρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με εξαίρεση το γεωργικό τομέα 
τον οποίο θα καλύψει το ΕΓΤΑΑ. Η προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε ότι αφορά την ηλιακή ενέργεια στον 
γεωργικό τομέα θα καλύπτεται μόνο από το ΕΓΤΑΑ. Το ΕΤΘΑ θα στηρίξει παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας στα αλιευτικά σκάφη και την υδατοκαλλιέργεια.

Κοινωνικά θέματα: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα συγχρηματοδοτήσει παρεμβάσεις 
επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα 
στηριχθούν από το ΕΤΠΑ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑY. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά το ΕΓΤΑΑ, 
προβλέπεται η δημιουργία έργων όπως κέντρα κοινωνικών παροχών, πολυκέντρα νεότητας, κέντρα 
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων / παιδιών. Καλύπτονται οι κατασκευαστικές εργασίες που σχετίζονται 
με το έργο κάτι που δεν καλύπτεται από το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ σε πλήρη συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
καλύπτει μέτρα ενεργητικών πολιτικών (όχι κατασκευαστικά έργα). Αναφέρονται ενδεικτικά τα 
επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι 
παρεμβάσεις για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, η επιχορήγηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Τοπική ανάπτυξη

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης και θα χρηματοδοτηθούν από 
το ΕΓΤΑΑ θα αφορούν αγροτικές κοινότητες και θα είναι συμπληρωματικές τόσο με τις παρεμβάσεις που 
θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑΥ μέσω των ΤΟΔΑ όσο και με τις παρεμβάσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ για μη αστικές περιοχές  
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Συνέργειες / συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά ή και εθνικά χρηματοδοτικά μέσα / εργαλεία.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα άλλο συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο έχει 
ήδη ενεργοποιηθεί και συμβάλει μέσω διαφόρων έργων στρατηγικού χαρακτήρα στην περαιτέρω 
ενδυνάμωση της Κύπρου σε διάφορους τομείς. Ο συντονισμός των έργω που έχουν προταθεί από το 
ΥΓΑΑΠ πραγματοποιήθηκε μετά από διαβούλευση με την ΔΑΠΑΑ. Ήδη έργα σχετικά με τη διαχείριση 
κτηνοτροφικών αποβλήτων μεγάλης κλίμακας, υδατικά έργα στρατηγικού ενδιαφέροντος, ερευνητικά 
έργα που σχετίζονται με την γενετική βελτίωση του ζωικού πληθυσμού καθώς και πλατφόρμες 
υποβοήθησης της διαφάνειας στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα 
έργα και θα έχουν συμπληρωματικό και συνάμα ενισχυτικό ρόλο στον πρωτογενή τομέα. Πρόσθετα 
αντίστοιχος συντονισμός γίνεται και με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μέσω 
άλλων Υπουργείων της Κ.Δ.

Το ΕΓΤΑΑ ενεργεί συμπληρωματικά όπου εντοπίζονται συναφείς δράσεις από άλλα κοινοτικά εργαλεία. 
Ιδιαίτερα σε σχέση με το Πρόγραμμα LIFE, έχει διασφαλιστεί η εμπλοκή της αρμόδιας αρχής (Τμήμα 
Περιβάλλοντος) από τα πρώτα στάδια της έναρξης της διαδικασίας ετοιμασίας των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. Ειδικά σε ότι αφορά την συμπληρωματικότητα μεταξύ ΠΑΑ και LIFE, αυτή 
εξασφαλίζεται λόγω της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, δηλαδή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος (LIFE) και της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ (κεντρική διοίκηση Υπουργείου). Πέραν 
των τακτικών διμερών συναντήσεων μεταξύ των δύο υπηρεσιών, η Διαχειριστική Αρχή προσκαλείται σε 
όλες τις διαβουλεύσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Για τα θέματα που αφορούν τη νεολαία έχει καθιερωθεί μια στενή συνεργασία και αλληλόενημέρωση με 
τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), η οποία περιλαμβάνει συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων για τους 
νέους αντιμετωπίζοντας σφαιρικά τις ανάγκες τους.

Σε ότι αφορά τον μηχανισμό EU Invest δεν υπάρχει οποιαδήποτε συνεισφορά από τους πόρους του 
ΕΓΤΑΑ.

4.6 Financial instruments
4.6.1 Description of the financial instrument
Η Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου, ανέλαβε πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Οικονομικών κατάφερε όπως στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που λειτουργεί το Υπουργείο 
Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την επιχειρηματικότητα. O 
πρωτογενής τομέας, αποτελεί πλέον επιλέξιμο κλάδο, κάτι που παλαιότερα δεν το προέβλεπε. Συνεπώς με 
τη συνέργεια αυτή και τη συμπληρωματικότητα, ο κάθε αιτητής του Σ.Σ. θα μπορεί να επιλέξει στη 
δανειοδότησή του συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα, τα οποία παρέχουν στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σχετικές εγγυήσεις κεφαλαίου, απο το Υπουργείο Οικονομικών και διευκολύνεται έτσι η 
δανειοδότηση των αιτητών του Σ.Σ.

Το θέμα της ανάγκης εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών αρχικής χρηματοδότησης για τις επενδύσεις στον 
πρωτογενή τομέα από τους αιτητές του ΠΑΑ κατά την έναρξη της επένδυσης και μέχρι την λήψη της 
επιδότησης τους, έχει εντοπιστεί και μελετηθεί ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην 
Κύπρο. Σχετικά έχει προωθηθεί από τον ΚΟΑΠ η καταβολή της επενδυτικής επιδότησης σε δόσεις των 
50000 ευρώ, με την υποβολή από τον αιτητή των αποδείξεων υλοποίησης τμημάτων του έργου.

Πρόσθετα έχει μελετηθεί το θέμα δημιουργίας εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου μέσα από το 
πρόγραμμα, πρακτική η οποία για τα οικονομικά μεγέθη της Κύπρου, του οικονομικού φακέλου του 
Προγράμματος και τον αριθμό των επενδύσεων που διενεργούνται κρίθηκε ότι θα έχει δυσανάλογο 
κόστος προς όφελος ειδικά για τη λειτουργία και παρακολούθηση του εργαλείου αυτού.

Για την οριστική επίλυση του θέματος το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
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μέσω της Διαχειριστικής Αρχής είχε συναντήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μια προσπάθεια 
παρουσίασης του ΠΑΑ, των διαδικασιών αξιολόγησης και μελέτης της βιωσιμότητας των γεωργικών 
επενδύσεων. Μέσα από τις συναντήσεις διαφάνηκε το ενδιαφέρον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για 
τον πρωτογενή τομέα με την εισήγησή τους για εγγύηση εκ μέρους του Κράτους ενός ποσοστού της 
επένδυσης η οποία θα τύγχανε χρηματοδότησης μέσω δανείου από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Κρίνεται πλεον ότι με τη δημιουργία του σχετκού εργαλείου απο το Υπουργείο Οικονομικών τον 
Δεκέμβριο του 2021 και την έναρξη της προβολής απο τις τράπεζες του νέου προϊόντος, το οποίο να 
περιλαμβάνει και παρέχει κρατική εγγύηση στις αγροτικές επενδύσεις, ότι οι παραγωγοί θα είναι σε θέση 
να λαμβάνουν την βοήθεια μέσω του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου.

4.7 Common elements for Rural Development types of interventions
4.7.1 List of non eligible investments
.Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

- η αγορά κτιρίων,

- η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού,

- δαπάνες που αφορούν την αγορά και φύτευση μονοετών φυτών,

- ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ),

- η απώλεια εισοδήματος,

- τα εργατικά της εκμετάλλευσης

4.7.2 Definition of rural area and applicability
Το μικρό μέγεθος της Κύπρου δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για την σαφή διαφοροποίηση των 
περιοχών σε αστικές και αγροτικές. Με βάση την κατάταξη των περιοχών που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και βασίζεται στον αναθεωρημένο ορισμό του ΟΟΣΑΑ που έχει ως βάση πληθυσμιακά 
κριτήρια, η Κύπρος στο σύνολο της θεωρείται ενδιάμεση αγροτική περιοχή (Intermediate rural area). 

Ως αποτέλεσμα το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ δύναται να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επικράτεια. Πέραν 
της γενικής εφαρμογής των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ σε όλη την επικράτεια, 
καθίσταται αναγκαία σε κάποιες περιπτώσεις η εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε οι παρεμβάσεις 
να έχουν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου εντός του κάθε Μέτρου περιγράφεται η περιοχή 
εφαρμογής του με βάση το σκοπό που επιδιώκει το Μέτρο να επιτύχει. Οι αναφορές στα επιμέρους μέτρα, 
όπου γίνονται βασίζονται στον πιο πάνω διαχωρισμό. Ιδιαίτερα για την υλοποίηση των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης υπάρχει επιπρόσθετη επικέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές που παρουσιάζουν 
ειδικά μειονεκτήματα.

Για σκοπούς εφαρμογής αγροτικής πολιτικών ο διαχωρισμός σε αστικές και αγροτικές βασίζεται στην 
ερμηνεία που δίνει το Τμήμα Πολεοδομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορίζει ως αστικές 
περιοχές εκείνες που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια των Πόλεων. Με βάση τον πιο πάνω διαχωρισμό 
η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου εκτιμά τις αγροτικές περιοχές σε μια έκταση 4,783 τ.χλμ και τις αστικές 
σε 637 τ.χλμ.με τη μέση πληθυσμιακή πυκνότητα (άτομα/ τ.χλμ) να ανέρχεται σε 6,90 και133,80 
αντίστοιχα. Ως εκ τούτου ως αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται 379 κοινότητες και σε αυτές διαμένει 
το 33% (275,000 κάτοικοι περίπου – Απογραφή 2011) των κατοίκων. 
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4.7.3 Additional elements common for Sectoral interventions, for rural development interventions, or 
common for both Sectoral and Rural Development interventions
Οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται στη βάση του 
πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο και επιβεβαιώθηκαν 
(αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων που τελικώς θα περιληφθουν) από 
ανεξάρτητο φορέα. 



EN 168 EN

4.7.4 Contribution rate(s) applicable to Rural Development interventions
National contribution rate(s)
Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

91(2)(a)-Less developed regions 20.00% 85.00%
91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 20.00% 80.00%
91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 20.00% 60.00%
91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
91(3)(a)-Payments for natural or others area-specific constraints under Article 71 65.00% 20.00% 65.00%
91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for non-productive investments referred to in Article 73, for support for 
the European Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%

91(3)(c)-Operations receiving funding from funds transferred to the EAFRD in accordance with Articles 17 and 103 20.00% 100.00%
91(3)(b) - 70null-Payment under Article 70 20.00% 80.00%
91(3)(b) - 72null-Payment under Article 72 20.00% 80.00%
91(3)(b) - 73null-Support for non-productive investments referred to in Article 73 20.00% 80.00%
91(3)(b) - 77(1)(a)-Support for the European Innovation Partnership under Article 77(1), point(a) 20.00% 80.00%
91(3)(b) - 77(1)(b)-LEADER under Article 71(1), point(b) 20.00% 80.00%

Regional contribution rate(s)
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
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5 Direct payments, sectoral and rural development interventions specified in the strategy
Fund Form of Intervention Type of Intervention Intervention Code (MS) - Name Common 

Output 
Indicator

Gen. 
Renewal

Env. ES 
rebate 
system

LEADER

EAGF DPdecoupled BISS(21) Α.Π. 1 - Βασική εισοδηματική 
στήριξη για τη βιωσιμότητα 

O.4

EAGF DPdecoupled CRISS(26) A.Π. 5  - Αναδιανεμιτική Ενίσχυση O.7
EAGF DPdecoupled CIS-YF(30) Α.Π.4 - Συμπληρωματική 

Ενίσχυση για νέους γεωργούς
O.6

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.1.1 - Πυροπροσταυτευτικοί 
χειρισμοί σε παραδασόβιες 
περιοχές και γύρω απο κοινότητες

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.1.2 - Χρήση 
πιστοποιημένου σπόρου στις 
καλλιέργειες σιταρίου και 
κριθαρίου

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.1.3 - Διατήρηση 
ασυγκόμιστης παραγωγής για 
διατροφή και φωλαιοποίηση 
πουλιών και ζώων

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.1.4 - Χρήση Λάσπης O.8
EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.2.1 - Εφαρμογή 

Ηλιοαπολύμανσης σε καλλιέργειες 
θερμοκηπίου

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.2.2 - Εφαρμογή 
περιβαλλοντικά φιλικών 
γεωργικών πρακτικών στις 
καλλιέργεις λαχανικών και 
κομμένων ανθέων με τη χρήση 
φυτών παγίδων 

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.3.1 - Υποχρεώσεις για 
μειώση της αμμώνιας

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.3.2 - Υποχρεώσεις για την 
καλή μεταχείριση των 
αιγοπροβάτων

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.3.3 - Υποχρεώσεις για 
βελτίωση των περιβαλλοντικών και 
διαχειριστικών συνθηκών στον 
τομέα της χοιροτροφίας 

O.8
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EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.3.4 - Αγροπεριβαλλοντικές 
υποχρεώσεις για τη διατήρηση και 
βιώσιμή χρήση σε παραδοσιακές 
φυλές ζώων

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.4 - Οικολογικό Πρόγραμμα 
της Μπανάνας 

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.5 - Οικολογικό Πρόγραμμα 
για βελτίωση της οργανικής ουσίας 
του εδάφους 

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.6.1 - Διατήρηση στοιχείων 
του τοπίου "Νησίδες 
βιοποικιλότητας"

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.6.2 - Φύτευση 
μελισσοκομικών φυτών με στόχο 
την αύξηση και επιοκονιαστών

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.6.3 - Συντήρήση μικρής 
κλίμακας ή διατήρησης 
υφιστάμενων ξερολιθιών εντός 
αγροτεμαχείων

O.8

EAGF DPdecoupled Eco-scheme(31) Α.Π. 3.7  - Φύτευση ανθεκτικών 
ποικιλιών στους κυστογόνους 
νηματώδεις της πατάτας στην 
καλλιέργεια της πατάτας

O.8

EAGF DPcoupled CIS(32) Α.Π 2.1 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση 
για τα αιγοπρόβατα

O.11

EAGF DPcoupled CIS(32) Α.Π. 2.2 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση 
για τα εσπεριδοειδή 

O.10

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVRE(47(1)(a)) F&V10 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– «Ολοκληρωμένη παραγωγή»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVRE(47(1)(a)) F&V11 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– «Προστασία του εδάφους»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVRE(47(1)(a)) F&V12 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, για την 
προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης του εδαφικού άνθρακα»

O.35
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EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVRE(47(1)(a)) F&V13 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, για 
βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης νερού, της 
διατήρησης των υδάτινων πόρων 
και της αποστράγγισης

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVRE(47(1)(a)) F&V14 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– «Αύξηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας, και της ενεργειακής 
απόδοσης»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVRE(47(1)(a)) F&V3 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVRE(47(1)(a)) F&V6 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables ADVI1(47(1)(b)) F&V15 - Περιβαλλοντικές δράσεις 
– «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables ADVI1(47(1)(b)) F&V2 - Eξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής 
και προσαρμογή της στη ζήτηση, 
ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας – «Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables ADVI1(47(1)(b)) F&V4 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables TRAINCO(47(1)(c)) F&V8 - Εκπαίδευση και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables PROMO(47(1)(f)) F&V7 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – « 
Προώθηση, επικοινωνία και 
μάρκετινγκ »

O.35
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EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables TRACE(47(1)(h)) F&V5 - Bελτίωση ή διατήρηση της 
ποιότητας του προϊόντος – 
«Εφαρμογή συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας και 
πιστοποίησης»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables INVVO(47(2)(b)) F&V1 - Eξασφάλιση του 
προγραμματισμού της παραγωγής 
και προσαρμογής στη ζήτηση, 
ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας–«Επενδύσεις σε υλικά 
και άυλα περιουσιακά στοιχεία»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables WITHD(47(2)(f)) F&V9_1 - Μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων - «Απόσυρση 
από την αγορά για δωρεάν διανομή 
ή άλλον προορισμό, 
συμπεριλαμβανομένης, όποτε 
συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης 
ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω 
απόσυρση·»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables HARIN(47(2)(i)) F&V9_2 - Μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων – «Ασφάλιση 
της συγκομιδής και της 
παραγωγής»

O.35

EAGF Sectoral - Fruit and Vegetables COACH(47(2)(j)) F&V9_3 - Μέτρα πρόληψης και 
διαχείρισης κρίσεων – 
«Καθοδήγηση άλλων οργανώσεων 
παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή 
μεμονωμένων παραγωγών»

O.35

EAGF Sectoral - Apiculture products ADVIBEES(55(1)(a)) Μ.Π 1 - Τεχνική βοήθεια προς 
μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων

O.37

EAGF Sectoral - Apiculture products ACTLAB(55(1)(c)) Μ.Π. 3 - Εργαστηριακές αναλύσεις 
μελισσοκομικών προϊόντων

O.37

EAGF Sectoral - Apiculture products PRESBEEHIVES(55(1)(d)) Μ.Π. 2  - Καταπολέμηση 
εισβολέων και ασθενειών

O.37

EAGF Sectoral - Apiculture products COOPAPI(55(1)(e)) Μ.Π. 4 - Εφαρμοσμένη έρευνα O.37
EAGF Sectoral - Wine RESTRVINEY(58(1)(a)) ΕΠΣΑ 1 - Αναδιάθρωση και 

μετατροπή αμπελώνων
O.36
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EAGF Sectoral - Wine INVWINE(58(1)(b)) ΕΠΣΑ 2 - Επενδύσεις σε 
αμπλεουργικές εκμεταλλεύσεις

O.36

EAGF Sectoral - Wine GREENWINE(58(1)(c)) ΕΠΣΑ 6 - Πράσινος τρυγητός O.36
EAGF Sectoral - Wine INFOR(58(1)(h)) ΕΠΣΑ 4 - Δράσεις πληροφόρησης 

στην Ένωση
O.36

EAGF Sectoral - Wine PROMOWINE(58(1)(k)) ΕΠΣΑ 5 - Δράσεις πληροφόρησης 
σε τρίτες χώρες

O.36

EAGF Sectoral - Wine INVWINESUST(58(1)(m)) ΕΠΣΑ 3  - Επενδύσεις σε οινοποία O.36
EAFRD RD ENVCLIM(70) A.A. 1.2.1 - Δάσωση και 

δημιουργία δασωδών εκτάσεων
O.16 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) A.A. 1.2.2 - Επενδύσεις 
αποκατάστασης δασών και 
δασικών εκτάσεων που έχουν 
πληγεί από δασικές πυρκαγιές και 
από φυσικές καταστροφές 

O.16 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) A.A. 1.2.3 - Αραιώσεις σε πυκνές 
συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων 
για βελτίωση της ανθεκτικότητας 
των δασών

O.15 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) A.A. 1.3 - Ανάληψη  υποχρεώσεων 
για τη μειώση της χρήσης των 
αντιβιοτικών

O.18 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) A.A. 10.1.10 - Αξιοποίηση 
ανθρωποπουλιών για φυσική 
καταπολέμηση τρωκτικών

O.14 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α 1.1.1.2 - Στοχευμένες 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην 
καλλιέργεια της πατάτας 

O.14 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.1.1 - Εφαρμογή δράσεων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
στην καλλιέργεια της πατάτας

O.14 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.2 - Στοχευμένες 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην 
καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

O.14 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.3 - Διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση των γηγενών 
ποικιλιών Οικοπαραγωγής της 
Κύπρου ως αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής

O.14 No Yes No No
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EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.4 - Διατήρηση παλαιών 
αμπελώνων οινοπαραγωγής με 
γηγενείες ποικιλίες της Κύπρου για 
σκοπούς διαιώνισης του Ντόπιου 
γενετικού κεφαλαίου και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 

O.14 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.5 - Εφαρμογή 
περιβαλλοντικά φιλικών 
γεωργικών πρακτικών στην 
καλλιέργεια της Χαρουπιάς

O.14 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.6 - Βιολογική Γεωργία και 
κτηνοτροφία

O.17 No Yes Yes No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.8 - Αμειψισπορά στα 
σιτηρά

O.14 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.1.9 - Διαχείριση  
μελισσοσμηνών με στόχο τη 
διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης 
με εντομοφάγα πτηνά

O.14 No Yes No Yes

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 1.2.4 - Δράσεις και έργα για 
τη διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στα δάση  και 
βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης δασικών οικοτόπων

O.15 No Yes No No

EAFRD RD ENVCLIM(70) Α.Α. 10.1.7 - Αποκλεισμός της 
χρήσης  ζιζανικτόνων  
(συστηματικές  φυτείες και 
διάσπαρτα δέντρα)

O.14 No Yes No Yes

EAFRD RD ANC(71) Α.Α. 2  - Ενισχύσεις στις ορεινές 
περιοχές και άλλες περιοχές με 
ειδικούς περιορισμούς

O.12 No Yes No No

EAFRD RD ASD(72) Α.Α. 3 - Ενισχύσεις σε περιοχές με 
υποχρεωτικούς περιορισμούς 
(Natura 2000)

O.13 No Yes No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α 4.1.1 - Επενδύσεις για 
εκσυγχρονισμό, βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, των 
συνολικών επιδόσεων και της 
βιωσιμότητας των 
γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

O.20 Yes Yes No No
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EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.1.2 - Επενδύσεις για 
επεξεργασία και διαχείριση 
κτηνοτροφικών αποβλήτων

O.20 No Yes No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.1.3 - Υποδομές για 
χωροταξική κτηνοτροφική 
ανάπτυξη

O.21 No No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.1.4 - Υποδομές για 
προώθηση κυκλικής οικονομίας 
στον πρωτογενή τομέα

O.22 No Yes No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.2   - Επενδύσεις στη 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

O.24 No Yes No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.3.1 - Επενδύσεις βελτίωσης 
της αξίας των δασών ως δημόσιου 
αγαθού

O.22 No Yes No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.3.2 - Πρόληψη ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων

O.22 No Yes No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.4 - Έργα υποδομών στις 
αγροτικές περιοχές και ανάπλαση 
χωριών 

O.22 No Yes No No

EAFRD RD INVEST(73-74) Α.Α. 4.5 - Υποδομές για 
αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού 
και μείωση απωλειών από 
αρδευτικά δίκτυα 

O.22 No Yes No No

EAFRD RD INSTAL(75) Α.Α. 5 - Εγκατάσταση νέων 
γεωργών

O.25 Yes No No

EAFRD RD COOP(77) A.A. 6.2 - Συνεργασία O.1 No Yes No No
EAFRD RD COOP(77) Α.Α. 6.1 - LEADER O.31 No No Yes
EAFRD RD COOP(77) Α.Α. 6.3 - Προώθηση και στήριξη 

συστημάτων ποιότητας
O.29 No No No

EAFRD RD COOP(77) Α.Α. 6.4 - Βραχείες αλυσίδες O.32 No No No
EAFRD RD COOP(77) Α.Α. 6.5 - Σύσταση Ομάδων 

Παραγωγών
O.28 No No No

EAFRD RD KNOW(78) Α.Α. 7.1 - Εκπαιδεύσεις O.33 No Yes No No
EAFRD RD KNOW(78) Α.Α. 7.2  - Επισκέψεις στο 

εξωτερικό 
O.33 No No No
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5.1 Direct Payments Interventions
BISS(21) - Basic income support
Α.Π. 1 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 
Intervention Code (MS) Α.Π. 1
Intervention Name Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 
Type of Intervention BISS(21) - Basic income support
Common Output Indicator O.4. Number of hectares benefitting from for basic income 

support

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 

Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.2
Αύξηση γεωργικών εισοδημάτων σε 
βαθμό που να φτάσουν το μέσο μισθό 
στην οικονομία.

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.4 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida pelo apoio ao rendimento e sujeita à condicionalidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στην περίπτωση της Κύπρου, η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, υπό μορφή 
αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης αποτελεί το βασικό εργαλείο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος με το 
επίπεδο στήριξης να είναι κοινό σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the 
area and, when applicable, other relevant obligations 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας δικαιούχων:

1) υπέβαλαν κανονικά την αίτηση στο όνομά τους, κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά πλαίσια 
που ορίζει το Σχέδιο / Μέτρο / Καθεστώς

2) είναι 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης

3) οι δηλωμένες εκτάσεις των οποίων βρίσκονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
οποία μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος
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4) δέχονται ανεπιφύλακτα και διευκολύνουν τους ελέγχους από τον ΚΟΑΠ

5) Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση θα πρέπει να είναι 0,3 εκτάρια και το συνολικό 
ποσό της επιδότησης να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από €100.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Description
Εφαρμόζεται ενιαίο ποσό ανά εκτάριο.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Is this BIS intervention a Payments for small farmers? (Art. 28)

 Yes       No      
Which form of support do you use Payments for small farmers? (Art. 28)

 Lump sum(s)       Payment(s) per hectare      
What is the maximum amount for the Payments for small farmers? (Art. 28)

Do you have any other comments or explanations for the Payments for small farmers?

Territorialisation (Art. 22(2))
 Yes       No      

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά άμεσες ενισχύσεις σε παραγωγούς και ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

136000 Α.Π. 1 UA - Ενίσχυση Α.Π. 1 UA Uniform
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 1 UA - Ενίσχυση Α.Π. 1 UA 
Συνολική αιτούμενη έκταση κάθε έτος κυμαίνεται μεταξύ 133.000 και 136.000 εκτάριων.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028

Total 
2024 
- 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027

Total 
2023 

- 
2027

Planned unit amount 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

136000 Α.Π. 1 UA - Ενίσχυση Α.Π. 1 UA O.4 (unit: Hectare) 133,000.00 133,000.00 133,000.00 133,000.00 133,000.00
O.4 (unit: Hectare) 133,000.00 133,000.00 133,000.00 133,000.00 133,000.00
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR) 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,981,430.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution)

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to 
eco-scheme and only with type of 
payment "compensatory" (article 
28(6)(b)) if the intervention 
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contains carry over)
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CRISS(26) - Complementary redistributive income support
A.Π. 5  - Αναδιανεμιτική Ενίσχυση 
Intervention Code (MS) A.Π. 5 
Intervention Name Αναδιανεμιτική Ενίσχυση 
Type of Intervention CRISS(26) - Complementary redistributive income support
Common Output Indicator O.7. Number of hectares benefitting from complementary 

redistributive income support
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.2
Αύξηση γεωργικών εισοδημάτων σε 
βαθμό που να φτάσουν το μέσο μισθό 
στην οικονομία.

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.7 Percentagem de apoio adicional por hectare em zonas com maiores necessidades (em comparação com a média)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
..

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the 
area and, when applicable, other relevant obligations 
Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

1) υπέβαλαν κανονικά την αίτηση στο όνομά τους, κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά πλαίσια 
που ορίζει το Σχέδιο / Μέτρο / Καθεστώς 

2) είναι 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 

3) οι δηλωμένες εκτάσεις των οποίων βρίσκονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
οποία μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος 

4) δέχονται ανεπιφύλακτα και διευκολύνουν τους ελέγχους από τον ΚΟΑΠ 

5) Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση θα πρέπει να είναι 0,3 εκτάρια και το συνολικό 
ποσό της επιδότησης να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από €100.
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6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται μεταξύ 46 - 48,50 ευρώ ανά εκτάριο.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Do you apply different amounts for different ranges of hectares? (Art. 29(3))

 Yes       No      
What is the maximum number of hectares per farmer to which CRIS is paid? (Art. 29(3))
70.00
-Do you exclude farm holdings from CRIS on the basis of their physical size?

 Yes       No      
- Additional rules and/or explanations related to CRIS

9 WTO compliance
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 5 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Α.Π. 5 Uniform R.7; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 5 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Α.Π. 5 
..

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 46.15 46.15 46.15 46.15 46.15
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 43.84 43.84 43.84 43.84 43.84
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 48.45 48.45 48.45 48.45 48.45
O.7 (unit: Hectare) 103,248.00 103,248.00 103,248.00 103,248.00 103,248.00

Α.Π. 5 UA - Ενίσχυση ανά 
εκτάριο Α.Π. 5 

Planned output * Planned unit 
amount 4,764,895.20 4,764,895.20 4,764,895.20 4,764,895.20 4,764,895.20 23,824,476.00
O.7 (unit: Hectare) 103,248.00 103,248.00 103,248.00 103,248.00 103,248.00
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR) 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution)

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to 
eco-scheme and only with type of 
payment "compensatory" (article 
28(6)(b)) if the intervention 
contains carry over)
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CIS-YF(30) - Complementary income support for young farmers
Α.Π.4 - Συμπληρωματική Ενίσχυση για νέους γεωργούς
Intervention Code (MS) Α.Π.4
Intervention Name Συμπληρωματική Ενίσχυση για νέους γεωργούς
Type of Intervention CIS-YF(30) - Complementary income support for young 

farmers
Common Output Indicator O.6. Number of hectares benefitting from complementary 

income support for young farmers
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.4

Ενίσχυση γεωργικού εισοδήματος 
μέσω άμεσων ενισχύσεων για 
διευκόλυνση ανανέωσης γενεών στη 
γεωργία

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.36 Número de jovens agricultores que se instalaram com o apoio da PAC, com repartição por género
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Επιπρόσθετη εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, υπό μορφή αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης που 
στοχεύει στην επιπλέον στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των νέων γεωργών.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the 
area and, when applicable, other relevant obligations 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας γεωργών νεαρής ηλικίας:

Φυσικό Πρόσωπο

το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας τη 
νόμιμη κατοχή της ή έχει εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης 
υποβολής αίτησης για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

Νομικό Πρόσωπο

εταιρεία η οποία έχει συσταθεί με βάση τον περί Εταιρειών νόμο Κεφ. 113, με κύρια δραστηριότητα τον 
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τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, της οποίας

το 50% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή φυσικά πρόσωπα, κανένα 
εκ των οποίων δεν θα έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης και εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του Νομικού 
Προσώπου, αποδεικνύοντας την νόμιμη κατοχή της. 

Προσκόμιση πιστοποιητικών εκπαίδευσης από εκπαιδευτικά ιδρύματα (Δημόσια ή Ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα), ή προσκόμιση βεβαίωσης από το Τμήμα Γεωργίας ότι διαθέτουν την κατάλληλη 
επαγγελματική κατάρτιση και τις ανάλογες δεξιότητες ένεκα της άσκησης εκ μέρους τους της γεωργίας τα 
τελευταία τέσσερα έτη, από το φυσικό πρόσωπο ή από τον επικεφαλή / αρχηγό (διευθυντή) του νομικού 
προσώπου. 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυση καθορίζεται στα χχχχ ευρώ ανά εκτάριο.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
The intervention gives support to young farmers for how many years? 5
What are the conditions applied for the definition of newly setting-up?
Κριτήρια Επιλεξιμότητας γεωργών νεαρής ηλικίας:

Φυσικό Πρόσωπο

το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας τη 
νόμιμη κατοχή της ή έχει εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης 
υποβολής αίτησης για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 

Νομικό Πρόσωπο

εταιρεία η οποία έχει συσταθεί με βάση τον περί Εταιρειών νόμο Κεφ. 113, με κύρια δραστηριότητα τον 
τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, της οποίας

το 50% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή φυσικά πρόσωπα, κανένα 
εκ των οποίων δεν θα έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης και εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του Νομικού 
Προσώπου, αποδεικνύοντας την νόμιμη κατοχή της. 

What form the support does take: an annual decoupled payment per eligible hectare
What is the amount of aid per hectare/lump-sum? 
Do you set a maximum in terms of number of ha? Y/N

 Yes       No      
If yes, what is the maximum number of ha? 90
Other comments on thresholds?
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Do you apply a continuity with the previous scheme (Young Farmer Payment)?
ΝΑΙ

Other comments

9 WTO compliance
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

5600 A.Π. 4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο για Α.Π. 4 Uniform R.36; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
A.Π. 4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο για Α.Π. 4
,,

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028

Total 
2024 
- 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027

Total 
2023 

- 
2027

Planned unit amount 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

5600
A.Π. 4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο για 
Α.Π. 4 O.6 (unit: Hectare) 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00

O.6 (unit: Hectare) 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 501,500.00 501,500.00 501,500.00 501,500.00 501,500.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution)

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment and animal welfare
Α.Π. 3.1.1 - Πυροπροσταυτευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και γύρω απο κοινότητες
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.1.1
Intervention Name Πυροπροσταυτευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και 

γύρω απο κοινότητες
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as well as maintenance 
of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4.7

Διατήρηση της γεωργικής γης σε 
καλή κατάσταση σε 
παραδασόβιεςπεριοχές για αποφυγή 
εξάπλωση πυργκαγιω

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.12 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para melhorar a adaptação às 
alterações climáticas
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η απαίτηση της παρέμβασης είναι η καλλιέργεια/όργωμα (επιπλέον της φθινοπωρινής 
καλλιέργειας/οργώματος η οποία γίνεται για καταπολέμηση της άγριας βλάστησης και προετοιμασία του 
τεμαχίου για σπορά) του εδάφους αμέσως με το πέρας της συγκομιδής των σιτηρών.

Για το κριθάρι η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται μέχρι 15 Ιουνίου ενώ για το τριτικάλε, σκληρό και 
μαλακό σιτάρι μέχρι 15 Ιουλίου.

- Στην περίπτωση παραγωγής σανού η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται μέχρι 15 Μαϊου.

- τήρηση αρχείου γεωργού όπου να καταγράφονται οι δραστηριότητες που αφορούν το συγκεκριμένο 
μέτρο όπως για παράδειγμα η ημερομηνία συγκομιδής, ενσωμάτωσης, τεμάχιο, είδος.

6 Identification of relevant baseline elements
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 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description
GAEC03 Ban on burning arable stubble, except for plant health reasons
List of relevant mandatory national standards
Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων αροτραίων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας και κατόπιν άδειας από την αρχή τοπικής διοίκησης της περιοχής μέσα στα όρια της 
οποίας βρίσκεται το σημείο στο οποίο πρόκειται να ανάψει τη φωτιά και με την επίβλεψη των εν λόγω 
αρχών.

Επιτρέπεται η ελεγχόμενη καύση της ποκαλάμης μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων 
(2 χλμ.) από τις παρυφές του, με τη γραπτή συγκατάθεση δασικού λειτουργού, ο οποίος είναι 
εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή.

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Η δράση της παρέμβασης υπερβαίνει τις απαιτήσεις του GAEC3.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυση καθορίζεται στα 200 ευρώ ανά εκτάριο.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων πυροπροστατευτικών χειρισμών σε καλλιέργειες σιτηρών με 
την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.1.1 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.12; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.1.1 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Α.Π. 3.1.1 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 56,000.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) (Union 
contribution) 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.1.2 - Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταρίου και κριθαρίου
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.1.2
Intervention Name Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταρίου και 

κριθαρίου
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk for human health or 
environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την δέσμευση για αγορά και σπορά την ίδια καλλιεργητική χρονιά των 
πιστοποιημένων σπόρων (κριθαριού, σκληρού και μαλακού σιταριού).

Η ποσότητα των σπόρων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 κιλών ανά εκτάριο 
και θα πρέπει να προσκομίζεται απόδειξη αγοράς του πιστοποιημένου σπόρου

Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται καταγραφή όλων των πληροφοριών αγοράς όπως πωλητής σπόρων, 
ημερομηνία, ποσότητα, είδος, ποικιλία και φύλαξη των ετικετών συσκευασίας των πιστοποιημένων 
σπόρων μέχρι το τέλος καλλιεργητικής περιόδου.

Η αγορά των πιστοποιημένων σπόρων γίνεται από εγκεκριμένο από αρμόδια υπηρεσία της Κύπρου ή Ε.Ε 
πωλητή πολλαπλασιαστικού υλικού.

6 Identification of relevant baseline elements
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 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Σπόρων Νόμου του 1998 έως 2012, κανένας δεν μπορεί να προβαίνει σε 
εμπορία σπόρων εκτός εάν οι εν λόγω σπόροι είναι πιστοποιημένοι και ανήκουν σε ποικιλία 
εγγεγραμμένη στον Εθνικό ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της ΕΕ. 

Σημειώνεται ότι ο περί Σπόρων Νόμος καθώς και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί είναι πλήρως 
εναρμονισμένοι με τις Κοινοτικές Οδηγίες που διέπουν την παραγωγή και την εμπορία των σπόρων προς 
σπορά. 

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Η παρέμβαση είναι πέραν από τις απαιτήσεις της αιρεσιμότητας και της εθνικής Νομοθεσίας.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυση καθορίζεται στα 55 ευρώ ανά εκτάριο.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες σιταριού και 
κριθαριού με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.1.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.24; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.1.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
O.8 (unit: Hectare) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00Α.Π. 3.1.2 UA - Ενίσχυση ανά 

εκτάριο Planned output * Planned unit amount 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 1,100,000.00
O.8 (unit: Hectare) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if 
the intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.1.3 - Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για διατροφή και φωλαιοποίηση πουλιών και 
ζώων
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.1.3
Intervention Name Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για διατροφή και 

φωλαιοποίηση πουλιών και ζώων
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπυ ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος. 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of 
landscape features or non-productive areas
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

6.3

Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένων παραδοσιακών 
φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.32 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao investimento no âmbito da PAC que contribua para 
a biodiversidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η παρέμβαση αφορά στην ασυγκόμιστη παραγωγή σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της συνολικής 
αιτούμενης έκτασης, μέχρι 1η Ιουλίου της καλλιέργειας κριθαριού, μαλακού σιταριού και ψυχανθών, και 
σκληρού σιταριού και τριτικάλε μέχρι 1η Αυγούστου. 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί ασυγκόμιστη την παραγωγή για την ικανοποίηση των αναγκών 
των ειδών (τροφοληψίας και φωλεοποιήσης).

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
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Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Η παρέμβαση είναι πέραν από τις απαιτήσεις της αιρεσιμοτητας.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά εκτάριο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων (διατήρηση ασυγκόμιστης 
παραγωγής) με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.1.3 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.1.3 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
O.8 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Α.Π. 3.1.3 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 75,000.00
O.8 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) (Union 
contribution) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.1.4 - Χρήση Λάσπης
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.1.4
Intervention Name Χρήση Λάσπης
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management [and soil 
biota] 
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.1
Ορθολογιστική  διαχείριση των 
υγρών και στερεών αποβλήτων των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Βαθμίδα Α Yes

5.8 Αύξηση οργανικής ουσίας στα εδάφη Βαθμίδα Β Yes
4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.22 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados relacionados com a melhoria 
da gestão dos nutrientes
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η δράση αφορά τη χρήση λάσπης από βιολογικούς σταθμούς σε καλλιέργειες σιτηρών ή ψυχανθών ή 
κτηνοτροφικών φυτών, έναντι της χρήσης αζωτούχων χημικών λιπασμάτων.

Απαιτήσεις της παρέμβασης

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική της τοποθέτησης και 
ενσωμάτωσης της λάσπης που προέρχεται από βιολογικούς σταθμούς σε τεμάχια συγκεκριμένων 
καλλιεργειών.

Οι αιτητές υποβάλουν αίτηση στα κατά τόπους Συμβούλια Αποχετεύσεως για παραχώρηση λάσπης και 
παράλληλα θα πρέπει να προβούν σε χημική ανάλυση στο έδαφος που θα τοποθετηθεί η λάσπη, ως προς 
την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 
(Χρησιμοποίηση Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμούς.

Η ποσότητα της λάσπης που θα χρησιμοποιηθεί θα δοθεί από Λειτουργό Γεωργίας του Τμήματος 
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Γεωργίας για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο.

Η ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την περιοχή, την περιεκτικότητα της λάσπης σε άζωτο 
και υγρασία και τις θρεπτικές ανάγκες της κάθε φυτείας.

Η λάσπη πρέπει να διασκορπιστεί με κοπροδιανομέα και να γίνει ενσωμάτωση της το συντομότερο 
δυνατό ή εντός 3 ημερών.

Παράλληλα θα απαγορεύεται η χρήση άλλων χημικών ή οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων.

Όσον αφορά την χημική ανάλυση εδάφους θα επιτρέπεται θα πρέπει να γίνεται μία ανάλυση εδάφους 
μέχρι 50 δεκάρια.

Σε μικρότερα τεμάχια μπορεί να γίνει ενοποίηση δειγμάτων νοουμένου ότι τα τεμάχια βρίσκονται σε 
κοντιμή απόσταση και έχουν παρόμοια εδαφολογική σύσταση. Και σε αυτή την περίπτωση η κάθε 
ανάλυση δεν πρέπει να εκφραζει έκταση μεγαλύτερη των 50 δεκαρίων.

Η λάσπη θα πρέπει να τοποθετηθεί πριν τη σπορά/φύτευση.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR02
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 
concerning the protection of waters against pollution caused by 
nitrates from agricultural sources: Articles 4 and 5

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Τεμάχια που εμπίπτουν σε ευαίσθητες προς νιτρορύπανση περιοχές θα τηρούν το πρότυπο SMR2.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 140 ευρώ το εκτάριο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων (χρήση λάσπης) με την στήριξη να 
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περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 
2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 
της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.1.4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.22; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.1.4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00
O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Α.Π. 3.1.4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 700,000.00
O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.2.1 - Εφαρμογή Ηλιοαπολύμανσης σε καλλιέργειες θερμοκηπίου
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.2.1
Intervention Name Εφαρμογή Ηλιοαπολύμανσης σε καλλιέργειες θερμοκηπίου
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπυ ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk for human health or 
environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Προβλέπεται η εφαρμογή μιας ηλιοαπολύμανσης διάρκειας τουλάχιστο 6 εβδομάδων κατά τους μήνες 
Ιούλιο μέχρι και Αύγουστο. Η ανάληψη της δράσης συμβάλλει στη διαχείριση εδαφογενών επιβλαβών 
οργανισμών και κατ’ επέκταση στη μείωση των εισροών Φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και 
στην ανάκαμψη της γονιμότητας του εδάφους και στη βελτίωση της δομής. Νοείται ότι η εν λόγω δράση 
δεν μπορεί να επιλεγεί για εφαρμογή σε υδροπονικά συστήματα.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description
SMR07 Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and 
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of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of 
plant protection products on the market and repealing Council 
Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC: Article 55, first and 
second sentence

SMR08

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 establishing a framework for 
Community action to achieve the sustainable use of pesticides: 
Article 5(2) and Article 8(1) to (5); Article 12 with regard to 
restrictions on the use of pesticides in protected areas defined 
on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 2000 
legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Οι δράσεις υπερβαίνουν τον ελάχιστο αριθμό δράσεων που καθόρισε η Αρμόδια Αρχή να αναλαμβάνουν 
οι γεωργοί στα πλαίσια εφαρμογής των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (Άρθρο 14, 
Οδηγία 2009/128/ΕΚ), στα πλαίσια των κανόνων αιρεσιμότητας της ΚΑΔ 7. Δεν περιλαμβάνονται στις 
λοιπές πρόνοιες της Οδηγία 2009/128/ΕΚ, που κρίνονται ως κανόνες αιρεσιμότητας της ΚΑΔ 8.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 1800 ευρώ το εκτάριο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων σε θερμοκήπια με την στήριξη να 
περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 
2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 
της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.24; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
O.8 (unit: Hectare) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Α.Π. 3.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 315,000.00
O.8 (unit: Hectare) 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.2.2 - Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στις καλλιέργεις λαχανικών 
και κομμένων ανθέων με τη χρήση φυτών παγίδων 
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.2.2
Intervention Name Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στις 

καλλιέργεις λαχανικών και κομμένων ανθέων με τη χρήση 
φυτών παγίδων 

Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 
and animal welfare

Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 
eco-schemes

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk for human health or 
environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.4

Αξιοποίηση των γεωργικών 
κλαδευμάτων και άλλων οργανικών 
αποβλήτων  για εμπλουτισμού των 
εδαφών 

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η Παρέμβαση αφορά την φύτευση 500 πιστοποιημένων φυτών παγίδας (μελιτζάνα, αγγουράκι κ.λ.π.) ανά 
εκτάριο τα οποία φυτεύονται περιμετρικά του θερμοκηπίου και σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους έτσι ώστε 
να καλύπτεται όλη η περίμετρος του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, τοποθετούνται τέσσερις κίτρινες κολλητικές παγίδες στο ύψος της καλλιέργειας, μία σε κάθε 
άκρη της κύριας καλλιέργειας, και μία κίτρινη κολλητική παγίδα στο κέντρο της καλλιέργειας, επίσης στο 
ύψος της κύριας καλλιέργειας.

Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιείται παρακολούθηση των φυτών παγίδων σε ότι αφορά τους εχθρούς 
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στόχους- αλευρώδη, θρίπα, τετράνυχο- με σκοπό την έγκαιρη επέμβαση με κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα για μείωση των πληθυσμών των εχθρών στόχων. Ανάλογες επεμβάσεις 
πραγματοποιούνται στην κύρια καλλιέργεια μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο (σημαντική αύξηση 
πληθυσμού εχθρών στόχων).

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR07

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and 
of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of 
plant protection products on the market and repealing Council 
Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC: Article 55, first and 
second sentence

SMR08

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 establishing a framework for 
Community action to achieve the sustainable use of pesticides: 
Article 5(2) and Article 8(1) to (5); Article 12 with regard to 
restrictions on the use of pesticides in protected areas defined 
on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 2000 
legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Οι δράσεις της παρέμβασης υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των SMR7 και SMR8.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 1200 ευρώ ανά εκτάριο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
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Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες λαχανικών και 
κομμένων ανθέων με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π 3.2.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.24; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π 3.2.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
O.8 (unit: Hectare) 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00

Α.Π 3.2.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 282,000.00
O.8 (unit: Hectare) 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.3.1 - Υποχρεώσεις για μειώση της αμμώνιας
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.3.1
Intervention Name Υποχρεώσεις για μειώση της αμμώνιας
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as well as maintenance 
of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4.9. Μείωση εκπομπών αμμωνίας στην 
κτηνοτροφία Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.13 Share of livestock units (LU) under support to reduce emissions of greenhouse gases and/or ammonia, including manure 
management
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Οι υποχρεώσεις της παρέμβασης αναλόγως του είδους του ζώου είναι:

·Υποχρέωση σύναψης σύμβασης με ζωοτέχνη-γεωπόνο ο οποίος θα ορίζεται ως υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης. Η σύναψη θα προβλέπει επίβλεψη της εκμετάλλευσης τουλάχιστον δύο φορές το μήνα.

·Μείωση πλεονάσματος πρωτεΐνης από το σιτηρέσιο (υποχρεωτικό),

·Διαφορετικά σιτηρέσια ανάλογα με το αναπαραγωγικό στάδιο ή το στάδιο πάχυνσης (υποχρεωτικό),

·Μείωση των πρωτεϊνούχων ζωοτρόφων και αντικατάσταση τους με τα απαραίτητα αμινοξέα όπως η 
μεθειονίνη, η λυσίνη κ.α (υποχρεωτικό),

·Αύξηση των αρμεγμάτων ανά αγελάδα, σε τρία καθημερινά τουλάχιστον μέχρι την 25η βδομάδα 
(υποχρεωτικό, αγελάδες),

·Διατήρηση στεγνών και καθαρών όλων των χώρων εσωτερικά και εξωτερικά των υποστατικών εκτροφής 
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(υποχρεωτικό),

·Φιλτράρισμα του αέρα εξαγωγής από υποστατικά με τεχνητό περιβάλλον (υποχρεωτικό, πτηνά),

·Εισαγωγή ζεόλιθου στη διατροφή (υποχρεωτικό), σε ποσότητες σύμφωνα με τον Εκτελεστικό 
Κανονισμό 651/2013

·Χρήση ζεόλιθου δάπεδο των υποστατικών εκτροφής (υποχρεωτικό). σε ποσότητες σύμφωνα με τον 
Εκτελεστικό Κανονισμό 651/2013

·Εφαρμογή χημικών σκευασμάτων για μείωση των μυγών (υποχεωτικό)

Υποχρεωτική συμμετοχή σε σεμινάρια/ εκπαιδεύσεις για τις περιβαλλοντικές/ κλιματικές επιδόσεις.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά ΜΖΚ

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.3.1 Α - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ αγελάδες Uniform R.13; 
Α.Π. 3.3.1 Β - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ χοίροι Uniform R.13; 
Α.Π. 3.3.1 Γ - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ όρνιθες Uniform R.13; 
Α.Π. 3.3.1 Δ - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ κοτόπουλα Uniform R.13; 

Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.3.1 Α - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ αγελάδες
,

Α.Π. 3.3.1 Β - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ χοίροι
.

Α.Π. 3.3.1 Γ - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ όρνιθες
.

Α.Π. 3.3.1 Δ - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ κοτόπουλα
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

Α.Π. 3.3.1 Α - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ 
αγελάδες

Maximum Amount for the Planned 
unit amount 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
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O.8 (unit: Hectare) 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Planned output * Planned unit 
amount 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 2,400,000.00
Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Α.Π. 3.3.1 Β - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ 
χοίροι

Planned output * Planned unit 
amount 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,500,000.00
Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Α.Π. 3.3.1 Γ - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ 
όρνιθες

Planned output * Planned unit 
amount 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 480,000.00
Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00

Α.Π. 3.3.1 Δ - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ 
κοτόπουλα

Planned output * Planned unit 
amount 448,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 2,240,000.00
O.8 (unit: Hectare) 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR) 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to 
eco-scheme and only with type of 
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payment "compensatory" (article 
28(6)(b)) if the intervention 
contains carry over)
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Α.Π. 3.3.2 - Υποχρεώσεις για την καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.3.2
Intervention Name Υποχρεώσεις για την καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and combatting 
antimicrobial resistances

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-G actions to enhance animal welfare or address antimicrobial resistance
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

9.2

 Προβολή, προώθηση ευημερίας των 
ζώων και υιοθέτηση καλών 
πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια 
τροφίμων

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.44 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas que visem promover o bem-estar dos animais
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Ελάχιστος αριθμός (34) ενήλικων θηλυκών ζώων (προβατίνες / θηλυκές αίγες 7 μηνών και άνω), για κάθε 
ξεχωριστή αιγοπροβατοτροφική μονάδα.

Μονοετής διάρκεια.

Υποχρεωτική διατήρηση του αριθμού των ζώων που συμμετέχουν.

Ο αιτητής θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 3 από τις 5 επιλέξιμες δράσεις:

α. ·Εφαρμογή βιοασφάλειας* (απολύμανση σε σημεία εισόδου, καταπολέμηση αρθρόποδων-τρωκτικών-
μύγων, τήρηση μητρώων κ.α),

β. ·Εξάλειψη των ευνουχισμών,

γ. ·Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα (περιποίηση των ποδιών, διατήρηση καθαρών και 
στεγνών χώρων των υποστατικών)
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δ. ·Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες (2 φορές το χρόνο ψεκασμός των ζώων, έλεγχος 
για εκτοπαράσιτα 4 φορές το χρόνο και άμεση θεραπεία.

ε. ·Συμμετοχή σε υποχρεωτική εκπαίδευση σχετική με τις επιλέξιμες δράσεις της Παρέμβασης και την 
υλοποίηση των υποχρεώσεων/αιτηθέντων δράσεων.

*για τη συγκεκριμένη δράση είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περίφραξης στη κτηνοτροφική μονάδα

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR11 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the 
protection of animals kept for farming purposes: Article 4

List of relevant mandatory national standards
Οι εθνικές απαιτήσεις για την προστασία των αιγοπροβάτων διέπονται από την Εθνική νομοθεσία Κ.Δ.Π. 
82/2002 η οποία είναι εναρμονιστική της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/58/ΕΚ. 

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Πέραν των προνοιών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/58/ΕΚ και των εναρμονιστικών Κανονισμών 82/2002 
(Κ.Δ.Π. 82/2002).

7 Range and amounts of support
Description
Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 98 ευρώ ανά ΜΖΚ

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων σχετικών με την ευημερία των 
αιγοπροβάτων με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

ΑΠ 3.3.2. UA - Ενίσχυση ανά MZK Uniform R.44; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΑΠ 3.3.2. UA - Ενίσχυση ανά MZK
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
O.8 (unit: Hectare) 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00

ΑΠ 3.3.2. UA - Ενίσχυση ανά 
MZK

Planned output * Planned unit 
amount 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 8,085,000.00
O.8 (unit: Hectare) 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR) 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to 
eco-scheme and only with type of 
payment "compensatory" (article 
28(6)(b)) if the intervention 
contains carry over)
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Α.Π. 3.3.3 - Υποχρεώσεις για βελτίωση των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών συνθηκών στον 
τομέα της χοιροτροφίας 
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.3.3
Intervention Name Υποχρεώσεις για βελτίωση των περιβαλλοντικών και 

διαχειριστικών συνθηκών στον τομέα της χοιροτροφίας 
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος. 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and combatting 
antimicrobial resistances

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-G actions to enhance animal welfare or address antimicrobial resistance
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

9.2

 Προβολή, προώθηση ευημερίας των 
ζώων και υιοθέτηση καλών 
πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια 
τροφίμων

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.44 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas que visem promover o bem-estar dos animais
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Υπάρχει ανάγκη για δράσεις που αφορούν μετατροπή εσχαρωτών δαπέδων σε συμπαγή ή αντικατάσταση 
των τσιμεντοδοκίδων των δαπέδων με πιο ανθεκτικά υλικά, αγορά εξοπλισμού (ποτίστρες, ταίστρες, 
συστήματα εξαερισμού και ανακούφισης από τη θερμική καταπόνηση κ.α) όμως αυτές οι δράσεις είναι 
ιδιαίτερα δαπανηρές και δεν είναι εφικτό να συμπεριληφθούν στην προτεινόμενη παρέμβαση. Οι 
συμβαλλόμενοι (με την προτεινόμενη παρέμβαση) θα λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση για επενδυτικά 
μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των χοιροστασίων ώστε να 
έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την κατάσταση των δαπέδων. Το ίδιο θα ισχύει και για την 
τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης των κτιρίων καθώς και για τη μετατροπή των κλουβιών 
τοκετού/θέσεις σταβλισμού των χοιρομητέρων σε χαλαρά συστήματα τοκετού. 
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6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR10
Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying 
down minimum standards for the protection of pigs: Articles 3 
and 4

SMR11 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the 
protection of animals kept for farming purposes: Article 4

List of relevant mandatory national standards
Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994 έως 2020, οι οποίοι καθορίζουν το γενικό 
πλαίσιο των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισμό ζώων με σκοπό τη 
διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας τους

. α. Βασικός Νόμος Ν. 46(Ι)/94 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ.2885

β. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 94(Ι)/97 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ.3202

γ. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 75(Ι)/2000 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ.3413

δ. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 43(Ι)/2002 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ.3599

ε. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 95(Ι)/2008 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ. 4181

στ. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 134(Ι)/2009 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ. 4225

ζ. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 15(Ι)/2011 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ. 4271

η. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 55(Ι)/2013 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ. 4395

θ. Τροποποιητικός Νόμος Ν. 175(Ι)/2020 - Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ. 4791

2. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις για σκοπούς εναρμόνισης με κοινοτική νομοθεσία Α/Α Ευρωπαϊκή 
Οδηγία Εναρμονιστικοί Κανονισμοί Τίτλος

1. 98/58/ΕΚ Κ.Δ.Π. 82/2002 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που 
Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2002 2. 2008/120/ΕΚ (Πρώην 
91/630/ΕΟΚ) Κ.Δ.Π. 467/2001

Κ.Δ.Π. 749/2003 Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που 
Προορίζονται για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί του 2001 μέχρι 2003

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Οι δράσεις συνεισφέρουν και πτοϋποθέτουν την ανάληψη π΄ροσθετων υποχρεώσεων πέραν αυτών που 
πρνονούνται απο το θεσμικό πλάισιο

7 Range and amounts of support
Description
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Η ενίσχυση γαι την υποχρεωτική δράση 1 ανέρχεται σε 2.80€/ΜΖΚ για ποσοστό αραίωσης 10% και 
5.60€/ΜΖΚ για ποσοστό αραίωσης 20%. 

Με την εφαρμογή των πρόσθετων δράσεων η συνολική ενίσχυση δύναται να ανέλεθει στα 40€/ΜΖΚ

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων σχετικών με την ευημερία των 
χοίρων με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.3.3 UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ Uniform R.44; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.3.3 UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
O.8 (unit: Hectare) 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Α.Π. 3.3.3 UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ Planned output * Planned unit amount 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 2,840,000.00
O.8 (unit: Hectare) 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if 
the intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.3.4 - Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμή χρήση σε 
παραδοσιακές φυλές ζώων
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.3.4
Intervention Name Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και 

βιώσιμή χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-B climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, and animal and plant 
diversity for stronger resistance to diseases and climate change
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

6.3

Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένων παραδοσιακών 
φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.25 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por compromissos apoiados para melhorar a sustentabilidade ambiental
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Διατήρηση των υπό εξαφάνιση πληθυσμών παραδοσιακών φυλών ζώων οι οποίες είναι προσαρμοσμένες 
στα ιδιαίτερα εδαφολογικά-κλιματολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου και μη αντικατάσταση των 
πληθυσμών αυτών, με νέες αποδοτικότερες φυλές ζώων.

Οι φυλές αυτές είναι:

α) η αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών (κυπριακή αγελάδα)

β) η ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο πρόβατο)

γ) η ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά)

δ) η ντόπια φυλή γαϊδουριού (Κυπριακό γαϊδούρι)

ε) η ντόπια φυλή αλόγων (Κυπριακό άλογο)
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6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR09
Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying 
down minimum standards for the protection of calves: Articles 
3 and 4

SMR11 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the 
protection of animals kept for farming purposes: Article 4

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Οι δράσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των SMR9 και SMR11.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 320 ευρω ανά ΜΖΚ

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων για τη διατήρηση παραδοσιακών 
φυλών ζώων με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.3.4Α UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ Αγελάδες Uniform R.25; 
Α.Π. 3.3.4Β UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ αιγοπρόβατα Uniform R.25; 

Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.3.4Α UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ Αγελάδες
.

Α.Π. 3.3.4Β UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ αιγοπρόβατα
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00
O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00Α.Π. 3.3.4Α UA - Ενίσχυση ανά 

ΜΖΚ Αγελάδες Planned output * Planned unit amount 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 1,600,000.00
Planned unit amount 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00Α.Π. 3.3.4Β UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ 

αιγοπρόβατα Planned output * Planned unit amount 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 816,000.00
TOTAL O.8 (unit: Hectare) 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00
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Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00
Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if 
the intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.4 - Οικολογικό Πρόγραμμα της Μπανάνας 
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.4
Intervention Name Οικολογικό Πρόγραμμα της Μπανάνας 
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as well as maintenance 
of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of 
landscape features or non-productive areas
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.8 Αύξηση οργανικής ουσίας στα εδάφη Βαθμίδα Β Yes
4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland)
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a gestão dos elementos 
paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η δράση αυτή θα πραγματοποιείται από τους γεωργούς κάθε χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο / Μάιο και 
περιλαμβάνει:

• την αφαίρεση των δέντρων της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς

• την αφαίρεση με κλάδεμα των παλιών φύλλων των δένδρων της υφιστάμενης φυτείας και την 
εναπόθεση αυτών των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος μεταξύ των γραμμών.

• την ορθή τήρηση αρχείου γεωργού καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης με καταγραμμένες τις 
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κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες και τις ημερομηνίες που αυτές πραγματοποιήθηκαν.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

GAEC08

Minimum share of agricultural area devoted to non-productive 
areas or features.Minimum share of at least 4% of arable land 
at farm level devoted to non-productive areas and features, 
including land lying fallow. Where a farmer commits to devote 
at least 7% of his/her arable land to non-productive areas and 
features, including land lying fallow, under an enhanced eco-
scheme in accordance with Article 28(5a), the share to be 
attributed to compliance with this GAEC shall be limited to 
3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level 
if this includes also catch crops or nitrogen fixing crops, 
cultivated without the use of plant protection products, of 
which 3% shall be land lying fallow or non-productive 
features. Member States should use the weighting factor of 0,3 
for catch crops.Retention of landscape features.Ban on cutting 
hedges and trees during the bird breeding and rearing 
season.As an option, measures for avoiding invasive plant 
species

List of relevant mandatory national standards
Η παρέμβαση στοχεύει πέραν των άλλων στην διατήρηση των χαρακτηριστικων του τοπιου που δεν 
συμπεριλαμβανει την καλλιέργεια της μπανάνας

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 800 ευρώ ανά εκτάριο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες μπανάνας με την 
στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του 
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Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.34; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
O.8 (unit: Hectare) 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00

Α.Π. 3.4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 760,000.00
O.8 (unit: Hectare) 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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Α.Π. 3.5 - Οικολογικό Πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους 
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.5
Intervention Name Οικολογικό Πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας 

του εδάφους 
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management [and soil 
biota] 
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4.3 Ορθολογιστική διαχείριση 
κτηνοτροφικών αποβλήτων Βαθμίδα Α Yes

4.6
Αύξηση των υποδομών και του 
εξοπλισμού πυροπροστασίας και 
αντιμετώπισης πυρκαγιών 

Βαθμίδα Γ Partially

5.4

Αξιοποίηση των γεωργικών 
κλαδευμάτων και άλλων οργανικών 
αποβλήτων  για εμπλουτισμού των 
εδαφών 

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Α. Aπαιτήσεις της παρέμβασης

Ο θρυματισμός των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών, 
μετά το κλάδεμα των δέντρων και εφαρμογή του θρυματισμένου υλικού με μια από τις ακόλουθες 
μεθόδους:
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·Με θρυμματιστή κλαδεμάτων και απόθεσή του θρυμματισμένου υλικού περιμετρικά του κορμού ή

·Με καταστροφέα κλαδεμάτων όπου το θρυμματισμένο υλικό παραμένει μεταξύ των γραμμών της 
καλλιέργειας.

Το θρυμματισμένο υλικό πρέπει να τοποθετείται περιμετρικά του κορμού τουλάχιστον στα μισά δέντρα 
του τεμαχίου (στην περίπτωση του θρυμματιστή) ή τουλάχιστον στις μισές γραμμές της εκμετάλλευσης 
στην (περίπτωση του καταστροφέα κλαδεμάτων).

Τα θρυμματισμένα φυτικά υπολείμματα θα πρέπει να αποτίθενται στο τεμάχιο από όπου προέρχονται.

Νοείται ότι η καύση οποιωνδήποτε υπολειμμάτων απαγορεύεται.

Β. Aπαιτήσεις της παρέμβασης

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική της τοποθέτησης τουλάχιστον 30 
m³/εκτάριο κοπριάς ή/και κόμποστ περιμετρικά του κορμού ή σε ολόκληρη την έκταση του τεμαχίου σε 
συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Στις αροτραίες καλλιέργειες και στις καλλιέργειες λαχανικών και πατατών η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε 
όλη την έκταση του τεμαχίου ενώ στις δενρώδεις καλλιέργειες η εφαρμογή πρέπει να γίνει περιμετρικά 
του κορμού.

O εμπλουτισμός του εδάφους με κοπριά ή/και κόμποστ πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο 
Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου. Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι τα 30 m³/εκτάριο.

Σχετικά με τη χρήση ανόργανων λιπασμάτων ενδείκνυται να ακολουθούνται τα εξής: 

·     η εφαρμογή φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ) να γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου.

·η προσθήκη αζώτου (Ν) να γίνεται με εφαρμογή ποσοστού 33%-66% της συνολικής ποσότητας περί τα 
τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα να διοχετεύεται σε 2 - 4 δόσεις κατά την 
περίοδο Απριλίου - Ιουλίου

·στην περίπτωση σταθερής τροφοδοσίας η εφαρμογή των λιπασμάτων θα γίνεται με την άρδευση

Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται τα εξής:  

·     Στην περίπτωση που θα εφαρμοστούν χημικά λιπάσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που προκύπτουν από την εφαρμογή εδαφοβελτιωτικού για κάλυψη των 
αναγκών της κάθε καλλιέργειας σύμφωνα με τον πινάκα που ετοίμασε το Τμήμα Γεωργίας.

·     Στην περίπτωση που θα εφαρμοστούν χημικά και οργανικά λιπάσματα οι ποσότητες των θρεπτικών 
στοιχείων που θα εφαρμοστούν δεν πρέπει να ξεπερνούν τις θρεπτικές ανάγκες της κάθε καλλιέργειας 
σύμφωνα με τον πινάκα που ετοίμασε το Τμήμα Γεωργίας..

·     Σε περιοχές ΝVZ η ποσότητα του καθαρού αζώτου που εφαρμόζεται, προερχόμενο από οργανικό 
λίπασμα, δεν πρέπει να ξεπερνά τις ανάγκες των φυτών και κατά γενικό κανόνα τα 17 κιλά /δεκάριο/ έτος 
(Πίνακας 3).

·     Σε περιπτώσεις που εφαρμόζονται μόνο οργανικά λιπάσματα, ο υπολογισμός της ποσότητας για 
κάλυψη πλήρως των αναγκών της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία να γίνεται με βάση το Άζωτο.

·     Όσον αφορά την χρήση του κόμποστ το προίον που θα εφαρμόζεται πρέπει να πληρεί τις 
προδιαγραφές της εκάστοτε νομοθεσίας.

·     Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται κοπριά χοίρων η προσθήκη τους θα πρέπει να γίνεται 1 φορά 
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κάθε τρία χρόνια.

Σημειώνεται ότι όλες οι αζωτούχες λιπάνσεις που πραγματοποιούνται, καταχωρούνται στο αρχείο για 
εφαρμογή λιπάνσεων το οποίο τηρείται στα πλαίσια συμμόρφωσης με τη Βάση Εκκίνησης. Η καταγραφή 
των εφαρμογών και ποσοτήτων σε θρεπτικά στοιχεία στο ίδιο αρχείο διευκολύνει τόσο το γεωργό όσο και 
τον ελεγκτή να υπολογίσει τη συνολική ποσότητα θρεπτικών στοιχείων η οποία έχει εφαρμοσθεί.

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες τα οργανικά προϊόντα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα δέντρα του 
τεμαχίου και η τοποθέτησης της κοπριάς ή/και κόμποστ θα πρέπει να γίνεται περιμετρικά του κορμού και 
θα πρέπει να τηρείται η αναλογία τουλάχιστον 10 δέντρων ανά δεκάριο.

Στις αροτραίες καλλιέργειες και στις καλλιέργειες λαχανικών και πατατών η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε 
όλη την έκταση του τεμαχίου.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description
GAEC03 Ban on burning arable stubble, except for plant health reasons

SMR02
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 
concerning the protection of waters against pollution caused by 
nitrates from agricultural sources: Articles 4 and 5

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Τεμάχια που εμπίπτουν σε ευαίσθητες προς νιτρορύπανση περιοχές θα τηρούν το πρότυπο SMR2.

Οι απαιτήσεις της παρέμβασης είναι πέραν από τις απαιτήσεις του GAEC3.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυση ανά δράση είναι: 

Χρήση θρυμματιστή σε δενδρώδεις καλλιεργειες   340 ευρώ/εκτάριο
Χρήση καταστροφεα σε δενδρώδεις καλλιεργειες  135 ευρώ/εκτάριο
Χρήση θρυμματιστή σε αμπελια  200 ευρώ/εκτάριο
Χρήση καταστροφεα σε αμπελια 70 ευρώ/εκτάριο
Κοπριά σε αροτραίες, πατάτες και καλλιέργειες λαχανικών  300 ευρώ/εκτάριο
Κομπόστα σε αροτραίες, πατάτες και καλλιέργειες λαχανικών 560 ευρώ/εκτάριο
Κοπριά σε δενδρώδεις και αμπέλια 500 ευρώ/εκτράριο
Κομπόστα σε δενδρώδεις και αμπέλια 870 ευρώ/εκτάριο
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8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων για την βελτίωση της οργανικής 
ουσίας του εδάφους με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την 
απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις 
πρόνοιες του άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει 
εντός της παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.5UA - Χρήση κομπόστας σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες και αμπέλια Uniform R.14; 
Α.Π. 3.5Α UA - Ενίσχυση για χρήση θρυματιστή σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια Uniform R.14; 
Α.Π. 3.5Β UA - Ενίσχυση για χρήση καταστροφέα σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια Uniform R.14; 
Α.Π. 3.5Γ UA - Ενίσχυση για χρήση θρυματιστή στα 
αμπέλια Uniform R.14; 
Α.Π. 3.5Δ UA - Ενίσχυση για χρήση καταστροφέα 
στα αμπέλια Uniform R.14; 
Α.Π. 3.5Ε UA - Ενίσχυση για χρήση κοπρίας σε 
αροτραίες καλλιέργειες, πατάτες και λαχανικά Uniform R.14; 
Α.Π. 3.5Ζ UA - Χρήση κοπριάς σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες και αμπέλια Uniform R.14; 
Α.Π. 3.5ΣΤ UA - Ενίσχυση για χρήση κομπόστας σε 
αροτραίες, πατάτες και λαχανικά Uniform R.14; 

Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.5UA - Χρήση κομπόστας σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια 
.

Α.Π. 3.5Α UA - Ενίσχυση για χρήση θρυματιστή σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια
.

Α.Π. 3.5Β UA - Ενίσχυση για χρήση καταστροφέα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια
.

Α.Π. 3.5Γ UA - Ενίσχυση για χρήση θρυματιστή στα αμπέλια 
.
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Α.Π. 3.5Δ UA - Ενίσχυση για χρήση καταστροφέα στα αμπέλια 
.

Α.Π. 3.5Ε UA - Ενίσχυση για χρήση κοπρίας σε αροτραίες καλλιέργειες, πατάτες και λαχανικά
.

Α.Π. 3.5Ζ UA - Χρήση κοπριάς σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια 
.

Α.Π. 3.5ΣΤ UA - Ενίσχυση για χρήση κομπόστας σε αροτραίες, πατάτες και λαχανικά
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount
Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00
O.8 (unit: Hectare) 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00Α.Π. 3.5UA - Χρήση κομπόστας 

σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 
αμπέλια 

Planned output * Planned unit 
amount 826,500.00 826,500.00 826,500.00 826,500.00 826,500.00 4,132,500.00
Planned unit amount 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount

Α.Π. 3.5Α UA - Ενίσχυση για 
χρήση θρυματιστή σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες και αμπέλια O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
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Planned output * Planned unit 
amount 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 1,700,000.00
Planned unit amount 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00Α.Π. 3.5Β UA - Ενίσχυση για 

χρήση καταστροφέα σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες και αμπέλια

Planned output * Planned unit 
amount 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 675,000.00
Planned unit amount 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Α.Π. 3.5Γ UA - Ενίσχυση για 
χρήση θρυματιστή στα αμπέλια 

Planned output * Planned unit 
amount 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 600,000.00
Planned unit amount 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Α.Π. 3.5Δ UA - Ενίσχυση για 
χρήση καταστροφέα στα αμπέλια 

Planned output * Planned unit 
amount 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 210,000.00
Planned unit amount 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00

Α.Π. 3.5Ε UA - Ενίσχυση για 
χρήση κοπρίας σε αροτραίες 
καλλιέργειες, πατάτες και 
λαχανικά

Planned output * Planned unit 
amount 735,000.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 3,675,000.00
Planned unit amount 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00Α.Π. 3.5Ζ UA - Χρήση κοπριάς σε 

δενδρώδεις καλλιέργειες και 
αμπέλια 

Minimum Amount for the Planned 
unit amount
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Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
Planned output * Planned unit 
amount 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 2,375,000.00
Planned unit amount 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Minimum Amount for the Planned 
unit amount
Maximum Amount for the Planned 
unit amount
O.8 (unit: Hectare) 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00Α.Π. 3.5ΣΤ UA - Ενίσχυση για 

χρήση κομπόστας σε αροτραίες, 
πατάτες και λαχανικά

Planned output * Planned unit 
amount 616,000.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 3,080,000.00
O.8 (unit: Hectare) 8,650.00 8,650.00 8,650.00 8,650.00 8,650.00
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR) 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to 
eco-scheme and only with type of 
payment "compensatory" (article 
28(6)(b)) if the intervention 
contains carry over)
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Α.Π. 3.6.1 - Διατήρηση στοιχείων του τοπίου "Νησίδες βιοποικιλότητας"
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.6.1
Intervention Name Διατήρηση στοιχείων του τοπίου "Νησίδες βιοποικιλότητας"
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of 
landscape features or non-productive areas
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

6.3

Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένων παραδοσιακών 
φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a gestão dos elementos 
paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η απαίτηση της παρέμβασης είναι η διατήρηση ή/και εγκατάσταση στοιχείων τοπίου σε εκτάσεις που 
εφάπτονται με τεμάχια επιλέξιμων καλλιεργειών .

Με τη συμμετοχή στην παρέμβαση οι γεωργοί επιδοτούνται για μη επιλέξιμη έκταση που εφάπτονται με 
τεμάχια επιλέξιμων καλλιεργειών και χαρακτηρίζονται από ένα άθροισμα μονάδων στοιχείων τοπίου ανά 
εκτάριο επιλέξιμης γης με βάση ενδεικτικό πίνακα κατανομής μονάδων.

Ως στοιχεία τοπιου μπορούν να θεωρηθούν: 

1) Μεμονωμένα αυτοφυή είδη δέντρων και θάμνων. 

2) Μεμονωμένα καλλιεργούμενα είδη δέντρων.
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3) Φυτοφράκτες με γηγενή είδη δέντρων και θάμνων.

4) Ακαλλιέργητες εκτάσεις με γηγενή αυτοφυή είδη ποωδών φυτών. 

5) Παραδοσιακές ξηρολιθιές και λιθοδομές

6) Υδατοσυλλογή (τεχνητή ή φυσική) 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

GAEC08

Minimum share of agricultural area devoted to non-productive 
areas or features.Minimum share of at least 4% of arable land 
at farm level devoted to non-productive areas and features, 
including land lying fallow. Where a farmer commits to devote 
at least 7% of his/her arable land to non-productive areas and 
features, including land lying fallow, under an enhanced eco-
scheme in accordance with Article 28(5a), the share to be 
attributed to compliance with this GAEC shall be limited to 
3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level 
if this includes also catch crops or nitrogen fixing crops, 
cultivated without the use of plant protection products, of 
which 3% shall be land lying fallow or non-productive 
features. Member States should use the weighting factor of 0,3 
for catch crops.Retention of landscape features.Ban on cutting 
hedges and trees during the bird breeding and rearing 
season.As an option, measures for avoiding invasive plant 
species

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Τα στοιχεία τοπίου που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση είναι πέραν των απαιτήσεων του GAEC8.

Στο GAEC8 περιλαμβάνονται ως χαρακτηριστικά τοπίου τα μεμονωμένα δέντρα.

7 Range and amounts of support
Description
Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε ΧΧΧΧ. (θα συμπληρωθεί)

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
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Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων για ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Explanation and Justification (including the flexibility)

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028

Total 
2024 
- 
2028

Group Planned Unit Amount Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027

Total 
2023 

- 
2027
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Α.Π. 3.6.2 - Φύτευση μελισσοκομικών φυτών με στόχο την αύξηση και επιοκονιαστών
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.6.2
Intervention Name Φύτευση μελισσοκομικών φυτών με στόχο την αύξηση και 

επιοκονιαστών
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of 
landscape features or non-productive areas
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

6.3

Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένων παραδοσιακών 
φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.32 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao investimento no âmbito da PAC que contribua para 
a biodiversidade
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a gestão dos elementos 
paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Φύτευση μελισσοκομικών δένδρων και θάμνων 

Το συμμετέχον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την υποχρέωση να φροντίζει τη φυτεία του έτσι ώστε να 
διατηρεί σε καλή κατάσταση, καθ’ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος τον αρχικό αριθμό δένδρων ή 
θάμνων που εγκατέστησε.

Ο ελάχιστος αριθμός μελισσοκομικών δέντρων ή θάμνων που απαιτείται για συμμετοχή στο Καθεστώς 
είναι τα τριάκοσια 300 φυτά / εκτάριο επιλέξιμης έκτασης.
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Τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται σε πίνακα που ετοιμάστηκε από την αρμόδια αρχή και 
πρέπει να είναι εγχώριας προέλευσης και παραγωγής.

Νοείται, ότι τα υφιστάμενα είδη δέντρων ή θάμνων που ενδεχομένως να βρίσκονται εγκατεστημένα στα 
σύνορα ή αναχώματα (όχτους) ή αναβαθμίδες θα πρέπει παραμένουν και δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να 
τοποθετήσουν επιπλέον δενδρύλλια ή θάμνους στα ενδιάμεσα τους.

Η φύτευση δύναται να γίνεται περιμετρικά ή και πάνω στα αναχώματα ή αναβαθμίδες του ιδίου τεμαχίου 
και με ελάχιστη απόσταση από τη νοητή γραμμή των συνόρων το ένα (1) μέτρο. Η ελάχιστη απόσταση 
φύτευσης επί της γραμμής, για δένδρα ορίζεται περίπου στα 4 μέτρα. 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most 
sensitive

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)

7 Range and amounts of support
Description
Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά εκτάριο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων (φύτευση μελισσοκομικών φυτών) 
με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.6.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.34; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.6.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Α.Π. 3.6.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)



EN 242 EN

Α.Π. 3.6.3 - Συντήρήση μικρής κλίμακας ή διατήρησης υφιστάμενων ξερολιθιών εντός 
αγροτεμαχείων
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.6.3
Intervention Name Συντήρήση μικρής κλίμακας ή διατήρησης υφιστάμενων 

ξερολιθιών εντός αγροτεμαχείων
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management [and soil 
biota] 
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of 
landscape features or non-productive areas
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.7 Προστασία του εδάφους από την 
διάβρωση Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops)
R.32 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao investimento no âmbito da PAC que contribua para 
a biodiversidade
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a gestão dos elementos 
paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Απαιτήσεις της Παρέμβασης:

H συντήρηση των ξερολιθιών θα πρέπει να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα πρέπει να διατηρείται 
η συνεκτικότητα και η σταθερότητα της ξερολιθιάς και σε περίπτωση ζημιών (π.χ. λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων) θα πρέπει ο γεωργός να πραγματοποιεί επιδιορθώσεις (επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι 
έχουν μετακινηθεί). Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για 
σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.
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6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

GAEC05 Tillage management, reducing the risk of soil degradation and 
erosion, including consideration of the slope gradient

GAEC08

Minimum share of agricultural area devoted to non-productive 
areas or features.Minimum share of at least 4% of arable land 
at farm level devoted to non-productive areas and features, 
including land lying fallow. Where a farmer commits to devote 
at least 7% of his/her arable land to non-productive areas and 
features, including land lying fallow, under an enhanced eco-
scheme in accordance with Article 28(5a), the share to be 
attributed to compliance with this GAEC shall be limited to 
3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level 
if this includes also catch crops or nitrogen fixing crops, 
cultivated without the use of plant protection products, of 
which 3% shall be land lying fallow or non-productive 
features. Member States should use the weighting factor of 0,3 
for catch crops.Retention of landscape features.Ban on cutting 
hedges and trees during the bird breeding and rearing 
season.As an option, measures for avoiding invasive plant 
species

List of relevant mandatory national standards
Δεν εφαρμόζεται.

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Η παρέμβαση αφορά όχι μόνο την διατήρηση των τοίχων ξηρολιθιάς που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί 
στις ΚΓΠΣ 8 αλλά και την συντήρηση - επιδιόρθωση μικρής κλίμακας. Όσον αφορά στις ΚΓΠΣ 5 αυτές 
έχουν να κάνουν με το σωστό όργωμα για την προστασία του εδάφους. Η διατήρηση των τοίχων 
ξηρολιθιάς προστατεύει επιπρόσθετα τα εδάφη από την διάβρωση. 

7 Range and amounts of support
Description
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ το εκτάριο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων για ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
(συντήρηση / διατήρηση ξερολιθιών) με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που 
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απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η 
παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η 
παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την 
γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

ΑΠ 3.6.3UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.34; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΑΠ 3.6.3UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

ΑΠ 3.6.3UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Α.Π. 3.7  - Φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών στους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας στην 
καλλιέργεια της πατάτας
Intervention Code (MS) Α.Π. 3.7 
Intervention Name Φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών στους κυστογόνους 

νηματώδεις της πατάτας στην καλλιέργεια της πατάτας
Type of Intervention Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment 

and animal welfare
Common Output Indicator O.8. Number of hectares or of livestock units benefitting from 

eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

CAP AREAS OF ACTION Code + Description 
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk for human health or 
environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να φυτέψει ποικιλία πατάτας με ψηλή ανθεκτικότητα (μεγαλύτερη ή 
ίση με 6 όπως προσδιορίζεται από το βελτιωτή της ποικιλίας) τουλάχιστον για τον παθότυπο Ro1 του 
Globodera rostochiensis και τον παθότυπο Pa2/3 του Globodera pallida οι οποίοι έχουν ανιχνευθεί στην 
Κύπρο.

Κατά το έτος φύτευσης των ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, οι παραγωγοί δεν επιτρέπεται να εφαρμόζουν 
συμβατικά νηματωδοκτόνα στις καλλιέργειες αυτές.

6 Identification of relevant baseline elements
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 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR07

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and 
of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of 
plant protection products on the market and repealing Council 
Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC: Article 55, first and 
second sentence

SMR08

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 establishing a framework for 
Community action to achieve the sustainable use of pesticides: 
Article 5(2) and Article 8(1) to (5); Article 12 with regard to 
restrictions on the use of pesticides in protected areas defined 
on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 2000 
legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants

List of relevant mandatory national standards
Σχετικά με τη Νομοθεσία για τους ΚΝΠ εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο ο εθνικός Κανονισμός ΚΔΠ 
148/2009 ο οποίος εναρμονίζει την Οδηγία 2007/33/ΕΚ.

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme 
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Οι δράσεις της παρέμβασης υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των SMR7 και SMR8.

7 Range and amounts of support
Description
Το ύψος ενίσχυση καθορίζεται στα 600 ευρώ ανά εκτάριο.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

9 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 5 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ετήσιων οικολογικών δεσμεύσεων στην καλλιέργεια της πατάτας με 
την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 31 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 5 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Α.Π. 3.7 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Uniform R.24; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 3.7 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028
Total 
2024 - 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 

2023 - 
2027

Planned unit amount 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
O.8 (unit: Hectare) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Α.Π. 3.7 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο Planned output * Planned unit amount 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 750,000.00
O.8 (unit: Hectare) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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CIS(32) - Coupled income support
Α.Π 2.1 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα αιγοπρόβατα
Intervention Code (MS) Α.Π 2.1
Intervention Name Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα αιγοπρόβατα
Type of Intervention CIS(32) - Coupled income support
Common Output Indicator O.11. Number of heads benefitting from coupled income 

support
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.5 Ενίσχυση εισοδήματος του τομέα 
εκτροφής αιγοπροβάτων Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.8 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio associado ao rendimento para melhorar a competitividade, 
a sustentabilidade ou a qualidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η Κύπρος ετησίως θα παραχωρεί περί το 9% των εθνικών ανώτατων ορίων του φακέλου των Άμεσων 
Πληρωμών για σκοπούς προαιρετικής συνδεδεμένης, στους τομείς των εσπεριδοειδών που βρίσκονται σε 
περιοχές που επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη και στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας.

Ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας αντιμετωπίζει προκλήσεις οι οποίες οδήγησαν από το 2011 και μετά 
στη συρρίκνωση του. Η αιγοπροβατοτροφία στην Κύπρο βασίζεται κυρίως σε φυλές μικτής κατεύθυνσης 
με αποτέλεσμα τα γαλακτοπαραγωγά ζώα να χρησιμοποιούνται και για παραγωγή ζώων για σφαγή και το 
αντίθετο. H παρέμβαση αφορά τις μονάδες που διοχετεύουν το παραγόμενο γάλα τους σε εγκεκριμένες 
γαλακτοβιομηχανίες. Πιο συγκεκριμένα, αφορά μονάδες που παραδίδουν ετήσια, είτε σε εγκεκριμένες 
γαλακτοβιομηχανίες, είτε σε Ομάδες Παραγωγών, είτε σε άλλες εγκαταστάσεις που θα έχουν εγκριθεί 
από την αρμόδια αρχή, ποσότητα νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος μεγαλύτερη από δέκα τόνους (10300Lt). 
μεγαλύτερη από 10 τόνους (10300 λίτρα). Η ενίσχυση στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας χορηγείται 
μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου επίτευξης και διατήρησης των επιπέδων 
παραγωγής.

Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως για κάθε επιλέξιμη κεφαλή (ζώο) που δηλώνεται από τον δικαιούχο. 
Επιλέξιμα ζώα είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, επτά (7) μηνών και άνω, που είναι καταγεγραμμένα 
στην κεντρική βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά τo τρέχον 
έτος και τα οποία κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης. Τα αιγοπρόβατα 
που σημαίνονται με μαζικό κωδικό αναγνώρισης (batch number) δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στην 
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παρέμβαση.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the 
area and, when applicable, other relevant obligations 
Επιλέξιμες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες διενεργήθηκε 
απογραφή ζωικού πληθυσμού και κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, εντός των 
χρονικών πλαισίων που θα θέτει ετησίως η αρμόδια υπηρεσία. 

Η διενέργεια απογραφών με τη χρήση σαρωτή αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για τις εκμεταλλεύσεις 
με ζωικό πληθυσμό με 100 ή περισσότερα ζώα. Ζωεμπορικές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις 
πάχυνσης εξαιρούνται από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δράση.

Η κτηνοτροφική μονάδα να παραδίδει ετησίως, είτε σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες, είτε σε Ομάδες 
Παραγωγών, είτε σε άλλες εγκαταστάσεις που θα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, ποσότητα νωπού 
αιγοπρόβειου γάλακτος μεγαλύτερη από δέκα τόνους (10300Lt). Η πιστοποίηση της παράδοσης 
διενεργείται με την προσκόμιση των νόμιμων τιμολογίων. Η προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της επιδότησης

Τα θηλυκά αιγοπρόβατα αναπαραγωγής ηλικίας 7 μηνών και άνω, που είναι καταγεγραμμένα με ατομικό 
κωδικό αναγνώρισης στη βάση δεδομένων των ΚΥ, κατά την ημερομηνία κατοχής και περιορίζονται σε 
αυτά που αναγράφονται στην αίτηση ενίσχυσης και σε αυτά που προσδιορίζονται κατά τους διοικητικούς 
ή επιτόπιους ελέγχους. 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Description
Εφαρμόζεται ενιαίο κατα κεφαλήν ποσό.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Justification of the difficulty(ies) that the targeted sector(s)/production(s) or type(s) of farming therein 
undergo.
Ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας αντιμετωπίζει προκλήσεις οι οποίες οδήγησαν από το 2011 και μετά 
στη συρρίκνωση του. Η αιγοπροβατοτροφία στην Κύπρο βασίζεται κυρίως σε φυλές μικτής κατεύθυνσης 
με αποτέλεσμα τα γαλακτοπαραγωγά ζώα να χρησιμοποιούνται και για παραγωγή ζώων για σφαγή και το 
αντίθετο. H παρέμβαση αφορά τις μονάδες που διοχετεύουν το παραγόμενο γάλα τους σε εγκεκριμένες 
γαλακτοβιομηχανίες. Πιο συγκεκριμένα, αφορά μονάδες που παραδίδουν ετήσια σε εγκεκριμένες 
γαλακτοβιομηχανίες ποσότητα γάλακτος μεγαλύτερη από 10 τόνους (10300 λίτρα). Η ενίσχυση στον 
τομέα της αιγοπροβατοτροφίας χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου 
επίτευξης και διατήρησης των επιπέδων παραγωγής.

Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως για κάθε επιλέξιμη κεφαλή (ζώο) που δηλώνεται από τον δικαιούχο. 
Επιλέξιμα ζώα είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, επτά (7) μηνών και άνω, που είναι καταγεγραμμένα 
στην κεντρική βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά τo τρέχον 
έτος και τα οποία κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης. Τα αιγοπρόβατα 
που σημαίνονται με μαζικό κωδικό αναγνώρισης (batch number) δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στην 



EN 251 EN

παρέμβαση.

What is the aim of the intervention with regard to the targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein?

 to improve competitiveness
 to improve quality
 to improve sustainability’ 

How will the intervention address the identified difficulty(ies) by this aim (i.e. explanation about the 
targeting)?
Η ενίσχυση στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη 
δημιουργία κινήτρου επίτευξης και διατήρησης των επιπέδων παραγωγής.

What is (are) the sector(s) concerned?
Milk and milk products
Justification of the importance of the targeted sector(s)/production(s) or type(s) of farming therein
Σημαντική ποσότητα ζωοτροφών που παράγεται τοπικά σε αγροτικές περιοχές χρησιμοποιείται για τη 
διατροφή των αιγοπροβάτων. Επιπλέον, οι αγροτικές περιοχές που κυρίως δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για άλλους γεωργικούς σκοπούς διατηρούνται για βοσκή αιγοπροβάτων. Το επίπεδο 
παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της συνολικής παραγωγής 
γάλακτος στην Κύπρο και υποστηρίζει τη λειτουργία περί των 50 εγκαταστάσεων επεξεργασίας γάλακτος 
που χρησιμοποιούν πρόβειο και κατσικίσιο γάλα για την παραγωγή τυριού και τυροπήγματος. Το 
παραγόμενο πρόβειο και κατσικίσιο γάλα έχει υψηλότερη αξία για σκοπούς επεξεργασίας γάλακτος σε 
σύγκριση με το γαλακτοκομικό γάλα, καθώς έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες 
καθώς και σε στερεά. Έτσι, η περαιτέρω μείωση της παραγωγής γάλακτος θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο 
στους διαχειριστές των αιγοπροβάτων αλλά και στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού 
γαλακτοκομικών προϊόντων.

Explanation how the intervention is consistent with the Water Framework Directive (i.e. 2000/60/EC).

Should the intervention be implemented based upon WTO blue box criteria (Chapter 5.1.10), please 
indicate the fixed number of hectares and yields, or the fixed number of animals (in heads). Please also 
indicate how these values were determined (e.g. reference year, calculation method, etc.).
Fixed number of hectares
N/A
Calculation method

Fixed number of hectares
N/A
Calculation method

Fixed number of animals (heads)
N/A
Calculation method
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Is the intervention financed, partly or completely, from the protein crop top up (maximum 2% in total) in 
accordance with Art. 96(3) of SPR?

 Yes       No      
If the intervention targets a mix between legumes and grasses: please indicate the minimium percentage of 
legumes in the mix.
N/A
Coupled income support granted to silkworms is an animal based support, where the use of ‘head’ as the 
support’s basic unit requires prior clarification of the followings:

please clarify the conversion rate between this unit and ‘head’ (i.e. how many of this unit corresponds to 
‘1 head’?) for the purpose of e.g. indicators.
N/A
It is possible to give further clarification in comment (e.g. the weight of eggs that a box must contain)

9 WTO compliance
Blue Box
Explanation of whether and, if so, how the intervention respects relevant provisions of Article 6.5 or 
Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box)
Η ενίσχυση στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη 
διατήρηση των επιπέδων παραγωγής.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

452911 Α.Π. 2.1 U.A - Ενίσχυση ανά κεφαλή ζώου Uniform R.8; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 2.1 U.A - Ενίσχυση ανά κεφαλή ζώου
..

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028

Total 
2024 
- 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027

Total 
2023 

- 
2027

Planned unit amount 10.00 10.00 10.00 8.78 8.78
Minimum Amount for the Planned 
unit amount 8.78 8.78 8.78
Maximum Amount for the Planned 
unit amount 11.55 11.55 11.55

452911
Α.Π. 2.1 U.A - Ενίσχυση ανά κεφαλή 
ζώου O.11 (unit: Head) 452,911.00 452,911.00 452,911.00 452,911.00 425,911.00

O.11 (unit: Head) 452,911.00 452,911.00 452,911.00 452,911.00 452,911.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 3,975,000.00 3,975,000.00 3,975,000.00 3,975,000.00 3,975,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution)

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of 
payment "compensatory" (article 
28(6)(b)) if the intervention contains 
carry over)
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Α.Π. 2.2 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα εσπεριδοειδή 
Intervention Code (MS) Α.Π. 2.2
Intervention Name Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα εσπεριδοειδή 
Type of Intervention CIS(32) - Coupled income support
Common Output Indicator O.10. Number of hectares benefitting from coupled income 

support
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.2
Αύξηση γεωργικών εισοδημάτων σε 
βαθμό που να φτάσουν το μέσο μισθό 
στην οικονομία.

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.8 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio associado ao rendimento para melhorar a competitividade, 
a sustentabilidade ou a qualidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η Κύπρος ετησίως θα παραχωρεί περί το 9% των εθνικών ανώτατων ορίων του φακέλου των Άμεσων 
Πληρωμών για σκοπούς προαιρετικής συνδεδεμένης, στους τομείς των εσπεριδοειδών που βρίσκονται σε 
περιοχές που επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη και στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας.

Ο τομέας των εσπεριδοειδών στην Κύπρο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, κυρίως το υψηλό κόστος 
παραγωγής και την έλλειψη νερού άρδευσης, λόγω των παρατεταμένων ξηρασιών που συμβαίνουν συχνά 
στην Κύπρο. Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στις κοινότητες που επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη όμως 
αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα, με αποτέλεσμα αρκετοί να τα εγκαταλείπουν. Η δράση 
στοχεύει στο να μην εγκαταλειφθούν οι εκτάσεις των εσπεριδοειδών στην νεκρή ζώνη, οι οποίες 
παρέχουν μεταξύ άλλων πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικολογικά οφέλη. Η ενίσχυση στον τομέα των 
εσπεριδοειδών χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου επίτευξης και 
διατήρησης της έκτασης των εσπεριδοειδών της νεκρής ζώνης.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the 
area and, when applicable, other relevant obligations 
Οι αιτητές είναι 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ισχύει για τα φυσικά 
πρόσωπα). 

Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση θα πρέπει να είναι 0,3 εκτάρια και το συνολικό ποσό 
της επιδότησης να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από €100. Επιλέξιμες για την εν λόγω ενίσχυση είναι οι 
εκτάσεις εσπεριδοειδών που βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται απο τη νεκρή ζώνη.
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6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Description
Εφαρμόζεται ενιαίο ποσό ανά εκτάριο.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Justification of the difficulty(ies) that the targeted sector(s)/production(s) or type(s) of farming therein 
undergo.
Ο τομέας των εσπεριδοειδών στην Κύπρο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, κυρίως το υψηλό κόστος 
παραγωγής και την έλλειψη νερού άρδευσης, λόγω των παρατεταμένων ξηρασιών που συμβαίνουν συχνά 
στην Κύπρο. Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στις κοινότητες που επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη όμως 
αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα, με αποτέλεσμα αρκετοί να τα εγκαταλείπουν. Η δράση 
στοχεύει στο να μην εγκαταλειφθούν οι εκτάσεις των εσπεριδοειδών στην νεκρή ζώνη, οι οποίες 
παρέχουν μεταξύ άλλων πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικολογικά οφέλη. Η ενίσχυση στον τομέα των 
εσπεριδοειδών χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία κινήτρου επίτευξης και 
διατήρησης της έκτασης των εσπεριδοειδών της νεκρής ζώνης.

Πιο συγκεκριμένα οι γεωργοί εσπεριδοειδών της νεκρής ζώνης αντιμετωπίζουν τα πιο κάτω προβλήματα:

1) Τα αγροτεμάχια βρίσκονται πολύ κοντά στα τουρκικά στρατεύματα και λόγω αυτού του γεγονότος 
υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά. Πρόσθετα για να εισέλθουν στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης 
γεωργοί, εργάτες, σύμβουλοι και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα πρέπει πρώτα να έχει λάβει άδεια 
πρόσβασης από τα Ηνωμένα Έθνη.

2) Λόγω του περιορισμένου αριθμού επισκέψεων οι συνήθεις γεωργικές πρακτικές όπως άρδευση, 
φυτοπροστασία, κλάδεμα κ.λπ. είναι ανεπαρκείς.

3) Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Κύπρου, στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης δεν υπάρχουν 
κυβερνητικά δίχτυα άρδευσης και για αυτό η άρδευση τους γίνεται μόνο από ιδιωτικές γεωτρήσεις.

4) Το μέσο μέγεθος των αγροτεμαχίων με εσπεριδοειδή στις περιοχές που επηρεάζονται από την νεκρή 
ζώνη, είναι σχετικά μικρό (0,9ha,) σε σχέση με το μέσο μέγεθος των αγροτεμαχίων με εσπεριδοειδή της 
Κύπρου το οποίο είναι 1,5ha και ως εκ τούτου το κόστος παραγωγής εσπεριδοειδών στις περιοχές που 
επηρεάζονται από τη νεκρή ζώνη είναι υψηλότερο.

5) Το κόστος φυτοπροστασίας είναι υψηλότερο. Στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης, έχει εγκαταλειφθεί 
ένας μεγάλος αριθμός αγροτεμαχίων, που αποτελούν σημεία ανάπτυξης παρασίτων, ειδικά για 
αρουραίους, που προκαλούν πολλές ζημιές στις φυτείες εσπεριδοειδών της περιοχής.

What is the aim of the intervention with regard to the targeted sector(s)/production(s) or type(s) of 
farming therein?

 to improve competitiveness
 to improve quality
 to improve sustainability’ 
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How will the intervention address the identified difficulty(ies) by this aim (i.e. explanation about the 
targeting)?
Με τη δράση αυτή στηρίζονται οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών στην νεκρή ζώνη, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες, ώστε να μην εγκαταλειφθούν οι εκτάσεις αυτές 
με όλα τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. 

What is (are) the sector(s) concerned?
Fruit and vegetables
Justification of the importance of the targeted sector(s)/production(s) or type(s) of farming therein
Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στις κοινότητες που επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη αντιμετωπίζουν 
επιπρόσθετα προβλήματα, με αποτέλεσμα αρκετοί να τα εγκαταλείπουν. Η δράση στοχεύει στο να μην 
εγκαταλειφθούν οι εκτάσεις των εσπεριδοειδών στην νεκρή ζώνη, οι οποίες παρέχουν μεταξύ άλλων 
πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικολογικά οφέλη. 

Explanation how the intervention is consistent with the Water Framework Directive (i.e. 2000/60/EC).
Οι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης οφείλουν όπως και όλοι οι υπόλοιποι να τηρούν τις πρόνοιες της 
αιρεσιμότητας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα ύδατα.

Should the intervention be implemented based upon WTO blue box criteria (Chapter 5.1.10), please 
indicate the fixed number of hectares and yields, or the fixed number of animals (in heads). Please also 
indicate how these values were determined (e.g. reference year, calculation method, etc.).
Fixed number of hectares
N/A
Calculation method

Fixed number of hectares
N/A
Calculation method

Fixed number of animals (heads)
N/A
Calculation method

Is the intervention financed, partly or completely, from the protein crop top up (maximum 2% in total) in 
accordance with Art. 96(3) of SPR?

 Yes       No      
If the intervention targets a mix between legumes and grasses: please indicate the minimium percentage of 
legumes in the mix.
N/A
Coupled income support granted to silkworms is an animal based support, where the use of ‘head’ as the 
support’s basic unit requires prior clarification of the followings:

please clarify the conversion rate between this unit and ‘head’ (i.e. how many of this unit corresponds to 
‘1 head’?) for the purpose of e.g. indicators.
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N/A
It is possible to give further clarification in comment (e.g. the weight of eggs that a box must contain)

9 WTO compliance
Blue Box
Explanation of whether and, if so, how the intervention respects relevant provisions of Article 6.5 or 
Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture (Blue Box)
Η ενίσχυση στον τομέα των εσπεριδοειδών χορηγείται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη διατήρηση 
της έκτασης.
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11 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

669 Α.Π. 2.2 U.A - Ποσό ενίσχυσης Uniform R.8; 
Explanation and Justification (including the flexibility)
Α.Π. 2.2 U.A - Ποσό ενίσχυσης
...

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028

Total 
2024 
- 
2028

Group Planned Unit Amount

Calendar Year 2023 2024 2025 2026 2027

Total 
2023 

- 
2027

Planned unit amount 411.06 411.06 411.06 411.00 411.00
Minimum Amount for the Planned unit 
amount 390.51 390.51 390.51
Maximum Amount for the Planned unit 
amount 431.61 431.61 431.61

669 Α.Π. 2.2 U.A - Ποσό ενίσχυσης O.10 (unit: Hectare) 669.00 669.00 669.00 669.00 669.00
O.10 (unit: Hectare) 669.00 669.00 669.00 669.00 669.00
Annual indicative financial allocation 
(Union Contribution in EUR) 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00
Out of which needed to reach the 
minimum ringfencing requirement 
(Annex X) (only under article 27) 
(Union contribution)

TOTAL

Out of which needed carried over - 
expenditure (applicable only to eco-
scheme and only with type of payment 
"compensatory" (article 28(6)(b)) if the 
intervention contains carry over)
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5.2 Sectoral Interventions
Fruit and Vegetables



EN 260 EN

Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s)
Result 
Indicator(s)

F&V_UA_ENV - Ετήσιο ποσό επιχειρηματικού σχεδίου 
για δράσεις Average R.24; 
F&V_UA_R1 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για 
δράσεις συμβουλών, εκπαίδευσης και ανταλλαγής 
γνώσεων. Average
F&V_UA_R10 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου 
για υιοθέτηση ποιοτικών προτύπων Average
F&V_UA_R5 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για 
δράσεις σχετικά με την διαχείριση κινδύνων. Average
F&V_UA_R9 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για 
επενδυτικές δράσεις Average
Description
F&V_UA_ENV - Ετήσιο ποσό επιχειρηματικού σχεδίου για δράσεις 
.

F&V_UA_R1 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για δράσεις συμβουλών, εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσεων.
Ποσό επιχειρηματικού σχεδίου για δράσεις συμβουλών, εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσεων.

F&V_UA_R10 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για υιοθέτηση ποιοτικών προτύπων
Ποσό επιχειρηματικού σχεδίου για υιοθέτηση ποιοτικών προτύπων.

F&V_UA_R5 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για δράσεις σχετικά με την διαχείριση κινδύνων.
Ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για παρεμβάσεις σχετικές με την διαχείριση κινδύνων.

F&V_UA_R9 - Ετήσιο ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για επενδυτικές δράσεις
Ποσό επιχειρησιακού σχεδίου για επενδυτικές δράσεις αναδιάρθρωσης, εκσυχρονισμού και βελτίωσης αποδοτικότητας.
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Planned Unit Amounts - financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 
2023 - 
2027

Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 125,000.00
O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

F&V_UA_ENV - Ετήσιο ποσό 
επιχειρηματικού σχεδίου για δράσεις 

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 625,000.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 17,050.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 17,050.00 85,250.00
O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

F&V_UA_R1 - Ετήσιο ποσό 
επιχειρησιακού σχεδίου για δράσεις 
συμβουλών, εκπαίδευσης και ανταλλαγής 
γνώσεων.

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 85,250.00 85,250.00 85,250.00 85,250.00 85,250.00 426,250.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 37,500.00
O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00F&V_UA_R10 - Ετήσιο ποσό 

επιχειρησιακού σχεδίου για υιοθέτηση 
ποιοτικών προτύπων

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 187,500.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 17,500.00
O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00F&V_UA_R5 - Ετήσιο ποσό 

επιχειρησιακού σχεδίου για δράσεις 
σχετικά με την διαχείριση κινδύνων.

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 87,500.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 16,950.00 16,950.00 16,950.00 16,950.00 16,950.00 84,750.00
O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00F&V_UA_R9 - Ετήσιο ποσό 

επιχειρησιακού σχεδίου για επενδυτικές 
δράσεις

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 84,750.00 84,750.00 84,750.00 84,750.00 84,750.00 423,750.00
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INVRE(47(1)(a)) -  - investments in tangible and intangible assets, research and experimental and innovative production 
methods and other actions
F&V10 - Περιβαλλοντικές δράσεις – «Ολοκληρωμένη παραγωγή»
Intervention Code (MS) F&V10
Intervention Name Περιβαλλοντικές δράσεις – «Ολοκληρωμένη παραγωγή»
Type of Intervention INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible 

assets, research and experimental and innovative production 
methods and other actions

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
PROMO 
promoting, developing and implementing:
(i) production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii) pest and disease resilient production practices;
(iii) animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union and national law;
(iv) reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their re-usage and 
valorisation;
(v) protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular protection of water, 
soil and air.

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and combatting 
antimicrobial resistances

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής στοχεύει στη μείωση των εισροών 
στη γεωργική εκμετάλλευση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, ενώ όλες οι 
καλλιεργητικές πρακτικές εκτελούνται υπό την εποπτεία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και 
καταγράφονται από τους παραγωγούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προστασία της ποιότητας του νερού 
και του εδάφους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
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και την προστασία της υγείας των εργαζομένων στην εκμετάλλευση και των καταναλωτών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡAΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

6.1Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής

Η διάρκεια εφαρμογής αυτής της δράσης είναι 3 έτη όσον αφορά την εφαρμογή της για κάθε μέλος και τις 
αντίστοιχες εκτάσεις που εντάσσει στη δράση. Στην περίπτωση που η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τη 
διάρκεια του αρχικού επιχειρησιακού προγράμματος, η δράση συνεχίζεται σε επόμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. 

Η δράση αυτή πρέπει να συνδέεται άμεσα με συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών πρέπει 
να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο περιβαλλοντικές δράσεις ενώ επίσης, το 15% τουλάχιστον των 
συνολικών δαπανών ενός επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

Όταν τουλάχιστον το 80% των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή 
περισσότερες ταυτόσημες γεωργο–περιβαλλοντικο–κλιματικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) για τα Στρατηγικά Σχέδια αριθ. 2021/2115 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος θα 
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις ώστε να είναι επιλέξιμες για εφαρμογή:

·Τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) για τα Στρατηγικά 
Σχέδια αριθ. 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

·Να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Πλαίσιο.

·Οι επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις 
στις οποίες λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος 
από τις εν λόγω πιέσεις.

·Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ή άλλων εισροών γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον οι εν λόγω περιορισμοί μπορούν να 
αξιολογηθούν κατά τρόπο που να κατά τρόπο που να παρέχει εγγυήσεις ως προς την τήρηση των εν λόγω 
δεσμεύσεων.

·Οι επωφελείς για το περιβάλλον επενδύσεις στις εγκαταστάσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή στις 
εγκαταστάσεις των παραγωγών–μελών είναι επιλέξιμες για υποστήριξη εφόσον:

α) συμβάλλουν στη μείωση της τρέχουσας χρήσης εισροών παραγωγής, των εκπομπών ρύπων ή 
αποβλήτων από τη διαδικασία παραγωγής· ή

β) καθιστούν δυνατή την αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών ενεργειακών πόρων με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ή

γ) συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση συγκεκριμένων 
εισροών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων φυτοπροστασίας ή λιπασμάτων· ή

δ) συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος· ή

ε) συνδέονται με μη παραγωγικές επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής δέσμευσης, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω στόχοι 
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αφορούν την προστασία των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών δράσεων, ισχύουν τα παρακάτω:

1.      Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια 
εισοδήματος που συνεπάγεται η δράση.

2.      Η στήριξη για περιβαλλοντικές δράσεις που είναι πανομοιότυπες με γεωργο–περιβαλλοντικο–
κλιματικές δεσμεύσεις του άρθρου 70 του κανονισμού (ΕΕ) για τα Στρατηγικά Σχέδια αριθ. 2021/2115 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα, περιορίζεται στα μέγιστα ποσά που 
προβλέπονται για τις γεωργο–περιβαλλοντικο–κλιματικές ενισχύσεις. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε 
περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών υπερβαίνουν α) την ελάχιστη δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο σημείο 4.1 «Ορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις», β) τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τα πρότυπα ΚΠΠΚ, γ) τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δ) άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

2. Οι παραγωγοί μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές  και 
πρόνοιες εθνικών ή ιδιωτικών πλήρως καθορισμένων προτύπων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής 
(π.χ..Global Gap).

3. Οι παραγωγοί μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών που εφαρμόζουν πλήρως καθορισμένα πρότυπα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής πρέπει να τυγχάνουν πιστοποίησης από ανεξάρτητο 
αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.

4. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες παραγωγής) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν το 
σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής.

5. Εξαιρούνται τα εσπεριδοειδή από τη συγκεκριμένη δράση.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι 
βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δε θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών. Το ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη το επιπρόσθετο κόστος από την 
εφαρμογή της δράσης καθώς και το διαφυγόν εισόδημα του παραγωγού που σχετίζεται με τη μετάβαση 
από την εφαρμογή συνήθων πρακτικών συμβατικής παραγωγής (οι οποίες συμμορφώνονται με τις 
βασικές καλλιεργητικές φροντίδες και τις ορθές γεωργικές πρακτικές) στην εφαρμογή του συστήματος 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. Ο υπολογισμός του πρόσθετου κόστους λαμβάνει υπόψη τυχόν 
εξοικονομήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των συστημάτων όπως για παράδειγμα η μειωμένη 
χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων και νερού καθώς επίσης και τυχόν υψηλότερες τιμές 
πώλησης των προϊόντων. Επιπρόσθετα, στο καθορισμό της επιλέξιμης δαπάνης δε θα ληφθούν υπόψη 
ποσά που αντιστοιχούν σε υποχρεωτική ολοκληρωμένη φυτοπροστασία όπως αυτή προνοείται βάσει 
νομοθεσίας.

Το 15% τουλάχιστον των συνολικών δαπανών ενός Ε.Π. πρέπει να αφορούν Περιβαλλοντικές Δράσεις. 
Το ποσοστό μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο στο 40% του συνόλου των δαπανών.
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7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης προστασίας καλλιεργειών με την 
στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την μείωση της παραγωγής από την 
εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Οι περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα 
κριτήρια του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω η παρέμβαση εμπίπτει 
εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

F&V11 - Περιβαλλοντικές δράσεις – «Προστασία του εδάφους»
Intervention Code (MS) F&V11
Intervention Name Περιβαλλοντικές δράσεις – «Προστασία του εδάφους»
Type of Intervention INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible 

assets, research and experimental and innovative production 
methods and other actions

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
PROMO 
promoting, developing and implementing:
(i) production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii) pest and disease resilient production practices;
(iii) animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union and national law;
(iv) reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their re-usage and 
valorisation;
(v) protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular protection of water, 
soil and air.

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.1 Ορθολογιστική  διαχείριση των 
υγρών και στερεών αποβλήτων των Βαθμίδα Α Yes
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κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.22 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados relacionados com a melhoria 
da gestão dos nutrientes
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Μια από τις πιο σοβαρές αιτίες εδαφικής ρύπανσης αποτελεί η αυξημένη χρήση αγροχημικών, ειδικότερα 
όταν η εφαρμογή τους δεν πραγματοποιείται με ορθολογικό τρόπο. Η εισχώρηση ρύπων στο έδαφος έχει 
πολλαπλές επιπτώσεις αποτελώντας μία από τις κυριότερες απειλές για το περιβάλλον με σημαντικότερες 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση των υδάτων, την υποβάθμιση ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων και την αλλοίωση των φυσικών πόρων. Η παρέμβαση συμβάλλει στην μείωση της 
εδαφικής ρύπανσης μέσα από έξι δράσεις.

Δράση 6.2.1,

Το έδαφος αποτελεί την πηγή των θρεπτικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση 
του βιολογικού κύκλου των φυτικών οργανισμών. Η χρήση χημικών ή και οργανικών λιπασμάτων 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση των ελλειπόντων από το έδαφος θρεπτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου. Παρόλα αυτά όμως η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων και του εδάφους. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι ο ακριβής προσδιορισμός των θρεπτικών 
αναγκών των καλλιεργειών και η χρήση των απόλυτα απαραίτητων ποσοτήτων χημικών ή και οργανικών 
λιπασμάτων που απαιτεί η καλλιέργεια. Η αξιολόγηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά 
στοιχεία, σε συνδυασμό με τη φυλλοδιαγνωστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αειφορική διαχείριση 
της θρέψης τόσο των λαχανικών όσο και των δενδρωδών καλλιεργειών. Η εφαρμογή προγράμματος 
λίπανσης που βασίζεται, σε αποτελέσματα χημικών αναλύσεων φύλλων και εδάφους, εμπίπτει σε μια 
ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την υποβάθμιση 
των εδαφών και τη ρύπανση των νερών.

Το άζωτο (Ν), το φωσφόρο (Ρ) και το κάλιο (Κ) είναι τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζονται τα φυτά για τη βέλτιστη ανάπτυξή τους. Τα εδάφη συχνά δεν διαθέτουν αυτά τα θρεπτικά 
συστατικά, είτε φυσικά είτε ως αποτέλεσμα της υπερβολικής καλλιέργειας ή άλλων περιβαλλοντικών 
παραγόντων. Για τους λόγους αυτούς, το Ν, Ρ και Κ είναι τα κύρια συστατικά των λιπασμάτων που 
προστίθενται στο έδαφος. Οι αναλύσεις εδάφους και / ή φύλλων (για Ν, Ρ και Κ) δείχνουν την τρέχουσα 
περιεκτικότητα αυτών των στοιχείων στο χώμα / φύλλα και τις επακόλουθες ανάγκες των φυτών ώστε να 
προετοιμαστεί το βέλτιστο σχέδιο λίπανσης. Στόχος της δράσης αυτής είναι η προσθήκη της κατάλληλης 
ποσότητας λιπασμάτων στο έδαφος και η μείωση της ρύπανσης του εδάφους.

Δράση 6.2.2,

Τα ζιζάνια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες μείωσης της απόδοσης των 
καλλιεργειών και για το λόγο αυτό οι παραγωγοί συνηθίζουν τη χρήση ζιζανιοκτόνων για την 
αντιμετώπισή τους. Η συνεχής χρήση ζιζανιοκτόνων δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης των εδαφών και 
δυνητικής ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, έκφρασης ανθεκτικότητας στα ζιζάνια, 
μείωση της μικροβιακής δραστηριότητας στο έδαφος και έμμεσης υποβάθμισης της γονιμότητας του 
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εδάφους. Ως εκ τούτου η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων στη συμβατική 
γεωργία έχει σημαντική θετική επίπτωση στο περιβάλλον.

Δράση 6.2.3,

Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στο έδαφος 
δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Η 
χρήση της ηλιαπολύμανσης ως εναλλακτικής μεθόδου, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και την επαρκή αντιμετώπιση ή επίσχεση των παθογόνων εδάφους με 
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χρήση πλαστικού με στρώσεις βελτιώνει την αποδοτικότητα της 
μεθόδου μειώνοντας πρόσθετες δαπάνες για την αντιμετώπιση των παθογόνων εδάφους αργότερα.

Δράση 6.2.4,

Η έγκαιρη εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών ουσιών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ορθής 
καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών. Μια ακατάλληλη επέμβαση, σε λάθος 
χρόνο δημιουργεί σωρεία προβλημάτων όπως η ανεπαρκής καταπολέμηση και μείωση του πληθυσμού 
ωφέλιμων εντόμων και μικροοργανισμών, ενώ επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Επιπλέον ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών είναι καίριας σημασίας για την πρόβλεψη της 
παρουσίας και εξέλιξης διαφόρων εχθρών και ασθενειών τα οποία προσβάλλουν τα οπωροκηπευτικά 
τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής όσο και μετασυλλεκτικά.

Δράση 6.2.5,

Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών για την αντιμετώπιση εχθρών δημιουργεί προβλήματα σημειακής 
και μη σημειακής ρύπανσης του εδάφους των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Επιπλέον αυξάνεται η 
έκθεση του χρήστη και των εργαζομένων σε χημικές ουσίες. Η χρήση εντομοπροστατευτικών δικτύων ως 
εναλλακτικής μεθόδου αντιμετώπισης των εχθρών των καλλιεργειών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών με θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 
ασφάλεια του χρήστη.

Δράση 6.2.6,

Τα παθογόνα εδάφους αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες μείωσης της γεωργικής 
παραγωγής καθώς και της υποβάθμισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Ως εκ τούτου, οι 
παραγωγοί για την εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής, υψηλής ποιότητας χρησιμοποιούν σημαντικές 
ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών για την αντιμετώπιση παθογόνων εδάφους. Η συνεχής χρήση 
φυτοπροστατευτικών ουσιών δημιουργεί προβλήματα σημειακής και μη σημειακής ρύπανσης του 
εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Επιπλέον, αυξάνεται η έκθεση του χρήστη και των 
εργαζομένων σε χημικές ουσίες. Η χρήση εμβολιασμένων σπορόφυτων με υποκείμενα ανθεκτικά σε 
παθογόνα εδάφους ως μια επιτυχής και μη υποχρεωτική μέθοδος αντιμετώπισης των εχθρών και 
ασθενειών των καλλιεργειών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών 
με θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ασφάλεια του χρήστη.

Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

6.2.1 Ετοιμασία και εφαρμογή προγράμματος λίπανσης των καλλιεργειών 

Η διάρκεια εφαρμογής αυτής της δράσης είναι τουάχιστον 3 έτη όσον αφορά την εφαρμογή της για κάθε 
μέλος και τις αντίστοιχες εκτάσεις που εντάσσει στη δράση. Στην περίπτωση που η διάρκεια της δράσης 
υπερβαίνει τη διάρκεια του αρχικού επιχειρησιακού προγράμματος, η δράση συνεχίζεται σε επόμενο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

6.2.2 Χρήση πλαστικών εδαφοκάλυψης

Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με τη βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6.2.3 Ηλιοαπολύμανση

6.2.4 Συστήματα έγκαιρης  προειδοποίησης  και  παρακολούθησης  εχθρών  και ασθενειών των 
καλλιεργειών

Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με τη βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6.2.5Χρήση εντομοπροστατευτικών δικτύων

Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με τη βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών

6.2.6 Χρήση εμβολιασμένων σποροφύτων

Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με τη βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ισχύει ό,τι και για τη παρέμβαση F&V10.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών υπερβαίνουν α) την ελάχιστη δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο σημείο 4.1 «Ορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις», β) τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τα πρότυπα ΚΠΠΚ, γ) τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δ) άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Eligibility conditions 

Για τη δράση 6.2.1

1. Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

2. Η Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να καταρτίσει, σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό, 
πρόγραμμα δειγματοληψιών εδάφους ή φύλλων ανάλογα με την καλλιέργεια και τηρεί σχετικό αρχείο.

3. Απαιτείται η πραγματοποίηση αναλύσεων εδάφους ή φύλλων τουλάχιστον για Ν, Ρ και Κ τα 
αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία του προγράμματος λίπανσης των 
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καλλιεργειών.

4. Πρέπει να καθορίζεται σχετικό πρόγραμμα λίπανσης από επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και τη θρεπτική κατάσταση των φυτών το οποίο και θα 
εφαρμόζεται από τους παραγωγούς μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών.

5. Η Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να διατηρεί σχετικό αρχείο με τις αναλύσεις και αντίγραφο της 
σύστασης λίπανσης που εκδίδεται από επιστημονικό προσωπικό.

6. Οι παραγωγοί μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν το πρόγραμμα λίπανσης και να διατηρούν και 
ενημερώνουν σχετικό ημερολόγιο ή αρχείο για τη λίπανση των καλλιεργειών τους ενώ διατηρούν τα 
πρωτότυπα των αναλύσεων.

7. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες λιπασμάτων που εφαρμόστηκαν) με τους παραγωγούς που 
εφαρμόζουν τη δράση αυτή. 

Οι ειδικές δεσμεύσεις 1, 3 και 4 πρέπει να εφαρμόζονται με τη βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Για τη δράση 6.2.2

1. Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης που αφορά την 
εφαρμογή στις καλλιέργειες βιοδιασπώμενου πλαστικού εδαφοκάλυψης. Η εφαρμογή να γίνεται 
γραμμικά και σε καλλιέργειες στις οποίες η εφαρμογή τους είναι πρακτικά εφαρμόσιμη.

2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες βιοδιασπώμενου πλαστικού) με τους παραγωγούς που 
εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

3. Οι δεσμεύσεις που λαμβάνονται εκ μέρους της Οργάνωσης Παραγωγών και των μελών της που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση είναι αυτές που είναι πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις σύμφωνα με την 
Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τη δράση 6.2.3

1. Η επιλέξιμη επένδυση θα πρέπει να αφορά την εφαρμογή ηλιαπολύμανσης με χρήση πλαστικού που 
έχει στρώσεις από πολυαμίδιο.

2.Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες πλαστικού με στρώσεις με πολυαμίδιο) με τους παραγωγούς 
που εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

3.Οι δεσμεύσεις που λαμβάνονται εκ μέρους της Οργάνωσης Παραγωγών και των μελών της που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση είναι αυτές που είναι πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις σύμφωνα με την 
Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για τη δράση 6.2.4

1. Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης. 

2. Είναι απαραίτητη η τήρηση αρχείου παρακολούθησης εχθρών.

3. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό 
έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης.

4. Να εφαρμοστεί σύστημα ταχείας και έγκαιρης προειδοποίησης των παραγωγών μελών για λήψη 
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μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων.

5. Η διαχείριση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης.

6. Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

Για τη δράση 6.2.5,

1. Η επιλέξιμη επένδυση πρέπει να αφορά την εφαρμογή εντομοπροστατευτικών δικτύων ως μέσω 
προστασίας υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες εντομοπροστατευτικών δικτύων) με τους παραγωγούς που 
εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

Για τη δράση 6.2.6,

1. Η επιλέξιμη επένδυση πρέπει να αφορά την αγορά εμβολιασμένων σποροφύτων τομάτας, αγγουριάς, 
πεπονιού και καρπουζιάς, σε υποκείμενα ανθεκτικά σε παθογόνα εδάφους.

2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες εμβολιασμένων σποροφύτων) με τους παραγωγούς που 
εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

3. Οι Οργανώσεις Παραγωγών πρέπει να υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή μελέτη σκοπιμότητας σε ό,τι 
αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη, από την εφαρμογή αυτής της δράσης.

4. Οι δεσμεύσεις που λαμβάνονται εκ μέρους της Οργάνωσης Παραγωγών και των μελών της που είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση είναι αυτές που είναι πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις σύμφωνα με την 
Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεταιστο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης.

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις, 
υποστηρικτικά έγγραφα μισθοδοσίας/αγοράς υπηρεσιών, όπου απαιτείται κτλ.) που θα παρουσιάζουν οι 
δικαιούχοι.

Για τη δράση 6.2.1

Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται με βάση το κόστος των εδαφολογικών αναλύσεων και της 
φυλλοδιαγνωστικής κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Για τη δράση 6.2.2

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται ως η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο τύπων πλαστικών 
(βιοδιασπώμενου και συμβατικού). Επιπλέον, θα ληφθεί υπόψη το κόστος εργασίας για τη συλλογή του 
συμβατικού πλαστικού.

Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι 
βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δε θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών.
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Για τη δράση 6.2.3

Το κόστος αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και την εγκατάσταση πλαστικού με στρώσεις 
πολυαμιδίου.

Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι 
βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δε θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών.

Για τη δράση 6.2.4,

Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες αφορούν το κόστος αγοράς και εγκατάστασης των παρακάτω 
συστημάτων που σχετίζονται με την παρακολούθηση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών κατόπιν 
προσκόμισης παραστατικών αγοράς:

1. Θερμόμετρα μεγίστου – ελαχίστου

2. Ανεμόμετρα

3. Όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας αέρα

4. Μετρητές έντασης ηλιακής ακτινοβολίας

5. Λογισμικό καταχώρησης των μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων

6. Λογισμικό πρόβλεψης κινδύνου προσβολής από εχθρούς και ασθένειες

7. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – δικτύωση για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των παραμέτρων που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της Δράσης.

8. Παγίδες παρακολούθησης διακύμανσης πληθυσμών εντόμων

Για τη δράση 6.2.5,

Το κόστος αγοράς των εντομοπροστατευτικών δικτύων με προσκόμιση τιμολογίων.

Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι 
βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δε θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών.

Για τη δράση 6.2.6,

Η μείωση του κόστους που προκύπτει από τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών 
λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται από το ύψος της ενίσχυσης.

Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι 
βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δε θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών.

Το 15% τουλάχιστον των συνολικών δαπανών ενός Ε.Π. πρέπει να αφορούν Περιβαλλοντικές 
Δράσεις. Το ποσοστό μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο στο 40% του συνόλου των δαπανών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.
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8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή δράσεων για προστασία του εδάφους από την ρύπανση με την 
στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την μείωση της παραγωγής από την 
εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Οι περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα 
κριτήρια του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω η παρέμβαση εμπίπτει 
εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

F&V12 - Περιβαλλοντικές δράσεις – «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, για την 
προστασία των εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του εδαφικού άνθρακα»
Intervention Code (MS) F&V12
Intervention Name Περιβαλλοντικές δράσεις – «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, για την προστασία των εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του εδαφικού άνθρακα»

Type of Intervention INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible 
assets, research and experimental and innovative production 
methods and other actions

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
PROMO 
promoting, developing and implementing:
(i) production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii) pest and disease resilient production practices;
(iii) animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union and national law;
(iv) reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their re-usage and 
valorisation;
(v) protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular protection of water, 
soil and air.

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

5.7 Προστασία του εδάφους από την Βαθμίδα Γ Partially
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διάβρωση
4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Κύρια προβλήματα που οδηγούν στην υποβάθμιση του εδάφους είναι η διάβρωση, η μόλυνση, η 
αλατότητα καθώς και η αποψίλωση των φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων και αλλαγή στη χρήση 
γης. Όσον αφορά τη διάβρωση, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι 
κύριοι λόγοι που εντείνουν το πρόβλημα είναι η σύσταση του εδάφους, οι έντονες εκτός εποχής 
βροχοπτώσεις, οι μεγάλες κλίσεις, οι άνεμοι, οι πυρκαγιές, η εγκατάλειψη της καλλιεργήσιμης γης και σε 
μικρότερο βαθμό η υπερβόσκηση ή/και το είδος των φυτών που καλλιεργούνται. Η παρέμβαση 
συμβάλλει στην μείωση της υποβάθμιση του εδάφους μέσα από τρεις δράσεις.

Δράση 6.3.1

Η χρήση φυτών κάλυψης είναι πολύ σημαντική γεωργική δραστηριότητα που προστατεύει το περιβάλλον 
και διατηρεί τη γονιμότητα του εδάφους. Συμβάλει σημαντικά στη μικροβιακή δραστηριότητα, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις αποτρέπει την έκπλυση των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια νερά. Επιπλέον η 
ενσωμάτωση της φυτομάζας στο έδαφος, συμβάλλει στον εμπλουτισμό των εδαφών με οργανική ουσία 
ενώ καλύπτει μέρος των θρεπτικών αναγκών των καλλιεργειών που ακολουθούν. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των χημικών λιπασμάτων προστατεύοντας το περιβάλλον και 
μειώνοντας έμμεσα τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου.

Δράση 6.3.2

Η διατήρηση στις δενδρώδεις καλλιέργειες ελάχιστης βλάστησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη 
μείωση της διάβρωσης των εδαφών ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές λόγω βροχοπτώσεων. 
Επιπλέον στις παράλιες περιοχές, η διατήρηση χαμηλής βλάστησης, προστατεύει τη διάβρωση του 
εδάφους από τον άνεμο. Η μείωση της διάβρωσης των εδαφών συμβάλλει στη διατήρηση της γονιμότητας 
των εδαφών, στη μείωση του κινδύνου ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων νερών από νιτρικά 
ιόντα και φώσφορο.

Δράση 6.3.3

Τα απόνερα των ξεπλυμάτων των ψεκαστήρων είναι σημαντικός παράγοντας ρύπανσης των εδαφών, της 
μείωσης της βιοποικιλότητας των εδαφών, καθώς και της ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών 
νερών. Η βιοαποδόμηση των φυτοπροστατευτικών ουσιών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
«βιοκλίνες» συμβάλει στην αποφυγή της ρύπανσης των εδαφών και των υπογείων νερών από τα 
υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Επιπλέον, με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων 
βελτιώνεται η ποιότητα των εδαφών αφού δεν επιβαρύνονται με τέτοιας φύσεως γεωργικά απόβλητα.

Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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6.3.1 Χλωρά λίπανση

Η διάρκεια εφαρμογής αυτής της δράσης είναι 3 έτη όσον αφορά την εφαρμογή της για κάθε μέλος και τις 
αντίστοιχες εκτάσεις που εντάσσει στη δράση.. Στην περίπτωση που η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τη 
διάρκεια του αρχικού επιχειρησιακού προγράμματος, η δράση συνεχίζεται σε επόμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

6.3.2 Διατήρηση ελάχιστης βλάστησης

Η διάρκεια εφαρμογής αυτής της δράσης είναι 3 έτη όσον αφορά την εφαρμογή της για κάθε μέλος και τις 
αντίστοιχες εκτάσεις που εντάσσει στη δράση. Στην περίπτωση που η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τη 
διάρκεια του αρχικού επιχειρησιακού προγράμματος, η δράση συνεχίζεται σε επόμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

6.3.3 Βιοκλίνες

 Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με τη βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ισχύει ό,τι και για τη παρέμβαση F&V10.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών υπερβαίνουν α) την ελάχιστη δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο σημείο 4.1 «Ορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις», β) τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τα πρότυπα ΚΠΠΚ, γ) τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δ) άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Για τη δράση 6.3.3, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δράσεις που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις των 
παραγωγών μελών ή των Οργανώσεων Παραγωγών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών 
όπως αυτές καθορίζονται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

 

Για τη δράση 6.3.1

1. Η επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει να αφορά την σπορά και ενσωμάτωση φυτών κατάλληλων για χλωρή 
λίπανση.

2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

Για τη δράση 6.3.2

1. Απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση ελάχιστης βλάστησης στις δενδρώδεις καλλιέργειες με τη χρήση 
χλοοκοπτικών μηχανημάτων. Το ύψος της εναπομένουσας βλάστησης πρέπει να είναι σε επίπεδο που δε 
θα είναι ανταγωνιστικό για τις καλλιέργειες.

2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

3. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το μέτρο δεν αποτελούν ισοδύναμη πρακτική της αιρεσιμότητας. 
Οι αιτητές για συμμετοχή στην παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
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προκύπτουν από τις απαιτήσεις της αιρεσιμότητας, πριν δηλώσουν ενδιαφέρον.

4. Οι καλλιέργειες χαρουπιάς, αμυγδαλιάς και φουντουκιάς δεν είναι επιλέξιμες γι’ αυτή τη δράση.

5. Στην εφαρμογή της δράσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πρότυπο για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση της γης σχετικά με την ελάχιστη κάλυψη του εδάφους σε περιόδους και 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες όπως προνοείται στον κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια αριθ. 
2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για τη δράση 6.3.3

1. Η επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει να αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία βιοκλίνων για την κάλυψη 
των αναγκών των παραγωγών μελών της Ορ.Π.

2. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό 
έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης.

3. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και αριθμός βιοκλινών) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση 
αυτή.

4. Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

Για τις δράσεις 6.3.1 και 6.3.2, το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά 
από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές καλλιεργητικές πρακτικές και έξοδα παραγωγής δε θα 
περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών.

Για τη δράση 6.3.3 το κόστος υπολογίζεται με βάση τις παρακάτω δαπάνες, κατόπιν προσκόμισης 
προσφορών όπου απαιτείται:

1. Τσιμεντένιο δάπεδο ξεπλύματος ψεκαστήρων με υδρορροές (150m²)

2. Δεξαμενές αποθήκευσης υγρών αποβλήτων των ξεπλυμάτων

3. Αντλίες μεταφοράς των υγρών αποβλήτων στις δεξαμενές φύλαξης

4. Σύστημα άρδευσης για τη μεταφορά του υγρού αποβλήτου στις βιοκλίνες

5. Εγκατάσταση βιοκλίνης 20m³ (υλικό πληρώσεως, αδιάβροχο πλαστικό κάλυψης πυθμένα, σωλήνες 
αποστράγγισης και συλλογής εκπλυμάτων)

6. Αντλία μεταφοράς εκπλυμάτων στη δεξαμενή συλλογής των υγρών αποβλήτων.

Το 15% τουλάχιστον των συνολικών δαπανών ενός Ε.Π. πρέπει να αφορούν Περιβαλλοντικές Δράσεις. 
Το ποσοστό μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο στο 40% του συνόλου των δαπανών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
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Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή δράσεων για προστασία του εδάφους από την διάβρωση και τη 
ρύπανση με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την μείωση της 
παραγωγής από την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Οι περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να πληρούν τα 
αντίστοιχα κριτήρια του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω η παρέμβαση 
εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

F&V13 - Περιβαλλοντικές δράσεις – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, για 
βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης νερού, 
της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης
Intervention Code (MS) F&V13
Intervention Name Περιβαλλοντικές δράσεις – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, για βελτίωση της χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων 
και της αποστράγγισης

Type of Intervention INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible 
assets, research and experimental and innovative production 
methods and other actions

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
PROMO 
promoting, developing and implementing:
(i) production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii) pest and disease resilient production practices;
(iii) animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union and national law;
(iv) reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their re-usage and 
valorisation;
(v) protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular protection of water, 
soil and air.

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention
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Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

5.3
Εξοικονόμιση του νερού. Συντήρηση 
παλαιών αρδευτικών δικτύων προς 
περιορισμό των απωλειών 

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.23 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para melhorar o balanço 
hídrico
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ως αποτέλεσμα των κλιματολογικών συνθηκών της Ανατολικής Μεσογείου, με τα μεγάλης διάρκειας 
ζεστά καλοκαίρια και τις χαμηλές ετήσιες βροχοπτώσεις, η έλλειψη νερού για την Κύπρο είναι μια 
πραγματικότητα που επιδεινώνεται. Οι αυξημένες επιπτώσεις της σοβαρής ξηρασίας, σε συνδυασμό με 
την αύξηση των θερμοκρασιών, είχαν ως αποτέλεσμα τον ανεπαρκή εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. 
Στην Κύπρο το πρόβλημα της υδατικής ανεπάρκειας διαγνώστηκε έγκαιρα από τις αρμόδιες αρχές. Η 
κυβερνητική υδατική πολιτική εστιάζεται στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και άλλων μη συμβατικών 
πηγών νερού όπως είναι το ανακυκλωμένο νερό, η χρήση του οποίου αποδεσμεύει ίσες ποσότητες καλής 
ποιότητας νερού. Παράλληλα προωθείται η εφαρμογή συστημάτων άρδευσης σε όλες τις καλλιέργειες και 
συγκεκριμένα συστημάτων που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ύδατος. Η παρέμβαση συμβάλλει στην 
μείωση του πρόβληματος της υδατικής ανεπάρκειας μέσα από τέσσερις δράσεις.

Δράση 6.4.1

Η διαχείριση των υδατικών πόρων και η οικονομία της χρήσης του νερού είναι σημαντικός παράγοντας 
διατήρησης της αειφορίας στα αγροτικά οικοσυστήματα. Η χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης 
συμβάλει στην μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου προς άρδευση νερού αφού με τη χρήση τέτοιων 
συστημάτων, εξοικονομείται νερό ενώ μπορεί να γίνει και εφαρμογή λιπάνσεων με ακρίβεια, μειώνοντας 
τον κίνδυνο ρύπανσης των εδαφών και των υπόγειων νερών με νιτρικά ιόντα. Ωστόσο, στόχος της δράσης 
είναι η αντικατάσταση ή η βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης έτσι ώστε να εξοικονομηθεί το 
νερό άρδευσης και να μην αυξηθεί η συνολική αρδευόμενη έκταση.

Δράση 6.4.2

Η συλλογή του βρόχινου νερού κατά τη χειμερινή περίοδο στα θερμοκήπια είναι σημαντική 
δραστηριότητα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων που προορίζονται για γεωργικούς σκοπούς. Η 
συλλογή του βρόχινου νερού και η χρησιμοποίησή του για την κάλυψη μέρους των αναγκών των 
καλλιεργειών συμβάλει στη μείωση της άντλησης των υπόγειων νερών ειδικότερα κατά τη χειμερινή 
περίοδο. Υπεράντληση των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την 
υποβάθμισή τους κυρίως λόγω της εισόδου στους υδροφορείς θαλάσσιου νερού.

Δραση 6.4.3 

Ητυποποίηση και συσκευασία των γεωργικών προϊόντων απαιτεί τη χρήση σημαντικών ποσοτήτων νερού 
για το πλύσιμό τους. Κατά τη διαδικασία πλυσίματος, τα απόνερα επιβαρύνονται με μικροοργανισμούς, 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, ξένες ύλες κτλ.. Ως εκ τούτου, η διαχείριση και η 
επαναχρησιμοποίηση των απόνερων για άλλους σκοπούς, όπως π.χ.. άρδευση καλλιεργειών, είναι 
σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση και ορθολογιστική διαχείριση του νερού στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης.

Δράση 6.4.4

Οι απώλειες νερού από δεξαμενές λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη Κύπρο είναι 
σημαντικές. Ως εκ τούτου, η μείωση της εξάτμισης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαχείριση των 
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υδάτινων πόρων και της εξοικονόμησης του διαθέσιμου για άρδευση νερού.

Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεωνκαθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

6.4.1 Βελτιωμένα συστήματα άρδευσης

Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται με τη βοήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6.4.2 Κατασκευή δεξαμενών και συστημάτων συλλογής ομβρίων υδάτων

6.4.3 Ανακύκλωση και διαχείριση νερών συσκευαστηρίου

6.4.4 Μείωση της εξάτμισης νερού από δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Για την ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας, προγράμματος άρδευσης και υλοποίησης δράσεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ισχύει ό,τι και για τη παρέμβαση F&V10.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών υπερβαίνουν α) την ελάχιστη δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο σημείο 4.1 «Ορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις», β) τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τα πρότυπα ΚΠΠΚ, γ) τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δ) άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

Για τη δράση 6.4.1, 

1. Εγκατάσταση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης για αντικατάσταση ή βελτίωση υφιστάμενων 
αρδευτικών συστημάτων.

2. Εγκατάσταση των προτεινόμενων βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης.

3. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό 
έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση είναι 
επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον προβλέπει μείωση κατά τουλάχιστον 15 % της χρήσης ύδατος και δεν 
προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης, εκτός αν η συνολική κατανάλωση ύδατος για την 
άρδευση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκτασης, δεν 
υπερβαίνει τη μέση κατανάλωση ύδατος των 5 ετών που προηγούνται της επένδυσης.  
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4. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, είδος καλλιέργειας και ποσότητες) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

5. Η εγκατάσταση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης είναι επιλέξιμη μόνο σε υφιστάμενα αρδευόμενα 
αγροτεμάχια από πηγές νερού που διαθέτουν τις νόμιμες άδειες.

Για τη δράση 6.4.2, 

1. Η επιλέξιμη δράση πρέπει να αφορά την αγορά ή και κατασκευή δεξαμενών συλλογής ομβρίων 
υδάτων, τις σχετικές κατασκευές στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και τους σωλήνες μεταφοράς του 
νερού στις δεξαμενές

2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο (ονοματεπώνυμο, 
εκτάσεις, τύπο και όγκο δεξαμενών αποθήκευσης, τον τύπο και το μήκος των σωλήνων μεταφοράς νερού 
που εγκαταστάθηκαν) με τους παραγωγούς που εφαρμόζουν τη δράση αυτή.

3. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό 
έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση είναι 
επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον προβλέπει μείωση κατά τουλάχιστον 15 % της χρήσης ύδατος και δεν 
προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης, εκτός αν η συνολική κατανάλωση ύδατος για την 
άρδευση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκτασης, δεν 
υπερβαίνει τη μέση κατανάλωση ύδατος των 5 ετών που προηγούνται της επένδυσης. Η δράση είναι 
δυνατό να είναι επιλέξιμη σε περίπτωση που προβλέπει μείωση κατά τουλάχιστον 7% της χρήσης ύδατος, 
υπολογιζόμενη για την περίοδο φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης σε σύγκριση με την 
προϋπάρχουσα κατάσταση, εφόσον η εν λόγω επένδυση προσφέρει τουλάχιστον ένα επιπλέον 
περιβαλλοντικό όφελος.

4. Η εγκατάσταση συστημάτων συλλογής ομβρίων υδάτων είναι επιλέξιμη εφόσον η Οργάνωση 
Παραγωγών παρουσιάσει πρόγραμμα άρδευσης καθώς επίσης και ολοκληρωμένο σχέδιο αναφορικά με τη 
συλλογή του νερού ενώ ο όγκος του νερού που θα συλλέγεται πρέπει να είναι ανάλογος με τις ανάγκες 
άρδευσης της υφιστάμενης καλλιεργούμενης έκτασης.

Για τη δράση 6.4.3, 

1. Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης που αφορά την 
εγκατάσταση συστήματος συλλογής και επεξεργασίας νερών συσκευαστηρίων (όπου αυτό εφαρμόζεται) 
με στόχο την εξοικονόμηση νερού.

2. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό 
έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να 
συνδέεται με Υποστηρικτικές Δράσεις. Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον προβλέπει μείωση 
κατά τουλάχιστον 15 % της χρήσης ύδατος και δεν προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης 
έκτασης, εκτός αν η συνολική κατανάλωση ύδατος για την άρδευση ολόκληρης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκτασης, δεν υπερβαίνει τη μέση κατανάλωση 
ύδατος των 5 ετών που προηγούνται της επένδυσης. Η δράση είναι δυνατό να είναι επιλέξιμη σε 
περίπτωση που προβλέπει μείωση κατά τουλάχιστον 7% της χρήσης ύδατος, υπολογιζόμενη για την 
περίοδο φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα κατάσταση, εφόσον 
η εν λόγω επένδυση προσφέρει τουλάχιστον ένα επιπλέον περιβαλλοντικό όφελος.

3. Η επαναχρησιμοποίηση των απόνερων των συσκευαστηρίων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 
μελέτη σκοπιμότητας.

Για τη δράση 6.4.4, 

1.  Η επιλέξιμη δράση αφορά την κάλυψη υπαίθριων δεξαμενών με πλαστικό κάλυμμα για τη μείωση της 
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εξάτμισης του νερού των δεξαμενών.

2. Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό 
έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να 
συνδέεται με Υποστηρικτικές Δράσεις. Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον προβλέπει μείωση 
κατά τουλάχιστον 15 % της χρήσης ύδατος και δεν προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης 
έκτασης, εκτός αν η συνολική κατανάλωση ύδατος για την άρδευση ολόκληρης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκτασης, δεν υπερβαίνει τη μέση κατανάλωση 
ύδατος των 5 ετών που προηγούνται της επένδυσης. Η δράση είναι δυνατό να είναι επιλέξιμη σε 
περίπτωση που προβλέπει μείωση κατά τουλάχιστον 7% της χρήσης ύδατος, υπολογιζόμενη για την 
περίοδο φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα κατάσταση, εφόσον 
η εν λόγω επένδυση προσφέρει τουλάχιστον ένα επιπλέον περιβαλλοντικό όφελος.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

 

Για τη δράση 6.4.1, το κόστος υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες που σχετίζονται με την εγκατάσταση 
βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης, κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Για τη δράση 6.4.2, το κόστος υπολογίζεται με βάση τις παρακάτω δαπάνες κατόπιν προσκόμισης 
προσφορών όπου απαιτείται:

1.Πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού.    

2.Σωλήνες μεταφοράς όμβριων υδάτων από τις στέγες θερμοκηπίων στις δεξαμενές αποθήκευσης.

3.Δημιουργία χωμάτινων δεξαμενών αποθήκευσης (χωματουργικές εργασίες και αδιάβροχο πλαστικό 
κάλυψης).

Για τη δράση 6.4.3, το κόστος υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες που σχετίζονται με την εγκατάσταση 
του συστήματος συλλογής, επεξεργασία και ανακύκλωσης νερού από τα συσκευαστήρια κατόπιν 
προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Για τη δράση 6.4.4, το κόστος υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες που σχετίζονται με την εγκατάσταση 
πλαστικού καλύμματος για κάλυψη υπαίθριων δεξαμενών κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου 
απαιτείται.

Το 15% τουλάχιστον των συνολικών δαπανών ενός Ε.Π. πρέπει να αφορούν Περιβαλλοντικές Δράσεις. 
Το ποσοστό μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο στο 40% του συνόλου των δαπανών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
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Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή δράσεων για την εξοικονόμηση νερού με την στήριξη να περιορίζεται 
στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την μείωση της παραγωγής από την εφαρμογή τέτοιων 
προγραμμάτων. Οι περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια του άρθρου 70 
του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 
του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

F&V14 - Περιβαλλοντικές δράσεις – «Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, και της ενεργειακής 
απόδοσης»
Intervention Code (MS) F&V14
Intervention Name Περιβαλλοντικές δράσεις – «Αύξηση της εξοικονόμησης 

ενέργειας, και της ενεργειακής απόδοσης»
Type of Intervention INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible 

assets, research and experimental and innovative production 
methods and other actions

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
PROMO 
promoting, developing and implementing:
(i) production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii) pest and disease resilient production practices;
(iii) animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union and national law;
(iv) reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their re-usage and 
valorisation;
(v) protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular protection of water, 
soil and air.

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4.8
Αξιοποίηση ενέργειας από ΑΠΕ στην 
γεωργία και εξοικονόμηση ενέργειας 
στην γεωργία.

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.16 Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to climate change mitigation and adaptation, and to 
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the production of renewable energy or biomaterials
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Καθώς η μέση θερμοκρασία σε ολόκληρο τον πλανήτη σημειώνει άνοδο, η εμφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινομένων όπως οι ξηρασίες, πλημμύρες, καύσωνες θα συμβαίνουν πιο συχνά. Το κλίμα της γης αλλάζει 
με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που προβλεπόταν, εξαιτίας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προέρχονται κυρίως από την παραγωγή και χρήση ενέργειας. Όσον αφορά τη γεωργία, το κόστος 
παραγωγής ενέργειας αλλά και η κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία και στη μεταποίηση τροφίμων 
αυξάνεται με πολύ ψηλούς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. Οι αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών δε θα είναι ίδιες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Η Μεσόγειος και πιο 
συγκεκριμένα, η Κύπρος ως μεσογειακό νησιωτικό κράτος, θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη ευπάθεια στις 
κλιματικές αλλαγές και ειδικά σε ζητήματα νερού, διάβρωσης ακτών κλπ. Η παρέμβαση συμβάλλει στην 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατ' επέκταση στην μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, μέσα από τρεις δράσεις.

Δράση 6.5.1

Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου επιτυγχάνεται και μέσω της εξοικονόμησης 
ενέργειας στα θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο με τη μείωση της απώλειας θερμότητας σε αυτά. Η 
χρήση θερμοκουρτίνων μειώνει τις απώλειες θερμότητας από τα θερμοκήπια κατά 30–60% ανάλογα με 
τον τύπο κουρτίνας που χρησιμοποιείται. Έτσι, με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας 
που απαιτείται για θέρμανση και κατ’ επέκταση η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Αντίστοιχα η χρήση 
εξωτερικού δικτύου σκίασης στα θερμοκήπια τις περιόδους με υψηλή ηλιοφάνεια, μειώνει την 
κατανάλωση ενέργειας μέσω των συστημάτων δροσισμού των θερμοκηπίων και κατ’ επέκταση την 
εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.

Δράση 6.5.2

Κατά τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου η μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση εντοπίζεται στις διεργασίες 
θέρμανσης και δροσισμού. Βελτιώνοντας τη μόνωση επιτυγχάνεται η μείωση των αναγκών σε θέρμανση 
ή δροσισμό του περιβάλλοντος των καλλιεργειών. Οι μεγαλύτερες ενεργειακές απώλειες προέρχονται από 
την περιοχή κάλυψης του θερμοκηπίου. Η κάλυψη των θερμοκηπίων με διπλό φουσκωτό φιλμ 
πολυαιθυλενίου έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας από 19 έως 40% ανάλογα με το 
μέγεθος, τον προσανατολισμό και τον τύπο του υλικού. Θεαματική αύξηση στην εξοικονόμηση ενέργειας 
μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό εφαρμογής κάλυψης με πολυαιθυλένιο και χρήσης 
θερμοκουρτίνων, η οποία μπορεί να ανέλθει στην εξοικονόμηση του 30,4% της ενέργειας για θέρμανση. 
Αντίστοιχα, η κάλυψη με διπλό φουσκωτό φιλμ πολυαιθυλενίου εξοικονομεί, από μόνη της, 19,1%.

Δράση 6.5.3

Οι κινητήρες και οι αντλίες χρησιμοποιούνται για πολλές λειτουργίες στα θερμοκήπια. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι η άρδευση, η κυκλοφορία υδροπονικών εκροών, η κυκλοφορία νερού ψύξης, κλπ. Οι 
επιλογές για τέτοιου είδους κινητήρες και αντλίες, υψηλής απόδοσης αλλά και υψηλότερου κόστους στην 
αγορά είναι πολλές. Η οικονομική βιωσιμότητα της αντικατάστασης μιας παλιάς αντλίας με μια άλλη 
μεγαλύτερης απόδοσης πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ στο θερμοκήπιο. Όσο υψηλότερη είναι η ηλεκτρική ισχύς που έχει 
εγκατασταθεί στο θερμοκήπιο, τόσο πιο οικονομική είναι αυτή η επιλογή.

Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τιςδιαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
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τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

6.5.1   Εγκατάσταση θερμοκουρτίνων σε θερμοκήπια και δικτύων σκίασης.

6.5.2   Εγκατάσταση διπλού φουσκωτού φιλμ πολυαιθυλενίου σε θερμοκήπια

6.5.3   Χρήση κινητήρων και αντλιών υψηλής απόδοσης

Για την ετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ισχύει ό,τι και για τη παρέμβαση F&V10.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών υπερβαίνουν α) την ελάχιστη δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο σημείο 4.1 «Ορισμοί και ελάχιστες απαιτήσεις», β) τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης και τα πρότυπα ΚΠΠΚ, γ) τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δ) άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το 
εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

·      Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

·      Η Οργάνωση Παραγωγών, πρέπει να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας από εξειδικευμένο προσωπικό 
έτσι ώστε να αιτιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της Δράσης. Η δράση πρέπει να 
συνδέεται με Υποστηρικτικές Δράσεις. Η δράση είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εφόσον το περιβαλλοντικό 
όφελος ξεπερνά το 15 %, για την περίοδο φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης σε σύγκριση με την 
προϋπάρχουσα κατάσταση. Η δράση είναι δυνατό να είναι επιλέξιμη σε περίπτωση που προβλέπει μείωση 
κατά τουλάχιστον 7%, υπολογιζόμενη για την περίοδο φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης σε 
σύγκριση με την προϋπάρχουσα κατάσταση, εφόσον η εν λόγω επένδυση προσφέρει τουλάχιστον ένα 
επιπλέον περιβαλλοντικό όφελος.

Για τη δράση 6.5.1,

1. Η επιλέξιμη δράση θα πρέπει να αφορά την εγκατάσταση θερμοκουρτίνων και δικτύων σκίασης σε 
θερμοκήπια.

2. Η Οργάνωση Παραγωγών πρέπει να τηρεί στοιχεία σχετικά με τους παραγωγούς μέλη που εφαρμόζουν 
τη σχετική δράση.

Για τη δράση 6.5.2,

1. Η επιλέξιμη δράση θα πρέπει να αφορά την εγκατάσταση διπλού φουσκωτού φιλμ πολυαιθυλενίου σε 
θερμοκήπιο ή αντικατάσταση υφιστάμενου συμβατικού υλικού.

2. Η Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να τηρεί αρχείο σχετικά με τους παραγωγούς μέλη που 
εφαρμόζουν την εν λόγω δράση. 

3. Η δράση επιδοτείται μόνο όταν συνδυάζεται με τη χρήση θερμοκουρτίνων καθώς έτσι το 
περιβαλλοντικό όφελος πολλαπλασιάζεται.
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Για τη δράση 6.5.3,

1. Η επιλέξιμη επένδυση θα πρέπει να αφορά την εγκατάσταση κινητήρων ή αντλιών υψηλής απόδοσης.

2. Η Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να τηρεί αρχείο σχετικά με τους παραγωγούς μέλη που 
εφαρμόζουν την εν λόγω δράση. 

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

Για τη δράση 6.5.1, το κόστος υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση 
θερμοκουρτίνων και δικτύων σκίασης σε θερμοκήπια κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Για τη δράση 6.5.2, το κόστος υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και 
εγκατάσταση των υλικών κάλυψης κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται. Το ύψος της 
επιλέξιμης δαπάνης για αυτή τη δράση θα καθοριστεί μετά από εθνική μελέτη όπου, οι βασικές πρακτικές 
δε θα περιλαμβάνονται στο ύψος των επιλέξιμων δαπανών.

Για τη δράση 6.5.3, το κόστος υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και 
εγκατάσταση κινητήρων ή αντλιών υψηλής απόδοσης κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το 15% τουλάχιστον των συνολικών δαπανών ενός Ε.Π. πρέπει να αφορούν Περιβαλλοντικές Δράσεις. 
Το ποσοστό μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο στο 40% του συνόλου των δαπανών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας με την στήριξη να 
περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την μείωση της παραγωγής από την εφαρμογή 
τέτοιων προγραμμάτων. Οι περιβαλλοντικές δράσεις πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια του 
άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

F&V3 - Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»
Intervention Code (MS) F&V3
Intervention Name Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – 

«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Type of Intervention INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible 

assets, research and experimental and innovative production 
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methods and other actions
Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and developing products with a 
protected designation of origin or with a protected geographical indication or covered by Union or national quality schemes 
recognised by Member States

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

2.2
Έκσυγχρονισμός υποδομών και 
εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας 

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον τομέα φρούτων και 
λαχανικών. Απαιτείται η εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα, με ιδιαίτερη εστίαση στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής αλλά και στην παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

·Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει στους 
στόχους του Ε.Π..

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ορ.Π..

·Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π..

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
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οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2.1 Επενδύσεις σε μηχανήματα για τη συσκευασία, τυποποίηση και άλλων που θεωρούνται απαραίτητα 
για το χειρισμό των προϊόντων στα συσκευαστήρια.

2.2 Επενδύσεις για την απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένης και της 
αποπληρωμής δανείων αφαιρουμένων των τόκων και των εξόδων που έχουν συνομολογηθεί μετά την 
έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος) όπως συσκευαστήρια περιλαμβανομένων και επεκτάσεων ή 
αναβαθμίσεων υφιστάμενων συσκευαστηρίων ή και αποθηκευτικών χώρων συμπεριλαμβανομένων και 
ψυκτικών θαλάμων και θαλάμων τροποποιημένης ατμόσφαιρας καθώς και άλλου εξοπλισμού που 
θεωρείται απαραίτητος για τη συσκευασία – αποθήκευση των προϊόντων.

2.3 Επενδύσεις για ψυκτικούς θαλάμους σε μηχανοκίνητα οχήματα.

2.4 Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση για επενδύσεις σε μηχανήματα για τη συσκευασία, τυποποίηση 
και άλλων που θεωρούνται απαραίτητα για το χειρισμό των προϊόντων στα συσκευαστήρια.

2.5 Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση για επενδύσεις για την απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων 
όπως συσκευαστήρια περιλαμβανομένων και επεκτάσεων υφιστάμενων συσκευαστηρίων ή και 
αποθηκευτικών χώρων συμπεριλαμβανομένων και ψυκτικών θαλάμων και θαλάμων τροποποιημένης 
ατμόσφαιρας καθώς και άλλου εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητος για τη συσκευασία – αποθήκευση 
των προϊόντων

2.6 Χρησιμοποίηση φυσικών επικονιαστών (βομβίνων).

2.7 Κατασκευή για αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών λαχανικών (δίχτυ, στύλοι υποστύλωσης, 
συρματόσχοινα κλπ) 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η χρήση της επένδυσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Όσον αφορά τη δράση 2.3 τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν είναι επιλέξιμα.

Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη

Οι κατασκευές αντιχαλαζικής προστασίας δενδροκομκών καλλιεργειών δεν είναι επιλέξιμες.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις, 
ενοικιαστήρια συμβόλαια κτλ.) που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.
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Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις βελτίωσης ή διατήρησης της 
ποιότητας του προϊόντος είναι το 40% του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά 
έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
The intervention meet all Paragraph 11 of Annex 2 criteria. The grands for the investments are not linked 
to the production of goods or prices.

F&V6 - Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία»
Intervention Code (MS) F&V6
Intervention Name Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – 

«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Type of Intervention INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible 

assets, research and experimental and innovative production 
methods and other actions

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and developing products with a 
protected designation of origin or with a protected geographical indication or covered by Union or national quality schemes 
recognised by Member States
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
CONC concentration of supply and placing on the market of the products, including through direct marketing

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

2.6 Μείωση του κόστους ενέργειας στις Βαθμίδα Β Yes
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παραγωγικές μονάδες μέσω 
αξιοποίησης ΑΠΕ και νέων 
τεχνολογιών

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και 
ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
R.11/Fruit and Vegetables Share of value of marketed production by producer organisations or producer groups with 
operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η απομακρυσμένη θέση της Κύπρου από τις ευρωπαϊκές αγορές, η σχετικά μικρή εσωτερική αγορά, τα 
ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα και η επιβολή του ρωσικού εμπάργκο καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή 
δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

1. Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει 
στους στόχους του Ε.Π.. 

2. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ορ.Π..

3. Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π..
4. Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 

οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό 
εγχειρίδιο του Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, (όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

3.1 Μηχανήματα κοπής, τεμαχισμού και πολλαπλής συσκευασίας προϊόντων που βελτιώνουν την 
παρουσίαση.

3.2 Επενδύσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό για μικρές συσκευασίες.

3.3 Επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό που σκοπό έχουν την καλύτερη ομοιομορφία των 
προϊόντων.

3.4 Επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό για την πρώτη μεταποίηση των προϊόντων για τα οποία 
είναι αναγνωρισμένη η Οργάνωση Παραγωγών και μηχανημάτων και εξοπλισμού συσκευασίας.

3.5 Επενδύσεις σε εξοπλισμό τυποποίησης και συσκευασίας που επικεντρώνεται στην παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
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καταναλωτών.

3.6 Πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών με ποικιλίες που προτιμούν οι καταναλωτές.

3.7  Φωτοβολταϊκά συστήματα για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των συσκευαστηρίων

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

¨Οσον αφορά τα Ολοκληρωμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα νοείται ότι για την υλοποίησή τους θα έχουν 
εξασφαλιστούν όλες οι νόμιμες άδειες ενώ δεν είναι επιλέξιμα ως ατομική επένδυση σε εγκατάσταση 
μέλους.

Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεταιστο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις για τη βελτίωση της εμπορίας 
είναι το 50% του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
The intervention meet all Paragraph 11 of Annex 2 criteria. The grands for the investments are not linked 
to the production of goods or prices.

ADVI1(47(1)(b)) -  - advisory services and technical assistance, in particular concerning sustainable 
pest and disease control techniques, sustainable use of plant protection and animal health products, 
climate change adaptation and mitigation, the conditions of employment, employer obligations and 
occupational health and safety
F&V15 - Περιβαλλοντικές δράσεις – «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»
Intervention Code (MS) F&V15
Intervention Name Περιβαλλοντικές δράσεις – «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

τεχνική βοήθεια»
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Type of Intervention ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical assistance, 
in particular concerning sustainable pest and disease control 
techniques, sustainable use of plant protection and animal 
health products, climate change adaptation and mitigation, the 
conditions of employment, employer obligations and 
occupational health and safety

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
PROMO 
promoting, developing and implementing:
(i) production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii) pest and disease resilient production practices;
(iii) animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union and national law;
(iv) reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their re-usage and 
valorisation;
(v) protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular protection of water, 
soil and air.

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4.2

Εκπαίδευση και κατάρτιση των 
αγροτών σε θέματα καλών πρακτικών 
διαχείρισης νερού και μείωσης 
απωλειώ

Βαθμίδα Β Yes

5.3
Εξοικονόμιση του νερού. Συντήρηση 
παλαιών αρδευτικών δικτύων προς 
περιορισμό των απωλειών 

Βαθμίδα Γ Partially

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
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Description
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των περιβαλλοντικών δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών. Έτσι, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, συμπληρωματικά για άλλες περιβαλλοντικές δράσεις του Εθνικού Πλαισίου για το 
Περιβάλλον με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των περιβαλλοντικών δράσεων 
και της καλύτερης αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η εφαρμογή τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡAΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

6.6      Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Για να είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση οι δαπάνες αυτές πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

1.    Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να συνοδεύουν τουλάχιστον μία από τιςπεριβαλλοντικές 
δράσεις οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στο περιβάλλον και οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό 
Πλαίσιο για το Περιβάλλον και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και έχουν ως στόχο την ενίσχυση των 
θετικών επιδράσεων εφαρμογής τους στο περιβάλλον. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργάνωσης Παραγωγών.

2. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 
(εσωτερικό ή εξωτερικό) το οποίο να συμβάλλεται με την Οργάνωση Παραγωγών κατόπιν υπογραφής 
σχετικού συμβολαίου συνεργασίας.

3.    Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα ο στόχος για τον οποίο 
απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης.

4.  Η Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να τηρεί στοιχεία σχετικά με τους παραγωγούς μέλη που δέχονται 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος της δράσης υπολογίζεται με βάση το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως π.χ. 
μισθοί προσωπικού (Προσκόμιση παραστατικών αγοράς στις περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών από 
εξειδικευμένο προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της Οργάνωσης Παραγωγών). Επιπρόσθετα, 
πρέπει να τηρούνται από την Οργάνωση Παραγωγών λεπτομερή στοιχεία σε ό,τι αφορά τον ακριβή 
αριθμό των παραγωγών μελών που δέχονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι ειδικοί στόχοι που 
επιτυγχάνονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού. Ο χρόνος εργασίας του επιστημονικού 
προσωπικού πρέπει να καταγράφεται.

Παρόμοιες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση όταν εφαρμόζονται σε άλλα σημεία της τομεακής 
παρέμβασης για τα φρούτα και τα λαχανικά.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις, 
υποστηρικτικά έγγραφα μισθοδοσίας/αγοράς υπηρεσιών, όπου απαιτείται κτλ.) που θα παρουσιάζουν οι 
δικαιούχοι.

Το 15% τουλάχιστον των συνολικών δαπανών ενός Ε.Π. πρέπει να αφορούν Περιβαλλοντικές Δράσεις. 
Το ποσοστό μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο στο 40% του συνόλου των δαπανών.
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7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση πληροί τα κριτήρια του άρθρου 1 του Παραρτήματος 2 και εμπιπτει εντός του σκοπού του 
σημείου (d) του άρθρου 2 του σχετικού Παραρτήματος. Η ενίσχυση αφορά παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

F&V2 - Eξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως 
από άποψη ποιότητας και ποσότητας – «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»
Intervention Code (MS) F&V2
Intervention Name Eξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και 

προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας – «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια»

Type of Intervention ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical assistance, 
in particular concerning sustainable pest and disease control 
techniques, sustainable use of plant protection and animal 
health products, climate change adaptation and mitigation, the 
conditions of employment, employer obligations and 
occupational health and safety

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and developing products with a 
protected designation of origin or with a protected geographical indication or covered by Union or national quality schemes 
recognised by Member States
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard to quality and 
quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer prices

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention
Code Description Prioritisation at the level of the Addressed 
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CAP Strategic Plan in CSP

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και 
ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η Παρέμβαση συμβάλλει στο βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο προγραμματισμό της παραγωγής σύμφωνα 
με τη ζήτηση, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση της 
παραγωγής των μελών της Οργάνωσης Παραγωγών, προσαρμόζοντας την παραγωγή σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της αγοράς.

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί ηθικό θέμα αλλά σχετίζεται άμεσα και με την εξοικονόμηση 
παραγωγικών πόρων και μείωση του κόστους παραγωγής όπως και με την προστασία του περιβάλλοντος. 
Προς αυτό το σκοπό μπορούν να συνεισφέρουν δράσεις που στοχεύουν στον προγραμματισμό της 
παραγωγής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

·Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει στους 
στόχους του Ε.Π..

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ορ.Π..

·Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π..

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.4    Κόστος εξειδικευμένου προσωπικού για τον προγραμματισμό της παραγωγής.

1.5    Παροχή συμβουλών παραγωγών σε θέματα προγραμματισμού της παραγωγής.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
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Θα πρέπει να τηρούνται από την Οργάνωση Παραγωγών λεπτομερή στοιχεία σε ό,τι αφορά τον ακριβή 
αριθμό των παραγωγών μελών που δέχονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι ειδικοί στόχοι που 
επιτυγχάνονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού. Για το κόστος παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών όπως π.χ μισθοί προσωπικού απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών αγοράς στις περιπτώσεις 
αγοράς υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της Οργάνωσης 
Παραγωγών.

Σε κάθε περίπτωση, είτε η δράση αφορά επιστημονικό προσωπικό που ανήκει στο προσωπικό της 
Οργάνωσης Παραγωγών ή παροχή υπηρεσιών, ο χρόνος εργασίας του πρέπει να καταγράφεται. 

Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης.

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις, 
υποστηρικτικά έγγραφα μισθοδοσίας/αγοράς υπηρεσιών, όπου απαιτείται κτλ.) που θα παρουσιάζουν οι 
δικαιούχοι.

Το μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις εξασφάλισης του 
προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας είναι το 25% του συνόλου των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση πληροί τα κριτήρια του άρθρου 1 του Παραρτήματος 2 και εμπιπτει εντός του σκοπού των 
σημείων (c) και (f) του άρθρου 2 του σχετικού Παραρτήματος. Η ενίσχυση αφορά παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτησης στους γεωργούς.

F&V4 - Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνική βοήθεια
Intervention Code (MS) F&V4
Intervention Name Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια
Type of Intervention ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical assistance, 

in particular concerning sustainable pest and disease control 
techniques, sustainable use of plant protection and animal 
health products, climate change adaptation and mitigation, the 
conditions of employment, employer obligations and 
occupational health and safety
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Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and developing products with a 
protected designation of origin or with a protected geographical indication or covered by Union or national quality schemes 
recognised by Member States
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και 
ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον τομέα φρούτων και 
λαχανικών. Απαιτείται η εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα, με ιδιαίτερη εστίαση στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής αλλά και στην παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

1. Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει 
στους στόχους του Ε.Π..

2. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ορ.Π..
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3. Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π..
4. Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.
5. Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 

οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό 
εγχειρίδιο του Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, (όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2.8    Κόστος αναλύσεων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων, βαρέα μέταλλα, βακτήρια και άλλους ρύπους 
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους δειγματοληψίας.

2.9    Κόστος αναλύσεων νερού κατά την παραγωγή των προϊόντων αλλά και του νερού που 
χρησιμοποιείται στα συσκευαστήρια.

2.10  Κόστος εξειδικευμένου προσωπικού για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για: τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων, την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στα συσκευαστήρια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Η χρήση της επένδυσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Για τη δράση 2.10 πρέπει να τηρούνται από την Οργάνωση Παραγωγών λεπτομερή στοιχεία σε ό,τι 
αφορά τον ακριβή αριθμό των παραγωγών μελών που δέχονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι 
ειδικοί στόχοι που επιτυγχάνονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, είτε 
η δράση αφορά επιστημονικό προσωπικό που ανήκει στο προσωπικό της Οργάνωσης Παραγωγών ή 
παροχή υπηρεσιών, ο χρόνος εργασίας του πρέπει να καταγράφεται.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις, 
υποστηρικτικά έγγραφα μισθοδοσίας/αγοράς υπηρεσιών κτλ.) που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

Για τη δράση 2.10, σχετικά με το κόστος που αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως π.χ. 
μισθοί προσωπικού, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών αγοράς στις περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών 
από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της Οργάνωσης Παραγωγών.

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις βελτίωσης ή διατήρησης της 
ποιότητας του προϊόντος είναι το 40% του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά 
έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.
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8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση πληροί τα κριτήρια του άρθρου 1 του Παραρτήματος 2 και εμπιπτει εντός του σκοπού των 
σημείων (c) και (f) του άρθρου 2 του σχετικού Παραρτήματος. Η ενίσχυση αφορά παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτησης στους γεωργούς.

TRAINCO(47(1)(c)) -  - training including coaching and exchange of best practices, in particular 
concerning sustainable pest and disease control techniques, sustainable use of plant protection and 
animal health products, and climate change adaptation and mitigation, as well as the use of 
organised trading platforms and commodity exchanges on the spot and futures market
F&V8 - Εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Intervention Code (MS) F&V8
Intervention Name Εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Type of Intervention TRAINCO(47(1)(c)) - training including coaching and 

exchange of best practices, in particular concerning sustainable 
pest and disease control techniques, sustainable use of plant 
protection and animal health products, and climate change 
adaptation and mitigation, as well as the use of organised 
trading platforms and commodity exchanges on the spot and 
futures market

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and developing products with a 
protected designation of origin or with a protected geographical indication or covered by Union or national quality schemes 
recognised by Member States
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
MARKET promotion and marketing of the products
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard to quality and 
quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer prices
PROMO 
promoting, developing and implementing:
(i) production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii) pest and disease resilient production practices;
(iii) animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union and national law;
(iv) reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their re-usage and 
valorisation;
(v) protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular protection of water, 
soil and air.

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
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research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και 
ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
R.11/Fruit and Vegetables Share of value of marketed production by producer organisations or producer groups with 
operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Το υφιστάμενο χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των παραγωγών και η έλλειψη στήριξης των μεμονομένων 
παραγωγών από εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί τροχοπέδη για όλους τους στόχους που σκοπεύουν 
στη βελτίωση των συνθηκών του τομέα. Οι Ορ.Π. λόγω της δυνατότητάς τους για συνολική δράση, 
μπορούν να παρέχουν κατάρτιση και εξειδικευμένες συμβουλές σε όλα τα μέλη τους καθώς και στο 
προσωπικό τους σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. 

Επιπλέον, η εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων και μέτρων είναι πιο αποτελεσματική όταν 
συνοδεύονται από δράσεις όπως η εκπαίδευση και η μεταφορά τεχνογνωσίας στους παραγωγούς μέλη 
των Οργανώσεων Παραγωγών. Για το σκοπό αυτό, οι Οργανώσεις Παραγωγών εφαρμόζοντας αυτή τη 
δράση έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη τους 
έτσι ώστε να εφαρμόσουν, με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, άλλες περιβαλλοντικές 
δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, τους δίδεται η δυνατότητα να εκπαιδεύσουν 
και ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους σε σχέση με περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργάνωσης. Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια αυτής της δράσης πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

·Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει στους 
στόχους του Ε.Π..

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ορ.Π..
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·Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π..

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡAΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

4.1Κόστος ταξιδιών σε νέες αγορές του εξωτερικού για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

4.2Κόστος επιμόρφωσης προσωπικού ή και μελών για την καλύτερη εμπορική αξιοποίηση της 
παραγωγής ή για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή σε θέματα προγραμματισμού της 
παραγωγής.

4.3Ενημέρωση και εκπαίδευση για περιβαλλοντικά θέματα

4.4Εξοπλισμός αίθουσας για εκπαιδεύσεις της Ορ.Π. περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προβολέων, επίπλωσης κ.α

4.5Έξοδα φιλοξενίας συμμετεχόντων και εκπαιδευτών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.Θα πρέπει να τηρούνται από την 
Οργάνωση Παραγωγών λεπτομερή στοιχεία σε ό,τι αφορά τον ακριβή αριθμό των παραγωγών μελών ή 
προσωπικού που συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις και στα ταξίδια.Όσον αφορά ταξίδια και εκπαιδεύσεις, 
είτε η δράση αφορά επιστημονικό προσωπικό που ανήκει στο προσωπικό της Οργάνωσης Παραγωγών ή 
παροχή υπηρεσιών, ο χρόνος εργασίας του πρέπει να καταγράφεται. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να τηρούνται από την Ορ.Π. λεπτομερή στοιχεία σε ό,τι αφορά τον ακριβή αριθμό 
των παραγωγών μελών και προσωπικού που συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις και οι ειδικοί στόχοι που 
επιτυγχάνονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού. Παρόμοιες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση όταν εφαρμόζονται σε άλλα σημεία της τομεακής παρέμβασης για τα φρούτα και τα λαχανικά.

Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

Για να είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση οι δαπάνες για τη δράση 4.3, πρέπει επιπλέον να πληρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

1.  Η δράση κατάρτισης αποσκοπεί στο να συμπληρώσει τουλάχιστον μία από τις περιβαλλοντικές 
δράσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο και κατ’ επέκταση να συμπεριλαμβάνεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργάνωσης Παραγωγών και συγκεκριμένα να έχει ως στόχο την ενίσχυση 
των θετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή της εν λόγω δράσης ή των δράσεων. Οι 
δράσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Οργάνωσης 
Παραγωγών.

2.   Η εκπαίδευση και ενημέρωση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό (εσωτερικό ή 
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εξωτερικό).

3.  Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει καθορίζεται ξεκάθαρα ο στόχος για τον οποίο 
απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης.

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις, 
υποστηρικτικά εγγράφα μισθοδοσίας/αγοράς υπηρεσιών, όπου απαιτείται κτλ.) που θα παρουσιάζουν οι 
δικαιούχοι.

Σχετικά με το κόστος που αφορά την εκπαίδευση, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών αγοράς στις 
περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της 
Οργάνωσης Παραγωγών. 

Η θεματολογία εκπαιδεύσεων και ταξιδιών πρέπει να καταγράφεται και να γίνεται αντίστοιχος 
διαχωρισμός των δαπανών ανάλογα με τους τομεακούς στόχους στους οποίους συμβάλλουν. 

Το κόστος της δράσης υπολογίζεται με βάση το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως π.χ. 
μισθοί προσωπικού (Προσκόμιση παραστατικών αγοράς στις περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών από 
εξειδικευμένο προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό τηςΟργάνωσης Παραγωγών).

Η δαπάνη που αντιστοιχεί στον εκάστοτε τομεακό στόχο θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο αντίστοιχο 
μέγιστο ανώτατο ποσοστό που έχει τεθεί.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την απόκτηση εκπαίδευσης και ενημέρωσης των μελών της ομάδας παραγωγών και 
εμπίπτει εντός του σημείο (c) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του WTO.

PROMO(47(1)(f)) -  - promotion, communication and marketing including actions and activities 
aimed in particular at raising consumer awareness about the Union quality schemes and the 
importance of healthy diets, and at diversification and consolidation of markets
F&V7 - Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – « Προώθηση, επικοινωνία και 
μάρκετινγκ »
Intervention Code (MS) F&V7
Intervention Name Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – « 

Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ »



EN 301 EN

Type of Intervention PROMO(47(1)(f)) - promotion, communication and marketing 
including actions and activities aimed in particular at raising 
consumer awareness about the Union quality schemes and the 
importance of healthy diets, and at diversification and 
consolidation of markets

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
MARKET promotion and marketing of the products

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και 
ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
R.11/Fruit and Vegetables Share of value of marketed production by producer organisations or producer groups with 
operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η απομακρυσμένη θέση της Κύπρου από τις ευρωπαϊκές αγορές, η σχετικά μικρή εσωτερική αγορά, τα 
ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα και η επιβολή του ρωσικού εμπάργκο καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή 
δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

·Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει στους 
στόχους του Ε.Π..

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
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Συμβουλίου της Ορ.Π..

·Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π..

·Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

·Οι δράσεις που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων δεν είναι επιλέξιμες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3.1Δημιουργία ιστοσελίδας για την Οργάνωση Παραγωγών.

3.2Έρευνα αγοράς συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων παραγωγής, νέων τρόπων παρουσίασης των 
προϊόντων και της τάσης της αγοράς.

3.3Έξοδα διαφημιστικής εκτύπωσης στη συσκευασία ή σε ετικέτες σε μία από τις δύο προηγούμενες 
περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι προβλέπεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

3.4Συνδρομές σε περιοδικά ή και ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς

3.5Κόστος εξειδικευμένου προσωπικού για την εμπορική αξιοποίηση της παραγωγής

3.13     Κόστος εφαρμογής συστημάτων ιχνηλασιμότητας

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία δικαιούχων.

Για τη δράση 3.10 δεν καλύπτονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις για τη συσκευασία προϊόντων.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις, 
υποστηρικτικά έγγραφα μισθοδοσίας/αγοράς υπηρεσιών κτλ.) που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις για τη βελτίωση της εμπορίας 
είναι το 50% του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
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Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση πληροί τα κριτήρια του άρθρου 1 του Παραρτήματος 2 και εμπιπτει εντός του σκοπού του 
σημείου (f) του άρθρου 2 του σχετικού Παραρτήματος. 

TRACE(47(1)(h)) -  - implementation of traceability and certification systems, in particular the 
monitoring of the quality of products sold to final consumers
F&V5 - Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – «Εφαρμογή συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης»
Intervention Code (MS) F&V5
Intervention Name Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – 

«Εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης»
Type of Intervention TRACE(47(1)(h)) - implementation of traceability and 

certification systems, in particular the monitoring of the quality 
of products sold to final consumers

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and developing products with a 
protected designation of origin or with a protected geographical indication or covered by Union or national quality schemes 
recognised by Member States
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και 
ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
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R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον τομέα φρούτων και 
λαχανικών. Απαιτείται η εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα, με ιδιαίτερη εστίαση στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής αλλά και στην παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

1. Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει 
στους στόχους του Ε.Π..

2. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ορ.Π..

3. Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π..
4. Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.
5. Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 

οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό 
εγχειρίδιο του Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, (όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡAΣΗ

2.11 Κόστος πιστοποίησης συσκευαστηρίων από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης για την 
εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται κατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης. 

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις βελτίωσης ή διατήρησης της 
ποιότητας του προϊόντος είναι το 40% του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά 
έτος.
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7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση πληροί τα κριτήρια του άρθρου 1 του Παραρτήματος 2 και εμπιπτει εντός του σκοπού του 
σημείου (e) του άρθρου 2 του σχετικού Παραρτήματος. Η ενίσχυση αφορά εφαρμογή συστήματος 
ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης των προϊόντων.

INVVO(47(2)(b)) -  - investments in tangible and intangible assets making the management of the 
volumes placed on the market more efficient including for collective storage
F&V1 - Eξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογής στη ζήτηση, ιδίως 
από άποψη ποιότητας και ποσότητας–«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Intervention Code (MS) F&V1
Intervention Name Eξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και 

προσαρμογής στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας–«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία»

Type of Intervention INVVO(47(2)(b)) - investments in tangible and intangible 
assets making the management of the volumes placed on the 
market more efficient including for collective storage

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance  with the employer obligations as well as 
occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC, 2009/104/EC and (EU) 2019/1152

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

2.2
Έκσυγχρονισμός υποδομών και 
εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας 

Βαθμίδα Α Yes



EN 306 EN

3.2
Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες και 
ισχυρότερο ρόλο στην αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
R.11/Fruit and Vegetables Share of value of marketed production by producer organisations or producer groups with 
operational programmes in certain sectors
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος προγραμματισμός της παραγωγής σύμφωνα με τη ζήτηση, τόσο από 
ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση της παραγωγής των μελών της 
Οργάνωσης Παραγωγών, προσαρμόζοντας την παραγωγή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί ηθικό θέμα αλλά σχετίζεται άμεσα και με την εξοικονόμηση 
παραγωγικών πόρων και μείωση του κόστους παραγωγής όπως και με την προστασία του περιβάλλοντος. 
Προς αυτό το σκοπό μπορούν να συνεισφέρουν δράσεις που στοχεύουν στον προγραμματισμό της 
παραγωγής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις׃

·Στο Ε.Π. πρέπει να δικαιολογείται ο λόγος για τον οποίο η επένδυση πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις του μέλους και όχι στις κοινές εγκαταστάσεις της Ορ.Π. έτσι ώστε να συμβάλλει στους 
στόχους του Ε.Π..

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ορ.Π..

·Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες μελών πρέπει να ανήκουν στην Ορ.Π.

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.1 Επενδύσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικά που σκοπό έχουν 
στον έλεγχο και καταγραφή των καλλιεργειών και των αποδόσεων από τις Οργανώσεις Παραγωγών.

1.2 Επενδύσεις της Οργάνωσης σε παραγωγούς μέλη.

1.3 Επενδύσεις σε ποικιλίες και υποκείμενα.
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Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Για τη δράση 1.1 η χρήση της επένδυσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Για τη δράση 1.2, οι επενδύσεις της Οργάνωσης σε παραγωγούς μέλη είναι επιλέξιμες μόνο όταν η 
συνολική δαπάνη για όλες τις επενδυτικές δράσεις δεν υπερβαίνει τις €5000 ανά παραγωγό κατά τη 
διάρκεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των 
επιλέξιμων δαπανών όπως έχει προσδιοριστεί στο Άρθρο 68 «Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων». Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των τομέων/κλάδων παραγωγής 
σχετικά προϊόντα των οποίων εμπορεύεται ο αιτητής.

Η δράση 1.3, ισχύει μόνο για πολυετείς καλλιέργειες.

Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το κόστος δαπάνης υπολογίζεταικατόπιν προσκόμισης προσφορών όπου απαιτείται.

Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ή όπως αλλιώς 
δυνατό να καθορισθεί το ποσοστό ενίσχυσης.

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ.) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι.

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις εξασφάλισης του 
προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και 
ποσότητας είναι το 25% του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
The intervention meet all Paragraph 11 of Annex 2 criteria. The grands for the investments are not linked 
to the production of goods or prices.

WITHD(47(2)(f)) -  - market withdrawal for free-distribution or other destinations, including where 
necessary processing to facilitate such withdrawal
F&V9_1 - Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων - «Απόσυρση από την αγορά για δωρεάν 
διανομή ή άλλον προορισμό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης ώστε 
να διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση·»
Intervention Code (MS) F&V9_1
Intervention Name Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων - «Απόσυρση από 

την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό, 
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της 
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μεταποίησης ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση·»
Type of Intervention WITHD(47(2)(f)) - market withdrawal for free-distribution or 

other destinations, including where necessary processing to 
facilitate such withdrawal

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
RISK crisis prevention and risk management, aimed at avoiding and dealing with crises in the markets of the relevant sector

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to enhance long-term food 
security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability of agricultural production in the Union

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.3

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 
γεωργικού εισοδήματος. λογω 
αύξησης των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.5 Percentagem de explorações agrícolas que dispõem de instrumentos de gestão de riscos apoiados pela PAC
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η εφαρμογή δράσεων για διαχείριση κρίσεων μπορεί να εξυπηρετήσει ένα εύρος σκοπών που δεν είναι 
άλλοι από την προστασία του εισοδήματος του παραγωγού, μέσω της ασφάλισης συγκομιδής, την 
αποφυγή ύπαρξης πλεονάσματος στην αγορά και απώλειας τροφίμων όπως και την πτώση των τιμών 
μέσω της απόσυρσης προϊόντων από την αγορά.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρείται η πιο κάτω προϋπόθεση׃

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ορ.Π..

·Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

5.1    Απόσυρση από την αγορά

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Η στήριξη καθορίζεται βάσει κανονισμού ή και εθνικής μελέτης ή καικατόπιν προσκόμισης 
παραστατικών. 

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων είναι το 1/3 του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
HARIN(47(2)(i)) -  - harvest and production insurance that contributes to safeguarding producers' 
incomes where there are losses as a consequence of natural disasters, adverse climatic events, 
diseases or pest infestations while ensuring that beneficiaries take necessary risk prevention 
measures
F&V9_2 - Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Ασφάλιση της συγκομιδής και της 
παραγωγής»
Intervention Code (MS) F&V9_2
Intervention Name Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Ασφάλιση της 

συγκομιδής και της παραγωγής»
Type of Intervention HARIN(47(2)(i)) - harvest and production insurance that 

contributes to safeguarding producers' incomes where there are 
losses as a consequence of natural disasters, adverse climatic 
events, diseases or pest infestations while ensuring that 
beneficiaries take necessary risk prevention measures

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
RISK crisis prevention and risk management, aimed at avoiding and dealing with crises in the markets of the relevant sector
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CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to enhance long-term food 
security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability of agricultural production in the Union

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.3

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 
γεωργικού εισοδήματος. λογω 
αύξησης των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.5 Percentagem de explorações agrícolas que dispõem de instrumentos de gestão de riscos apoiados pela PAC
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η εφαρμογή δράσεων για διαχείριση κρίσεων μπορεί να εξυπηρετήσει ένα εύρος σκοπών που δεν είναι 
άλλοι από την προστασία του εισοδήματος του παραγωγού, μέσω της ασφάλισης συγκομιδής, την 
αποφυγή ύπαρξης πλεονάσματος στην αγορά και απώλειας τροφίμων όπως και την πτώση των τιμών 
μέσω της απόσυρσης προϊόντων από την αγορά.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρείται η πιο κάτω προϋπόθεση׃

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ορ.Π..

·Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

5.2 Ασφάλιση της συγκομιδής

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Η στήριξη καθορίζεται βάσει κανονισμού ή και εθνικής μελέτης ή καικατόπιν προσκόμισης 
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παραστατικών. 

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων είναι το 1/3 του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
COACH(47(2)(j)) -  - coaching to other producer organisations and associations of producer 
organisations recognised under Regulation (EU) No 1308/2013 or under Article 67(7) of this 
Regulation, or to individual producers
F&V9_3 - Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Καθοδήγηση άλλων οργανώσεων 
παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών»
Intervention Code (MS) F&V9_3
Intervention Name Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Καθοδήγηση 

άλλων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων 
παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών»

Type of Intervention COACH(47(2)(j)) - coaching to other producer organisations 
and associations of producer organisations recognised under 
Regulation (EU) No 1308/2013 or under Article 67(7) of this 
Regulation, or to individual producers

Common Output Indicator O.35. Number of supported operational programmes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
RISK crisis prevention and risk management, aimed at avoiding and dealing with crises in the markets of the relevant sector

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to enhance long-term food 
security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability of agricultural production in the Union

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

1.3

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 
γεωργικού εισοδήματος. λογω 
αύξησης των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.5 Percentagem de explorações agrícolas que dispõem de instrumentos de gestão de riscos apoiados pela PAC
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
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Η εφαρμογή δράσεων για διαχείριση κρίσεων μπορεί να εξυπηρετήσει ένα εύρος σκοπών που δεν είναι 
άλλοι από την προστασία του εισοδήματος του παραγωγού, μέσω της ασφάλισης συγκομιδής, την 
αποφυγή ύπαρξης πλεονάσματος στην αγορά και απώλειας τροφίμων όπως και την πτώση των τιμών 
μέσω της απόσυρσης προϊόντων από την αγορά.

Η στήριξη στις Ορ.Π. προορίζεται για τους παραγωγούς που συλλογικά έχουν επιλέξει να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν μια Ορ.Π., δηλαδή σκοπός της προβλεπόμενης στήριξης δεν είναι να ενισχυθούν 
τα μέλη των Ορ.Π. ατομικά. Τα Ε.Π. πρέπει να έχουν σαφή συλλογικό χαρακτήρα, με σαφείς 
συλλογικούς στόχους. Μέτρα που δεν εμπεριέχονται σε συλλογικούς στόχους δεν είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων και εφόσον πληρείται η πιο κάτω προϋπόθεση׃

·Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και να επισυνάπτονται τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ορ.Π..

·Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη.

·Ορ.Π. που εφαρμόζουν Ε.Π. είναι υποχρεωμένες να ζητούν προσφορές για την αγορά ή μίσθωση 
οποιωνδήποτε προμηθειών/επενδύσεων καθώς και υπηρεσιών. Οι διαδικασίες προσφορών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες προσφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Τμήματος Γεωργίας και με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (N.73(I)/2016) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
Τονίζεται ότι πρέπει να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 67 του Νόμου) η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

5.3 Καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, ομάδων 
παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Η στήριξη καθορίζεται βάσει κανονισμού ή και εθνικής μελέτης ή καικατόπιν προσκόμισης 
παραστατικών.

Μέγιστο ανώτατο όριο για το σύνολο των δαπανών που αφορούν μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων είναι το 1/3 του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
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Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την παροχή καθοδήγησης και ως εκ τούτου μεταφορά γνώσης που εμπίπτει εντός 
του σημείου (d) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος 2 του ΠΟΕ.

Apiculture products
ADVIBEES(55(1)(a)) -  - advisory services, technical assistance, training, information and exchange 
of best practices, including through networking, for beekeepers and beekeepers' organisations
Μ.Π 1 - Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων
Intervention Code (MS) Μ.Π 1
Intervention Name Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις 

μελισσοκόμων
Type of Intervention ADVIBEES(55(1)(a)) - advisory services, technical assistance, 

training, information and exchange of best practices, including 
through networking, for beekeepers and beekeepers' 
organisations

Common Output Indicator O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation 
or improvement

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
R.35 Share of beehives supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Με βάση στοιχεία τα οποία εξάγονται από μελέτη διάρθρωσης της παραγωγής και της εμπορίας του 
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τομέα μελισσοκομίας καθώς και τις υφιστάμενες ανάγκες, διαφαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Η ανάγκη των μελισσοκόμων να εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των ορθών μελισσοκομικών 
χειρισμών και πρακτικών καθώς και νέων ή βελτιωμένων τεχνικών, σε σχέση με την παραγωγή και 
εμπορία των μελισσοκομικών προϊόντων. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται και από το αυξημένο ενδιαφέρον 
νέων ατόμων και ανέργων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία. Επιπρόσθετα προωθείται ο 
γενικός στόχος για ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της επικονίασης, η βελτίωση των 
οικοσυστημάτων και γενικότερα η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα 
διασφαλίζεται η προώθηση ασφαλών μελισσοκομικών προϊόντων προς τον καταναλωτή.

(β) Οι ατομικές επαφές στα μελισσοκομεία από εξειδικευμένο προσωπικό και η στενή επαφή με τους 
μελισσοκόμους, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, το οποίο επιζητείται από το 
μελισσοκομικό κόσμο.

Η παρέμβαση αφορά την εκπαίδευση και πληροφόρηση των μελισσοκόμων, σε θέματα σχετικά με την 
ορθή διαχείριση των μελισσιών, την ορθή εκμετάλλευση του μελισσοκομείου, την ορθή χρήση των 
εγκεκριμένων μελισσοφαρμάκων, την ορθή επεξεργασία, διαχείριση και εμπορία των μελισσοκομικών 
προϊόντων και γενικότερα την ορθή μελισσοκομική πρακτική.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Οι επιμέρους δράσεις όσον αφορά την Πληροφόρηση – Τεχνική Βοήθεια είναι οι εξής:

Δράση Α1α. Συμμετοχή μελισσοκόμων σε μαθήματα κατάρτισης και διάδοσης των γνώσεων:

Στόχος η εκπαίδευση – επιμόρφωση και συνεχής ενημέρωση των μελισσοκόμων, όσον αφορά την 
εφαρμογή της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής, την ενημέρωση τους σε τρέχοντα μελισσοκομικά 
θέματα και την ενθάρρυνση της εμπορίας των προϊόντων κυψέλης. Κάθε έτος δύναται να 
πραγματοποιούνται μέχρι δύο τριήμερες εκπαιδεύσεις της ίδιας θεματικής ενότητας ανάλογα με το 
ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι ένας μελισσοκόμος για να είναι δικαιούχος της ενίσχυσης, πέραν των άλλων 
κριτηρίων, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τις τρεις ημέρες της εκπαίδευσης.

Δράση Α1β: Εξοπλισμός και αναλώσιμα που αφορούν την εκπαίδευση: Η δράση περιλαμβάνει τις 
δαπάνες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων. Καλύπτονται δαπάνες που σχετίζονται με τη διοργάνωση των 
μαθημάτων, όπως αγορά εξοπλισμού, φιλοξενίας κ.ά.

Δράση Α1γ: Τεχνική στήριξη του προγράμματος: Η Δράση αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας (αγορά 
υπηρεσιών) από εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς οργανισμούς, ιδιώτες εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες, για 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για τις Δράσεις Α1β «Εξοπλισμός και Αναλώσιμα που αφορούν την Εκπαίδευση» και Α1γ «Τεχνική 
Στήριξη του Προγράμματος», το Τμήμα Γεωργίας αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και διοργάνωση 
των εκπαιδεύσεων.

Δράση Α2:Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας:ΑνάδοχοςΦορέας για τη λειτουργία του Κέντρου 
Μελισσοκομίας είναι οποιοδήποτε οργανωμένο σύνολο μελισσοκόμων, το οποίο έχει νομική οντότητα 
και ασχολείται αποκλειστικά με την προαγωγή και τα συμφέροντα της μελισσοκομίας. Ο Φορέας 
υποβάλλει αίτηση προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετά την προκήρυξη της δράσης. 
Η αίτηση του Φορέα αξιολογείται από το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδια αρχή. Το Κέντρο Μελισσοκομίας 
θα λειτουργεί από το Φορέα που θα πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με καταγεγραμμένη 
διαδικασία.

Το Κέντρο Μελισσοκομίας, μέσω του Αναδόχου του, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει μια σειρά 
ενεργειών, οι οποίες θα αποσκοπούν στην τεχνική υποστήριξη, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
διάχυση γνώσεων και πληροφοριών προς τον μελισσοκομικό κόσμο και ενδεχομένως προς το ευρύτερο 
κοινό. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Μελισσοκομίας αναμένεται να ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 
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μελισσοκόμων και αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση της επικοινωνίας και τη διάχυση 
γνώσεων και εξελίξεων που αφορούν τον μελισσοκομικό τομέα.

Το Κέντρο Μελισσοκομίας δύναται να αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες:

(1) την παροχή συμβουλών και τεχνικής – πρακτικής υποστήριξης στους μελισσοκόμους και σε 
οργανωμένα σύνολα μελισσοκόμων, τόσο εξ’ αποστάσεως (π.χ.. τηλεφωνικώς) όσο και επιτόπου.

(2) την ενημέρωση των μελισσοκόμων και των οργανωμένων συνόλων μελισσοκόμων για τα ισχύοντα 
προγράμματα στον τομέα της μελισσοκομίας.

(3) τη διάχυση γνώσεων και πληροφοριών προς τους μελισσοκόμους και οργανωμένα σύνολα 
μελισσοκόμων σε θέματα μελισσοκομίας που απορρέουν από δραστηριότητες των κρατικών υπηρεσιών.

(4) την οργάνωση και πραγματοποίηση διαφωτιστικών διαλέξεων και ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα 
μελισσοκομίας, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

(5) την υποβοήθηση των μελισσοκόμων στη συμπλήρωση αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό 
Πρόγραμμα 2020–2022 καθώς και σε άλλα κρατικά προγράμματα και σχέδια.

(6) τη διεκπεραίωση ή υποβοήθηση στις δειγματοληψίες, αποστολή δειγμάτων προς εξέταση / ανάλυση, 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

(7) την αποστολή οιωνδήποτε στοιχείων στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος αυτής.

(8) τη διατήρηση αρχείου με όλη τη σχετική αλληλογραφία που αφορά το Κέντρο Μελισσοκομίας.

(9) τη συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.

(10) την παρακολούθηση της αγοράς.

Θα καλύπτονται μέρος ή το σύνολο των δαπανών για διεκπεραίωση των πιο πάνω δράσεων. Δύναται ο 
καθορισμός ανώτατης οροφής για τη συνολική επιδότηση και μέρος των επιδοτούμενων δαπανών.

Επεξήγηση Επιλέξιμων Δαπανών Δράσης Α2

Για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των ενεργειών που προνοούνται από τη Δράση του Κέντρου 
μελισσοκομίας, οι πιο κάτω δαπάνες δύνανται να επιδοτούνται: Το συνολικό επιδοτούμενο ποσό όλων 
των επιλέξιμων δαπανών για τη Δράση Α2 «Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας» δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τις €38.000.

Οι υπηρεσίες και το ύψος της ενίσχυσης που παρέχονται για κάθε ενέργεια μέσω της δράσης του Κέντρου 
Μελισσοκομίας, δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους μελισσοκόμους, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στο 
παρόν κείμενο.

(1) Επισκέψεις σε μελισσοκομεία:

Κατ’ ιδίαν επισκέψεις ειδικού εμπειρογνώμονα (γεωπόνου ή κτηνίατρου) σε μελισσοκομεία 
εγγεγραμμένων μελισσοκόμωνστο Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας, με σκοπό την παροχή συμβουλών 
σε τεχνικά θέματα π.χ.. μελισσοκομικές πρακτικές, διαχείριση εχθρών και ασθενειών, κ.ά.. Δύναται οι 
επισκέψεις να πραγματοποιούνται από περισσότερους του ενός εμπειρογνώμονες. Συνιστάται οι 
εμπειρογνώμονες που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση των επισκέψεων να παραμένουν οι ίδιοι για 
τουλάχιστον ένα μελισσοκομικό έτος, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτύπωσης ολοκληρωμένης 
εικόνας για την κατάσταση των μελισσιών και του μελισσοκομικού τομέα. Είναι επιθυμητό να 
επιδιώκεται υψηλός αριθμός επισκέψεων στα μελισσοκομεία ανά μελισσοκομικό έτος. Η υπηρεσία αυτή 
θα πρέπει να παρέχεται σε όλη την επικράτεια που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή 
Δημοκρατία και όσον το δυνατόν σε περισσότερους μελισσοκόμους. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται σε 
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ένα μελισσοκομικό έτος η κατ’ επανάληψη επίσκεψη σε μελισσοκομεία ιδίων μελισσοκόμων ή/και η μη 
εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού μελισσοκόμων, η αρμόδια αρχή δύναται να θέσει ελάχιστα όρια 
επισκέψεων κατά το επόμενο μελισσοκομικό έτος. Η επιδότηση για κάθε επίσκεψη ανά μελισσοκομείο θα 
ανέρχεται στα €70.

Σημείωση: Πέραν των επισκέψεων σε εγγεγραμμένους κατά την τελευταία αναθεώρηση του Μητρώου 
μελισσοκόμους, επιλέξιμες θεωρούνται και οι επισκέψεις σε τυχόν νέους ή επαναδραστηριοποιούντες 
μελισσοκόμους που έχουν στην κατοχή τους μελίσσια και δεν έχουν εγγραφεί στο τρέχον Μητρώο 
Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των 
προτέρων η αρμόδια αρχή.

(2) Έκδοση έντυπου υλικού

Έκδοση έντυπου υλικού (ενημερωτικών ή τεχνικών φυλλαδίων, εγχειριδίων κ.ά.) μελισσοκομικού 
περιεχομένου, που θα αποσκοπεί στη διεύρυνση των γνώσεων των μελισσοκόμων ή/και του ευρύτερου 
κοινού. Θα καλύπτεται κάθε είδους δαπάνη που αφορά την έκδοση του υλικού καθώς και δαπάνες 
διανομής (ταχυδρομικά τέλη κ.ά.). Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Σημείωση: Δύναται ο καθορισμός οποιουδήποτε είδους τέλους για τους αποδέκτες, για τις εκδόσεις που 
προκύπτουν από τη δράση του Κέντρου Μελισσοκομίας.

(3) Δημοσιεύσεις ανακοινώσεων/συγγραμμάτων

Δημοσίευση ανακοινώσεων/συγγραμμάτων μελισσοκομικού περιεχομένου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων των μελισσοκόμων ή και του ευρύτερου κοινού. Θα επιδοτούνται 
οποιαδήποτε έξοδα αφορούν τη δημοσίευση ανακοινώσεων/συγγραμμάτων σε εκλαϊκευμένα τοπικά 
περιοδικά, ημερήσιο τύπο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 100% των 
επιλέξιμων δαπανών.

(4) Διεξαγωγή διαφωτιστικών σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διεξαγωγή ενημερωτικών, διαφωτιστικών ή εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων/διαλέξεων/ημερίδων/εργαστηρίων μελισσοκομικού περιεχομένου από 
εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες με κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση. Θα καλύπτονται έξοδα που 
αφορούν την ενοικίαση αίθουσας, την ενοικίαση εξοπλισμού, την αγορά υπηρεσιών από 
εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες και τα έξοδα μετάφρασης. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 100% των 
επιλέξιμων δαπανών.

Η αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες δεν θα ξεπερνά τα €200 ανά ημερίδα/σεμινάριο. 
Διευκρινίζεται ότι για σεμινάρια που διαρκούν πέραν της μιας ημέρας η ενίσχυση θα ανέρχεται στα €200 
ανά ημέρα.

Σημείωση: Δύναται ο καθορισμός οποιουδήποτε είδους τέλους για τους συμμετέχοντες για τα σεμινάρια / 
εκπαιδεύσεις που προκύπτουν από τη δράση του Κέντρου Μελισσοκομίας.

(5) Επισκέψεις σε τοπικές πρότυπες μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και χώρους μελισσοκομικού 
ενδιαφέροντος.

Επισκέψεις σε πρότυπες μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και χώρους μελισσοκομικού ενδιαφέροντος 
εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα καλύπτονται μόνο τα έξοδα ενοικίασης 
λεωφορείων. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Σημείωση: Δύναται ο καθορισμός οποιουδήποτε είδους τέλους για τους συμμετέχοντες για τις επισκέψεις 
που πραγματοποιούνται από τη δράση του Κέντρου Μελισσοκομίας.

(6) Μετάκληση εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό
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Δαπάνες που αφορούν την μετάκληση εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό με σκοπό τη διάγνωση ή/και 
επίλυση προβλήματος ή την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα μελισσοκομικού περιεχομένου. Θα 
καλύπτονται η αγορά υπηρεσιών του εμπειρογνώμονα, τα έξοδα μεταφοράς του εμπειρογνώμονα στην 
Κύπρο (εισιτήρια οικονομικής θέσης), τα έξοδα διαμονής, διατροφής, διακίνησης και άλλων προσωπικών 
εξόδων σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού (αρ.1456) με τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις και τα έξοδα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο. Η επιδότηση θα ανέρχεται 
στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

(7) Διαδικτυακή υπηρεσία

Διάχυση πληροφοριών, διάθεση εντύπων και δυνατότητα επικοινωνίας των μελισσοκόμων και του 
ευρύτερου κοινού μέσω ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα διαθέτει ο Ανάδοχος 
φορέας. Η επιδότηση θα ανέρχεται στις €5.000 ανά μελισσοκομικό έτος.

(8) Τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση

Επιδοτείται η εξυπηρέτηση του μελισσοκομικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, SMS μηνυμάτων και τηλεομοιότυπου. Η επιδότηση θα ανέρχεται στις €5.000 ανά 
μελισσοκομικό έτος

(9) Επισκέψεις σε νηπιαγωγεία, σχολεία, τοπικές αρχές κ.ά.

Παρουσίαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (νηπιαγωγεία, σχολεία, κ.ά.) και τοπικές αρχέςγια τη σημασία και 
προσφορά της μέλισσας ή/και προβολή των μελισσοκομικών προϊόντων. Η επιδότηση θα ανέρχεται στα 
€150 ανά επίσκεψη.

(10) Υποβοήθηση στη συμπλήρωση μελισσοκομικών εντύπων

Επιδοτείται η υποβοήθηση των μελισσοκόμων στη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων μελισσοκομικού 
περιεχομένου που εκδίδονται από κρατικές υπηρεσίες.Η επιδότηση θα ανέρχεται στις €2.000.

(11) Συλλογή δειγμάτων

Υποβοήθηση κρατικών υπηρεσιών στη διεξαγωγή μελετών μελισσοκομικού ενδιαφέροντος με τη 
συλλογή δειγμάτων. Η επιδότηση θα ανέρχεται στα €50 ανά δείγμα.

(12) Απομάκρυνση αφεσμών (πουλιών)

Απομάκρυνση τυχόν αφεσμών (πουλιών) που βρίσκονται σε κατοικημένους ή άλλους χώρους μετά από 
σχετικό αίτημα πολίτη. Η επιδότηση θα ανέρχεται στα €50 ανά επίσκεψη και απομάκρυνση αφεσμού. Το 
ανώτατο ποσό για αυτή τη δράση ανέρχεται στα €1.000, ενώ για την υπέρβαση του ορίου αυτού 
απαιτείται προέγκριση από την αρμόδια αρχή.

(13) Μηχανογραφικός εξοπλισμός και συντήρηση

Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για διεκπεραίωση των ενεργειών που αναλαμβάνονται από τη δράση 
του Κέντρου Μελισσοκομίας. Θα καλύπτονται δαπάνες που αφορούν τις αγορές συσκευής τηλεφώνου 
και τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικών προγραμμάτων, φωτοτυπικής, κ.ά., καθώς 
και δαπάνες για τη συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 100% 
των επιλέξιμων δαπανών.

(14) Αναλώσιμα υλικά & Είδη ένδυσης / υπόδησης

Αγορά αναλώσιμων υλικών για διεκπεραίωση των ενεργειών που αναλαμβάνονται από τη δράση του 
Κέντρου Μελισσοκομίας. Στα αναλώσιμα υλικά θα περιλαμβάνονται αγορές φωτοτυπικού χαρτιού, 
χαρτιού εκτύπωσης, μελανιών και διαφόρων ειδών γραφείου. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνονται δαπάνες 
για αγορά μελισσοκομικής ενδυμασίας και υπόδησης για σκοπούς επίδειξης ή χρήσης για διεκπεραίωση 



EN 318 EN

των δράσεων του Κέντρου Μελισσοκομίας. Επίσης θα επιδοτούνται τα αναλώσιμα υλικά για σκοπούς 
δειγματοληψιών. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

(15) Προβολή και προώθηση μελισσοκομικών προϊόντων

Δαπάνες που διενεργούνται για την προβολή και προώθηση μελισσοκομικών προϊόντων. Θα καλύπτονται 
αγορές μελισσοκομικών προϊόντων και έξοδα συσκευασίας τους για δωρεές σε σχολεία, νηπιαγωγεία, 
συνέδρια, κ.ά. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

(16) Αγορά μελισσοκομικού μικροεξοπλισμού.

Δαπάνες για αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού για υποβοήθηση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τους μελισσοκόμους. Αγορά μικροεξοπλισμού για τη λήψη δειγμάτων. Η επιδότηση θα ανέρχεται 
στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

ΓιατηΔράσηΑ1α:

·κατέχουν τουλάχιστον 1 (ένα) μελισσοσμήνος κατά την τελευταία αναθεώρηση του Μητρώου 
Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας

·είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.

Για τη Δράση Α1γ:

·Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών (Εάν απαιτείται)

·Αντίγραφο κατακυρωμένης προσφοράς

·Επιστολή/απόφαση κατακύρωσης της προσφοράς

·Έγγραφα υλοποίησης και πληρωμής των εκπαιδεύσεων

Για τη Δράση Α2:

·Καταστατικό Σύστασης του Φορέα

·Πιστοποιητικό εγγραφής του Φορέα ως Νομικό Πρόσωπο

·Κατάλογος με τα Εκλεγμένα Μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου

·Κατάλογο εγγεγραμμένων μελών του Φορέα που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους κατά την 
31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της προκήρυξης της Δράσης ή μέχρι την ημερομηνία 
προκήρυξης της Δράσης και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελισσοκόμων που διατηρεί το Τμήμα 
Γεωργίας.

·Γραπτή Εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα για τον ορισμό εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου, για επιβεβαίωση ότι το Αίτημα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Δράση Α1α:Συμμετοχή Μελισσοκόμων σε Μαθήματα κατάρτισης και διάδοσης των γνώσεων: Παρέχεται 
ημερήσια ενίσχυση €10 σε κάθε δικαιούχο, δηλαδή για κάθε τριήμερη εκπαίδευση ένας αιτητής θα 
δικαιούται €30. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων θα λαμβάνονται παρουσίες από τον 
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συντονιστή/υπεύθυνο των εκπαιδεύσεων σε ειδικό έντυπο παρουσιών, το οποίο και θα υπογράφεται.

Δράση Α1β:Εξοπλισμός και αναλώσιμα που αφορούν την εκπαίδευση: Η δράση περιλαμβάνει τις δαπάνες 
διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων. Καλύπτονται δαπάνες που σχετίζονται με τη διοργάνωση των μαθημάτων, 
όπως αγορά εξοπλισμού, φιλοξενίαςκ.ά. Ο διοργανωτής των εκπαιδεύσεων, δηλαδή το Τμήμα Γεωργίας, 
στη συνέχεια υποβάλλει την αίτησή του μαζί με τα οποιαδήποτε τιμολόγια για ενίσχυση.

Δράση Α1γ: Τεχνική στήριξη του προγράμματος: Η Δράση αυτή αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας 
(αγορά υπηρεσιών) από εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς οργανισμούς, ιδιώτες εκπαιδευτές / 
εμπειρογνώμονες, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εφαρμόζεται διαδικασία δημοσίων συμβάσεων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική Εθνική Νομοθεσία, ούτως ώστε να καθοριστούν οι ανάδοχοι για 
ανάγκες σε προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν τις εκπαιδεύσεις. Ο διοργανωτής των εκπαιδεύσεων, 
δηλαδή το Τμήμα Γεωργίας, στη συνέχεια υποβάλλει την αίτησή του για ενίσχυση, με όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία όπως, την προκήρυξη του διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών, την επιστολή κατακυρωμένης 
προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή και το τιμολόγιο από τον οικονομικό φορέα που διεκπεραίωσε το 
έργο.

Για τη Δράση Α1β το ανώτατο συνολικό ετήσιο ύψος επιδότησης καθορίζεται σε €1.000 και για τη 
Δράση Α1γ σε €4.000. Η ενίσχυση θα καλύπτει το 100% των δαπανών και μέχρι του ανώτατου ορίου που 
αντιστοιχεί για κάθε εκπαίδευση.

Δράση Α2:Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομία: Το Κέντρο Μελισσοκομίας, μέσω του Αναδόχου του, για 
κάθε ενέργεια την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, συμπληρώνει συγκεκριμένα έντυπα και 
επισυνάπτει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να καταστεί δικαιούχο για ενίσχυση

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες προς του μελισσοκόμους, τεχνική υποστήριξη και 
δράσεις ενημέρωσης / εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου εμπίπτει εντός του πεδίου του παραγράφου 2 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία και συγκεκριμένα σχετίζεται με τα σημεία (c) 
και (d).
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

API_UA_A1a - Συμμετοχή μελισσοκόμων σε μαθήματα 
κατάρτισης Average R.1; 

API_UA_A1b - Εξοπλισμός και αναλώσιμα που αφορούν 
την εκπαίδευση Average R.1; 

API_UA_A1c - Τεχνική στήριξη του προγράμματος 
εκπαιδεύσεων Average R.1; 

API_UA_A2 - Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας Average R.1; 
Description
API_UA_A1a - Συμμετοχή μελισσοκόμων σε μαθήματα κατάρτισης
Αφορά την κάλυψη των εξόδων των μελισσοκόμων για προσέλευση στου χώρους κατάρτισης. Η μέση ενίσχυση υπολογίζεται σε 30 ευρώ / μελισσοκόμο και 
αφορά τριήμερες εκπαιδεύσεις.

API_UA_A1b - Εξοπλισμός και αναλώσιμα που αφορούν την εκπαίδευση
Αφορά έξοδα εξοπλισμού και αναλωσίμων για τις εκπαιδεύσεις κατάρτισης. Έξοδα για 2 τριήμερες εκπαιδεύσεις τον χρόνο, 503 ευρώ/ ανά εκπαίδευση.

API_UA_A1c - Τεχνική στήριξη του προγράμματος εκπαιδεύσεων
Αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας (αγορά υπηρεσιών) από εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς οργανισμούς, ιδιώτες εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες, για το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αναφέρεται σε ποσό 2000 ευρώ / εκπαίδευση κατάρτισης. Υπολογίζονται 2 τέτοιες εκπαιδεύσεις τον χρόνο.

API_UA_A2 - Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας
Το Κέντρο Μελισσοκομίας δύναται να αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες:

(1)την παροχή συμβουλών και τεχνικής – πρακτικής υποστήριξης στους μελισσοκόμους και σε οργανωμένα σύνολα μελισσοκόμων, τόσο εξ’ αποστάσεως 
(π.χ.. τηλεφωνικώς) όσο και επιτόπου.

(2)      την ενημέρωση των μελισσοκόμων και των οργανωμένων συνόλων μελισσοκόμων για τα ισχύοντα προγράμματα στον τομέα της μελισσοκομίας.

(3)      τη διάχυση γνώσεων και πληροφοριών προς τους μελισσοκόμους και οργανωμένα σύνολα μελισσοκόμων σε θέματα μελισσοκομίας που απορρέουν 
από δραστηριότητες των κρατικών υπηρεσιών.
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(4)      την οργάνωση και πραγματοποίηση διαφωτιστικών διαλέξεων και ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα μελισσοκομίας, μετά από σχετική έγκριση της 
αρμόδιας αρχής.

(5)      την υποβοήθηση των μελισσοκόμων στη συμπλήρωση αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020–2022 καθώς και σε άλλα 
κρατικά προγράμματα και σχέδια.

(6)      τη διεκπεραίωση ή υποβοήθηση στις δειγματοληψίες, αποστολή δειγμάτων προς εξέταση / ανάλυση, σε συνεργασία με τις αρμόδιεςυπηρεσίες.

(7)       την αποστολή οιωνδήποτε στοιχείων στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος αυτής.

(8)      τη διατήρηση αρχείου με όλη τη σχετική αλληλογραφία που αφορά το Κέντρο Μελισσοκομίας.

(9)      τη συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.

(10)   την παρακολούθηση της αγοράς.

Θα καλύπτονται μέρος ή το σύνολο των δαπανών για διεκπεραίωση των πιο πάνω δράσεων. Δύναται ο καθορισμός ανώτατης οροφής για τη συνολική 
επιδότηση και μέρος των επιδοτούμενων δαπανών.

Οι δαπάνες προς το κέντρο μελισσοκομίας δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 38.000 ευρώ / έτος και αφορά την στήριξη ενός μόνο κέντρου μελισσοκομίας.

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 
2023 - 
2027

O.37 (unit: Actions) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00

API_UA_A1a - Συμμετοχή μελισσοκόμων 
σε μαθήματα κατάρτισης

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 251.50 251.50 251.50 251.50 251.50 1,257.50
O.37 (unit: Actions) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

API_UA_A1b - Εξοπλισμός και αναλώσιμα 
που αφορούν την εκπαίδευση

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 503.00 503.00 503.00 503.00 503.00 2,515.00

API_UA_A1c - Τεχνική στήριξη του Planned unit amount (Total Union 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
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expenditure in EUR)
O.37 (unit: Actions) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

προγράμματος εκπαιδεύσεων

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 95,000.00
O.37 (unit: Actions) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

API_UA_A2 - Λειτουργία Κέντρου 
Μελισσοκομίας

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 95,000.00
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ACTLAB(55(1)(c)) -  - actions to support laboratories for the analysis of apiculture products, bee losses or productivity 
drops, and substances potentially toxic to bees
Μ.Π. 3 - Εργαστηριακές αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων
Intervention Code (MS) Μ.Π. 3
Intervention Name Εργαστηριακές αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων
Type of Intervention ACTLAB(55(1)(c)) - actions to support laboratories for the 

analysis of apiculture products, bee losses or productivity 
drops, and substances potentially toxic to bees

Common Output Indicator O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation 
or improvement

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and combatting 
antimicrobial resistances

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.35 Share of beehives supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ο ποιοτικός έλεγχος του κυπριακού μελιού κρίνεται πολύ σημαντικός τόσο για την προστασία των 
καταναλωτών όσο και για την προστασία του ίδιου του προϊόντος. Η διασφάλιση της μη ύπαρξης πέραν 
του ανώτατου ορίου καταλοίπων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων όπως καθορίζεται από το 
Κανονισμό EK 37/2010 αποτελεί επιτακτική υποχρέωση τόσο των Αρμόδιων Αρχών όσο και των 
Μελισσοκόμων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Επιπρόσθετα σκοπός των αναλύσεων είναι να 
διαπιστωθεί κατά πόσο το μέλι, το οποίο υπάρχει στην κυπριακή αγορά, πληροί τις προδιαγραφές της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ, εάν εφαρμόζεται η ορθή μελισσοκομική πρακτική και οι ορθές μέθοδοι 
επεξεργασίας του μελιού από πλευράς μελισσοκόμων.

Οι επιλέξιμες επιμέρους δράσεις είναι:

Δράση Δ1: Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού και κεριού

Η Δράση αυτή περιλαμβάνει εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού για τα ποιοτικά κριτήρια HMF 
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(υδροξυ–μεθυλο–φουρφουράλης) και ενζύμου Διαστάσης καθώς και αναλύσεις κεριού όσον αφορά τα 
κατάλοιπα εγγεγραμμένων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση της βαρρόας. 

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι μπορούν να αποστέλλουν μέχρι 2 δείγματα μελιού σε διαπιστευμένα 
εργαστήρια της Κύπρου ή του εξωτερικού για ανάλυση της HMF και ενζύμου Διαστάσης. Επιπρόσθετα 
οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι μπορούν να αποστέλλουν μέχρι 1 δείγμα κεριού σε διαπιστευμένα 
εργαστήρια της Κύπρου ή του εξωτερικού για ανάλυση,όσον αφορά τα κατάλοιπα εγγεγραμμένων 
Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της βαρρόας.Σε 
περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος που ξεπερνά το ανώτατο καθορισμένο ποσό τότε θα υπάρξει 
μοριοδότηση με κριτήρια (i) τον αριθμό των κυψελών του κάθε αιτητή και (ii) τυχόν προηγούμενη 
επιδότησή του για την ίδια δράση. 

Δράση Δ2:Εργαστηριακές αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων 

Η Δράση αυτή περιλαμβάνει εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων μελισσοκομίας, για καθορισμό 
των οργανοληπτικών, φυσικοχημικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών ή/και ποιοτικών κριτηρίων. 
Στόχος της δράσης αυτής είναι ο εντοπισμός των οποιωνδήποτε αποκλίσεων από τα καθοριζόμενα 
ποιοτικά κριτήρια προκειμένου να δίδονται κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές προς τους 
μελισσοκόμους για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μελισσοκομίας. 

Όροι επιλεξιμότητας

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Για τη Δράση Δ1 οι αιτητές πρέπει να:

1. Είναι εγγεγραμμένοι μελισσοκόμοι στο Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας κατά την τελευταία 
αναθεώρηση.

25. Κατέχουν τουλάχιστον 25 μελισσοσμήνη.

Για τη Δράση Δ2 οι Κρατικές Υπηρεσίες προβαίνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή άλλη διαδικασία 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

·Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών (Εάν απαιτείται)

·Αντίγραφο της οριστικής απόφασης της κατακύρωσης/υπογεγραμμένη συμφωνία της σύμβασης (εάν 
απαιτείται)

·Τιμολόγια/αποδείξεις που αφορούν τις δαπάνες των αναλύσεων

·Έκθεση αποτελεσμάτων

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Δράση Δ1:Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού και κεριού: Η επιδότηση θα καλύπτει το 50% της 
δαπάνης μέχρι ανώτατου ποσού €50 ανά δείγμα μελιού ενώ για το κερί θα καλύπτει το 50% της δαπάνης 
μέχρι ανώτατου ποσού €120 ανά δείγμα. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίζει με την υποβολή της αίτησης του ή σε μεταγενέστερο 
στάδιο αλλά όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, τις αποδείξεις πληρωμών, τα αποτελέσματα 
αναλύσεων δειγμάτων μελιού ή κεριού καθώς και το πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου.
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Δράση Δ2: Οι δικαιούχες κρατικές υπηρεσίες υποβάλλουν την αίτησή τους για ενίσχυση, με όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία όπως, την προκήρυξη του διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών, την επιστολή 
κατακυρωμένης προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή καθώς και την εργαστηριακή έκθεση 
αποτελεσμάτων συνοδευόμενο με το τιμολόγιο από τον οικονομικό φορέα που διεκπεραίωσε το έργο. 

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η δράση αφορά αναλύσεις σε προϊόντα μελιού για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας και ως εκ τούτου 
εμπίπτει στο σημείο (e) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την 
γεωργία.
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

API_UA_D1a - Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων 
μελιού Average R.35; 

API_UA_D1b - Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων 
κεριού Average R.35; 

API_UA_D2 - Εργαστηριακές αναλύσεις 
μελισσοκομικών προϊόντων Average R.35; 

Description
API_UA_D1a - Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού
Αφορά την κάλυψη του 50% του κόστους εργαστηριακής ανάλυσης για δείγμα μελιού. Το κόστος της ανάλυσης ανέρχεται σε 50 ευρώ/ δείγμα και η δράση 
θα καλύψει το 50% των εξόδων. Δηλαδή 25 ευρώ / δείγμα μελιού.

API_UA_D1b - Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων κεριού
Αφορά την κάλυψη του 50% του κόστους εργαστηριακής ανάλυσης σε δείγμα κεριού μέλισσας. Το κόστος της εργαστηριακής ανάλυσης ανέρχεται σε 120 
ευρώ / δείγμα και η δράση θα καλύψει το 50% του κόστους αυτού, δηλαδή 60 ευρώ / δείγμα κεριού.

API_UA_D2 - Εργαστηριακές αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων 
Η Δράση αυτή περιλαμβάνει εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων μελισσοκομίας, για καθορισμό των οργανοληπτικών, φυσικοχημικών και 
μικροσκοπικών χαρακτηριστικών ή/και ποιοτικών κριτηρίων. Στόχος της δράσης αυτής είναι ο εντοπισμός των οποιωνδήποτε αποκλίσεων από τα 
καθοριζόμενα ποιοτικά κριτήρια προκειμένου να δίδονται κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές προς τους μελισσοκόμους για βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων μελισσοκομίας. 

Η δράση αφορά την κάλυψη μίας ετήσια προσφοράς από εργαστήριο για την παροχή των πιο πάνω εργαστηριακών αναλύσεων.

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 
2023 - 
2027

API_UA_D1a - Εργαστηριακές αναλύσεις 
δειγμάτων μελιού

Planned unit amount (Total Union expenditure 
in EUR) 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 62.50
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O.37 (unit: Honey samples) 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 12,000.00
Planned unit amount (Total Union expenditure 
in EUR) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00
O.37 (unit: Wax sample) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

API_UA_D1b - Εργαστηριακές αναλύσεις 
δειγμάτων κεριού

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
Planned unit amount (Total Union expenditure 
in EUR) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
O.37 (unit: Actions) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

API_UA_D2 - Εργαστηριακές αναλύσεις 
μελισσοκομικών προϊόντων 

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
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PRESBEEHIVES(55(1)(d)) -  - actions to preserve or increase the existing number of beehives in the Union, including 
bee breeding
Μ.Π. 2  - Καταπολέμηση εισβολέων και ασθενειών
Intervention Code (MS) Μ.Π. 2 
Intervention Name Καταπολέμηση εισβολέων και ασθενειών
Type of Intervention PRESBEEHIVES(55(1)(d)) - actions to preserve or increase 

the existing number of beehives in the Union, including bee 
breeding

Common Output Indicator O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation 
or improvement

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

2.2
Έκσυγχρονισμός υποδομών και 
εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας 

Βαθμίδα Α Yes

5.5

Ορθολογιστική χρήση 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
μέσω πρακτικών Ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.32 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao investimento no âmbito da PAC que contribua para 
a biodiversidade
R.35 Share of beehives supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η Βαρροϊκή ακαρίαση είναι μία εξαιρετικά σοβαρή παρασιτική ασθένεια των μελισσών με 
καταστρεπτικές συνέπειες. Η αντιμετώπιση της στον τόπο μας είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί το 
μεσογειακό κλίμα και οι συνθήκες επιτρέπουν την ωοτοκία σχεδόν ολόχρονα και το άκαρι βαρρόα 
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πολλαπλασιάζεται συνεχώς.

Με στόχο τη μείωση της οικονομικής επίπτωσης της παρασιτικής αυτής ασθένειας, επιβάλλεται αφενός η 
χρήση των κατάλληλων φαρμάκων και αφετέρου των προσαρμοσμένων κυψελών για την αντιμετώπιση 
της Βαρρόας.

Η παρέμβαση συμβάλλει στον περιορισμό της προσβολής από το άκαρι βαρρόα, το οποίο συνεχίζει να 
αποτελεί το σημαντικότερο εχθρό των μελισσιών της Κύπρου. Αξιοσημείωτο είναι ότι το κόστος των 
μελισσοφαρμάκων για την αντιμετώπιση του ακάρεως εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο 22% του 
συνόλου των δαπανών διαχείρισης ενός μελισσιού (μη περιλαμβανομένων των εργατικών).

Οι κλιματολογικές συνθήκες του τόπου επιβάλλουν την τακτική μετακίνηση των κυψελών στις διάφορες 
ανθοφορίες για παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η χρήση 
κατάλληλων κυψελών, χωρίς φθορές, ρωγμές κ.ά. έτσι ώστε να υποβοηθείται το έργο του μελισσοκόμου 
και να απομακρύνεται το ενδεχόμενο ανεπιθύμητων καταστάσεων κατά την άσκηση της νομαδικής 
μελισσοκομίας. 

Η αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών με καινούργιες, αποσκοπεί στη δημιουργία καλύτερων 
συνθηκών διαβίωσης των μελισσών αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων 
μελισσοκομίας, καθώς και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των μελισσιών στις διάφορες ανθοφορίες.

Το ποσοστό κάλυψης των επιχορηγούμενων κυψελών καθορίζεται μέχρι 10% του αριθμού των 
δηλωθεισών κυψελών στο Μελισσοκομικό Μητρώο.Τα εργατικά και η προσωπική εργασία δεν 
θεωρούνται επιλέξιμες δράσεις και ως εκ τούτου δεν επιδοτούνται.

Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος που ξεπερνά το ανώτατο καθορισμένο ποσό τότε θα υπάρξει 
μείωση του αριθμού των επιλέξιμων προς αντικατάσταση κυψελών και θα ενημερώνονται οι 
ενδιαφερόμενοι γραπτώς πριν την υλοποίηση της δράσης.

Οι επιλέξιμες επιμέρους δράσεις για την Αντιμετώπιση της Βαρρόας είναι οι εξής:

Δράση Β1:Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων φαρμάκων για αντιμετώπιση της βαρρόας.

Η Δράση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της βαρροϊκής ακαρίασης, μέσω της ορθολογικής χρήσης 
αδειοδοτημένων μελισσοφαρμάκων. Η συνταγογράφηση των φαρμάκων είναι απαραίτητο να γίνεται από 
αρμόδιους Λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Καλύπτεται μέρος του κόστους αγοράς αδειοδοτημένων μελισσοφαρμάκων για την αντιμετώπιση της 
βαρροϊκής ακαρίασης, βάσει του αριθμού των μελισσιών που διαχειρίζεται ο κάθε μελισσοκόμος.

Συγκεκριμένα για τη Δράση Β1: Χορήγηση / χρήση αδειοδοτημένων φαρμάκων για αντιμετώπιση της 
βαρρόας οι μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει κτηνιατρική συνταγή, κατάλληλα συμπληρωμένη 
στο ειδικό έντυπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών VET 153, μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση 
επισυνάπτοντας τη συνταγή καθώς και απόδειξη πληρωμής κατά την παράδοση της αίτησης.

Νοείται ότι συνταγές και αποδείξεις/τιμολόγια φαρμάκων που θα προσκομίζονται μετά την υποβολή της 
αίτησης και λήξη της προκήρυξης του προγράμματος θα γίνονται δεκτά εάν και εφόσον οι ημερομηνίες 
τους αναφέρονται στο τρέχον έτος εφαρμογής, δηλαδή μέχρι την 31η Ιουλίου.

Δράση Β2:Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες. 

Το άκαρι βαρρόα κατά τη μετακίνησή του μέσα στην κυψέλη από τη μια μέλισσα στην άλλη ή από την 
παρασιτούμενη μέλισσα προς το γόνο ή κατά την έξοδο της παρασιτούμενης νεαρής μέλισσας από το κελί 
της, πολλές φορές πέφτει στον πυθμένα της κυψέλης. Από εκεί επαναπροσβάλλει τις διερχόμενες 
μέλισσες και επανεγκαθίσταται στο σμήνος. Η συγκεκριμένη ειδική βάση της κυψέλης επιτρέπει την 
πτώση της βαρρόας κάτω στο έδαφος έτσι ώστε σημαντικός αριθμός ακάρεων να απομακρύνεται, 
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περιορίζοντας έτσι τον πληθυσμό τους στο μελίσσι.

Στόχος η ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών που 
προκαλούνται από το άκαρι βαρρόα. Θα καλύπτεται μέρος του κόστους της αγοράς των ειδικών βάσεων 
με σίτα ή σωλήνες. Για να επωφεληθεί της επιδότησης ένας μελισσοκόμος, πρέπει να συμπληρώσει και 
να υποβάλει σχετικό αίτημα πληρωμής (επισυνάπτοντας τιμολόγια/αποδείξεις αγοράς) αφού πρώτα 
υπέβαλε σχετική αίτηση και έλαβε προκαταρκτική έγκριση.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της εν λόγω δράσης είναι το Τμήμα Γεωργίας. Σε περίπτωση αυξημένου 
ενδιαφέροντος πιθανόν να υπάρξει μείωση του αριθμού των επιλέξιμων για προσαρμογή κυψελών 
(βάσεις με σίτα ή σωλήνες) και θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι γραπτώς πριν την υλοποίηση της 
δράσης.

Μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν καλύψει τον αριθμό των μελισσιών που κατέχουν στο Μητρώο 
Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας με βάσεις με σίτα ή σωλήνες κατά την προηγούμενη τριετία δεν θα 
είναι δικαιούχοι ενίσχυσης στην εν λόγω δράση.

Η εφαρμογή της κάθε δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης

Για τη Δράση Β1: Για τη χορήγηση εγγεγραμμένων μελισσοφαρμάκων,οι αιτητές πρέπει να πληρούν τα 
πιο κάτω κριτήρια:

·Οι Μελισσοκόμοι να έχουν εξασφαλίσει το Μελισσοκομικό βιβλιάριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

·Οι Μελισσοκόμοι να έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων κτηνιατρική συνταγή (έντυπο επιδοτούμενης 
συνταγής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών VET 153), το οποίο συμπληρώνεται κατάλληλα από Κτηνιατρικό 
Λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

·Τα φάρμακα που θα χορηγηθούν πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Συμβούλιο Κτηνιατρικών 
Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Για τη Δράση Β2: Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες για την αντιμετώπιση της βαρρόας οι αιτητές 
πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

1. να κατέχουν τουλάχιστον 10 μελισσοσμήνη.

26. ο συνολικός αριθμός των προσαρμοσμένων κυψελών (βάσεις με σίτα ή σωλήνες) που 
δύναται να επιδοτηθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό μελισσιών που κατέχει ο 
αιτητής με βάση το αναθεωρημένο Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας, λαμβανομένου υπόψη του 
αριθμού των βάσεων που είχαν τύχει επιδότησης κατά την προηγούμενη τριετία.

Η ειδική βάση με σωλήνες πρέπει να έχει τις ίδιες προδιαγραφές που αναφέρονται για τις βάσεις με σίτα 
με τη διαφορά ότι θα υπάρχουν πλαστικές σωλήνες αντί για σίτα. Οι αποστάσεις μεταξύ των σωλήνων 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 3mm

Για τη Δράση Γ: Αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών οι αιτητές πρέπει να:

22. κατέχουν τουλάχιστο 10 μελισσοσμήνη σε κυψέλες "Ευρωπαϊκού τύπου".
23. είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας πέντε συνεχή 

χρόνια, μη περιλαμβανομένου του έτους κατά το οποίο υπεβλήθη η αίτηση.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Δράση Β1: Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων φαρμάκων για αντιμετώπιση της βαρρόας:Η ενίσχυση θα 
καλύπτει μέχρι 80% της δαπάνης, με μέγιστο ποσό ανά μελίσσι τα 9 ευρώ, για κάθε έτος εφαρμογής του 
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Προγράμματος..

Ο μελισσοκόμος υποβάλλει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία όπως τη συνταγή από τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες καθώς και το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς του αδειοδοτημένου σκευάσματος.

Δράση Β2:Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες:Η ενίσχυση καλύπτει μέχρι το 50% της δαπάνης για 
κάθε βάση μέχρι του ανωτάτου ποσού (δαπάνη) των €25 τη κάθε μία. Ο μελισσοκόμος αφού 
συμπληρώσει, υποβάλλει σχετικό αίτημα πληρωμής (επισυνάπτοντας τιμολόγια/αποδείξεις αγοράς) αφού 
πρώτα υπέβαλε σχετική αίτηση και έλαβε προκαταρκτική έγκριση.

Δράση Γ: Αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κυψελών. Η επιδότηση θα καλύπτει μέχρι το 50% 
των δαπανών και μέχρι του ανώτατου ποσού δαπάνης των €120 ανά κυψέλη. Ο μελισσοκόμος αφού 
συμπληρώσει, υποβάλλει σχετικό αίτημα πληρωμής (επισυνάπτοντας τιμολόγια/αποδείξεις αγοράς) αφού 
πρώτα υπέβαλε σχετική αίτηση και έλαβε προκαταρκτική έγκριση.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

API_UA_B1 - Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων 
φαρμάκων για αντιμετώπιση της βαρρόας Average R.35; 

API_UA_B2 - Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες Average R.35; 
API_UA_C - Αντικατάσταση των παλαιών και 
φθαρμένων κυψελών Average R.35; 

Description
API_UA_B1 - Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων φαρμάκων για αντιμετώπιση της βαρρόας
Η ενίσχυση θα καλύπτει μέχρι 80% της δαπάνης, με μέγιστο ποσό ανά μελίσσι τα 9 ευρώ, για κάθε έτος εφαρμογής του Προγράμματος.

API_UA_B2 - Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες
Η ενίσχυση καλύπτει μέχρι το 50% της δαπάνης για κάθε βάση μέχρι του ανωτάτου ποσού (δαπάνη) των €25 τη κάθε μία.

API_UA_C - Αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κυψελών
Η ενίσχυση θα καλύπτει μέχρι το 50% των δαπανών και μέχρι του ανώτατου ποσού δαπάνης των €120 ανά κυψέλη. Δηλαδή 60 ευρώ ανά νέα κυψέλη που 
θα αγοραστεί.

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 
2023 - 
2027

Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 10.20
O.37 (unit: Actions) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00API_UA_B1 - Ορθολογική χρήση 

αδειοδοτημένων φαρμάκων για 
αντιμετώπιση της βαρρόας

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 306,000.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 31.25
O.37 (unit: Actions) 3,112.00 3,112.00 3,112.00 3,112.00 3,112.00API_UA_B2 - Προσαρμογή βάσεων με σίτα 

ή σωλήνες Annual indicative financial allocation (Total 19,450.00 19,450.00 19,450.00 19,450.00 19,450.00 97,250.00
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Union expenditure in EUR)
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00
O.37 (unit: Actions) 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

API_UA_C - Αντικατάσταση των παλαιών 
και φθαρμένων κυψελών

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 285,000.00
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COOPAPI(55(1)(e)) -  - cooperation with specialised bodies for the implementation of research programs in the field of 
beekeeping and apiculture products
Μ.Π. 4 - Εφαρμοσμένη έρευνα
Intervention Code (MS) Μ.Π. 4
Intervention Name Εφαρμοσμένη έρευνα
Type of Intervention COOPAPI(55(1)(e)) - cooperation with specialised bodies for 

the implementation of research programs in the field of 
beekeeping and apiculture products

Common Output Indicator O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation 
or improvement

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

10.7
Αξιοποίηση της Ε&Κ  με σκοπό την 
δημιουργία προϊόντων μεταποίησης 
με υψηλή προστιθέμενη αξία 

Βαθμίδα Β Yes

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.35 Share of beehives supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Κατά καιρούς παρατηρούνται προβλήματα στον τομέα μελισσοκομίας που χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης, μελέτης και εφαρμοσμένης έρευνας. Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων κυψέλης κρίνεται 
πολύ σημαντικός τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για την προστασία του ιδίου του 
προϊόντος. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους 
μελισσοκόμους/συσκευαστές/τυποποιητές για τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας για προσδιορισμό και 
επίλυση προβλημάτων που κατά καιρούς απασχολούν τον μελισσοκομικό τομέα. Η Παρέμβαση 
συμβάλλει και στην διάχυση πληροφοριών και εξελίξεων που αφορούν τον μελισσοκομικό τομέα και τα 
μελισσοκομικά προϊόντα. Η δράση αυτή δύναται να πραγματοποιείται με τη συνεργασία των 



EN 335 EN

μελισσοκόμων και τις ενώσεις μελισσοκόμων.

Καλύπτει το συνολικό κόστος των δαπανών ερευνητικών μελετών, αγοράς εξοπλισμού, δημοσίευσης, 
μετάκλησης εμπειρογνωμόνων και εκπαιδεύσεων / διαφωτιστικών διαλέξεων. 

Όροι επιλεξιμότητας

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης.

Για τηΔράση Ε: Οι Κρατικές Υπηρεσίες προβαίνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή άλλη διαδικασία 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

·Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών (εάν απαιτείται)

·Αντίγραφο της οριστικής απόφασης της κατακύρωσης/υπογεγραμμένη συμφωνία της σύμβασης (εάν 
απαιτείται)

·Τιμολόγια/αποδείξεις που αφορούν τις δαπάνες της δράσης 

·Έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας 

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Οι δικαιούχες κρατικές υπηρεσίες υποβάλλουν την αίτησή τους για ενίσχυση, με όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία όπως, πρωτόκολλο συνεργασίας, την προκήρυξη του διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών, την 
επιστολή κατακυρωμένης προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή καθώς και την εργαστηριακή έκθεση 
αποτελεσμάτων συνοδευόμενο με το τιμολόγιο από τον οικονομικό φορέα που διεκπεραίωσε το έργο.

Η παρέμβαση καλύπτει το κόστος κατά 100%.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Δεν εφαρμόζεται.

8 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η δράση αφορά την ερευνητική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων 
προϊόντων μελισσοκομίας και εμπίπτει εντός του σημείου (a) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος 2 της 
συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

API_UA_E - Πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας στον 
κλάδο της μελισσοκομίας Average R.35; 

Description
API_UA_E - Πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας στον κλάδο της μελισσοκομίας
Η δράση αφορά την αγορά υπηρεσιών για εφαρμοσμένη έρευνα στον κλάδο της μελισσοκομίας μετά από διαδικασία προσφορών. Καλύπτει το συνολικό 
κόστος των δαπανών ερευνητικών μελετών, αγοράς εξοπλισμού, δημοσίευσης, μετάκλησης εμπειρογνωμόνων και εκπαιδεύσεων / διαφωτιστικών διαλέξεων. 
Αφορά την σύναψη μίας σύμβαση σε ετήσια βάση με ποσό 10.000 ευρώ. 

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 
2023 - 
2027

O.37 (unit: Actions) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

API_UA_E - Πρόγραμμα εφαρμοσμένης 
έρευνας στον κλάδο της μελισσοκομίας

Planned unit amount (Total Union expenditure 
in EUR) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00
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Wine
RESTRVINEY(58(1)(a)) -  - restructuring and conversion of vineyards
ΕΠΣΑ 1 - Αναδιάθρωση και μετατροπή αμπελώνων
Intervention Code (MS) ΕΠΣΑ 1
Intervention Name Αναδιάθρωση και μετατροπή αμπελώνων
Type of Intervention RESTRVINEY(58(1)(a)) - restructuring and conversion of 

vineyards
Common Output Indicator O.36. Number of actions or units supported in the wine sector
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
COMPWINE improving the economic sustainability and competitiveness of Union wine producers
RESWINE contributing to increasing resilience of producers against market fluctuations

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

2.2
Έκσυγχρονισμός υποδομών και 
εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας 

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειες για τις οποίες εφαρμόζεται η Ενωσιακή στήριξη σύμφωνα με το 
Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) 2019-2023, συνίστανται στην 
αναδιάρθρωση και μετατροπή των ποικιλιών της αμπέλου, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των αμπελουργών. Η παρέμβαση για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων συμβάλλει στη 
βελτίωση των συστημάτων βιώσιμης παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 
αμπελοοινικού τομέα, και μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Τη μετατροπή ποικιλίας συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού.
2. Την αναδιάρθρωση και μετεγκατάσταση αμπελώνων.
3. Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης αμπελώνων.

Η εθνική στρατηγική στοχεύει (α) στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών μέσω της 
ανασυγκρότησης του σπάνιου γενετικού αμπελουργικού κεφαλαίου και της διαιώνισης των γηγενών 
οινοποιήσιμων ποικιλιών της Κύπρου, (β) στον εκσυγχρονισμό των αμπελώνων διατηρώντας παράλληλα 
τις βασικές παραδοσιακές συνιστώσες του αμπελουργικού οικοσυστήματος, (γ) στη στήριξη της 
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καλλιέργειας εμπορεύσιμων ποικιλιών οινοπαραγωγής υψηλής ποιότητας με σκοπό την παραγωγή 
προνομιούχων οίνων προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών, και (δ) στη 
βελτιστοποίηση των πωλήσεων οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη και ένδειξη ποικιλίας.

Η παρέμβαση καλύπτει τρεις επιλέξιμες δράσεις:

·την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων.

·τη δημιουργία γραμμικού συστήματος υποστύλωσης.

·την κατασκευή/ανακατασκευή παραδοσιακών τοίχων ξηρολιθιάς

Eligibility conditions 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, καθορίζονται 
υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων ως ακολούθως:

27. η λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών και των προτεινόμενων προθεσμιών 
για την εκτέλεση τους.

28. οι ενέργειες που πρόκειται να εφαρμοστούν σε κάθε οικονομικό έτος και η έκταση που 
αφορά κάθε δράση.

Οι αιτήσεις για να είναι επιλέξιμες για περαιτέρω εξέταση, θα πρέπει να ικανοποιούν όλα τα πιο πάνω 
κριτήρια.

Σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους που ορίζονται για το συγκεκριμένο Μέτρο Στήριξης, όταν η 
συνολική αξία των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που διατίθεται κατά τη διάρκεια 
του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, τότε η εξέταση και επιλογή των αιτήσεων γίνεται στη βάση 
εθνικών κριτηρίων προτεραιότητας και αντίστοιχης στάθμισης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, τα οποία δύνανται να τροποποιούνται από προκήρυξη σε 
προκήρυξη βάση προτεραιοτήτων πολιτικής. Ως εκ τούτου, θα επιλέγονται αιτήσεις κατά φθίνουσα σειρά 
ως προς την κατάταξη τους μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Σύμφωνα με το άρθρο 46(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 καθώς και το άρθρο 53(1) του Κανονισμού 
για τα Στρατηγικά Σχέδια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές 
δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50% των 
δαπανών αυτών. 

Η δε αποζημίωση των αμπελουργών για τις απώλειες εισοδήματος μπορεί να καλύπτει έως και το 100% 
της σχετικής απώλειας.

Η καταβολή της στήριξης όλων των επιλέξιμων δράσεων/ενεργειών στους δικαιούχους γίνεται στη βάση 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους σύμφωνα με το άρθρο 44(1) του κατ’ Εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150, 
αυτές καταρτίζονται από το Τμήμα Γεωργίας ως ηΔιαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019-2023 και 
υπόκεινται σε εξέταση/επικύρωση από λειτουργικά ανεξάρτητο φορέα.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
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8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

ΕΠΣΑ 1 UA - Μέση ενίσχυση για δημιουργία γραμμικού 
συστήματος υποστύλωσης Average R.9; 

ΕΠΣΑ 1 UA  - Μέση ενίσχυση για αναδιάρθρωση και 
μετατροπή αμπελώνων Average R.9; 

Description
ΕΠΣΑ 1 UA - Μέση ενίσχυση για δημιουργία γραμμικού συστήματος υποστύλωσης
..

ΕΠΣΑ 1 UA  - Μέση ενίσχυση για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
..

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 16,467.00 16,467.00 16,467.00 16,467.00 65,868.00
O.36 (unit: Hectare)ΕΠΣΑ 1 UA - Μέση ενίσχυση για 

δημιουργία γραμμικού συστήματος 
υποστύλωσης

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 1,235,000.00 1,235,000.00 1,235,000.00 1,235,000.00 4,940,000.00
Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 7,632.00 7,632.00 7,632.00 7,632.00 30,528.00
O.36 (unit: Hectare)ΕΠΣΑ 1 UA  - Μέση ενίσχυση για 

αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 580,000.00
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INVWINE(58(1)(b)) -  - investments in tangible and intangible assets in wine-growing farming systems, excluding 
operations relevant to the type of intervention provided for in point (a), processing facilities and winery infrastructure, 
as well as marketing structures and tools
ΕΠΣΑ 2 - Επενδύσεις σε αμπλεουργικές εκμεταλλεύσεις
Intervention Code (MS) ΕΠΣΑ 2
Intervention Name Επενδύσεις σε αμπλεουργικές εκμεταλλεύσεις
Type of Intervention INVWINE(58(1)(b)) - investments in tangible and intangible 

assets in wine-growing farming systems, excluding operations 
relevant to the type of intervention provided for in point (a), 
processing facilities and winery infrastructure, as well as 
marketing structures and tools

Common Output Indicator O.36. Number of actions or units supported in the wine sector
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
COMPWINE improving the economic sustainability and competitiveness of Union wine producers
SAFEWINE contributing to safeguarding Union wine producers' incomes where they incur losses as a consequence of natural 
disasters, adverse climatic events, animals, diseases or pest infestations

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

2.2
Έκσυγχρονισμός υποδομών και 
εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας 

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειες για τις οποίες εφαρμόζεται η Ενωσιακή στήριξη, συνίστανται 
επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής, 
εξαιρουμένων αυτών που εμπεριέχονται στην Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων.

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
η συνεισφορά της Ένωσης στις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες δεν υπερβαίνει το 40% των δαπανών 
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αυτών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

ΕΠΣΑ 2 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο Average R.9; 
Description
ΕΠΣΑ 2 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο 
,,

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
O.36 (unit: 5)

ΕΠΣΑ 2 UA - Μέση ενίσχυση ανά 
δικαιούχο 

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00
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GREENWINE(58(1)(c)) -  - green harvesting, which means the total destruction or removal of grape bunches while still 
in their immature stage, thereby reducing the yield of the relevant area to zero and excluding non-harvesting 
comprising of leaving commercial grapes on the plants at the end of the normal production cycle
ΕΠΣΑ 6 - Πράσινος τρυγητός 
Intervention Code (MS) ΕΠΣΑ 6
Intervention Name Πράσινος τρυγητός 
Type of Intervention GREENWINE(58(1)(c)) - green harvesting, which means the 

total destruction or removal of grape bunches while still in their 
immature stage, thereby reducing the yield of the relevant area 
to zero and excluding non-harvesting comprising of leaving 
commercial grapes on the plants at the end of the normal 
production cycle

Common Output Indicator O.36. Number of actions or units supported in the wine sector
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

Description

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027

Total 
2023 
- 
2027
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INFOR(58(1)(h)) -  - information actions concerning Union wines carried out in Member States encouraging responsible 
consumption of wine or promoting Union quality schemes covering designations of origin and geographical indications
ΕΠΣΑ 4 - Δράσεις πληροφόρησης στην Ένωση
Intervention Code (MS) ΕΠΣΑ 4
Intervention Name Δράσεις πληροφόρησης στην Ένωση
Type of Intervention INFOR(58(1)(h)) - information actions concerning Union 

wines carried out in Member States encouraging responsible 
consumption of wine or promoting Union quality schemes 
covering designations of origin and geographical indications

Common Output Indicator O.36. Number of actions or units supported in the wine sector
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
BALWINE contributing to restoring the balance of supply and demand in the Union wine market in order to prevent market 
crises

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to enhance long-term food 
security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability of agricultural production in the Union

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.4 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida pelo apoio ao rendimento e sujeita à condicionalidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση καλύπτει τις δράσεις πληροφόρησης για τους Ενωσιακούς οίνους στα Κράτη Μέλη για την 
ενθάρρυνση της υπεύθυνης κατανάλωσης οίνου ή την επίγνωση των Ενωσιακών συστημάτων ποιότητας 
που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Όροι επιλεξιμότητας

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, καθορίζονται 
υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων ως ακολούθως:

1. οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειες είναι σαφώς καθορισμένες, περιγράφουν τις ενέργειες 
πληροφόρησης και περιλαμβάνουν το εκτιμώμενο κόστος. 

2. οι δράσεις να μην υπερβαίνουν τις κανονικές τιμές της αγοράς.
3. οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση σε τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για σκοπούς 
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αποτελεσματικότητας. 
4. να διασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ της προτεινόμενης στρατηγικής και των καθορισμένων 

στόχων, επισημαίνοντας τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο και τη συμβολή στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τον κίνδυνο 
που συνδέεται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ ή σχετικά με το Ενωσιακό σύστημα των 
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. 

Οι αιτήσεις για να είναι επιλέξιμες για περαιτέρω εξέταση, θα πρέπει να ικανοποιούν όλα τα πιο πάνω 
κριτήρια.

Σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους που ορίζονται για το συγκεκριμένο Μέτρο Στήριξης, μετά 
την εξέταση των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ακολουθεί περαιτέρω αξιολόγηση των 
επιτυχόντων αιτήσεων με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία βαθμονομούνται και δύνανται να 
τροποποιούνται από προκήρυξη σε προκήρυξη βάση προτεραιοτήτων πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι 
αιτήσεις αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της προκήρυξης.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί απο εθνικούς πόρους επιπρόσθετη στήριξη που φθάνει το 30% των 
επιλέξιμων δαπανών, νοουμένου ότι η Ενωσιακή στήριξη και η εθνική συνεισφορά να μην υπερβαίνει 
συνολικά το 80% των επιλέξιμων δαπανών

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

ΕΠΣΑ 4 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο Average R.4; 
Description
ΕΠΣΑ 4 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο
..

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 
2023 - 
2027

Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00
O.36 (unit: 5) 1.00 1.00 1.00 1.00

ΕΠΣΑ 4 UA - Μέση ενίσχυση ανά 
δικαιούχο

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00
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PROMOWINE(58(1)(k)) -  - promotion carried out in third countries
ΕΠΣΑ 5 - Δράσεις πληροφόρησης σε τρίτες χώρες
Intervention Code (MS) ΕΠΣΑ 5
Intervention Name Δράσεις πληροφόρησης σε τρίτες χώρες
Type of Intervention PROMOWINE(58(1)(k)) - promotion carried out in third 

countries
Common Output Indicator O.36. Number of actions or units supported in the wine sector
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
THIRDWINE improving the competitiveness of Union grapevine products in third countries, including the opening and 
diversification of the wine markets

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

2.1

Διαφοροποίηση εξαγωγικών 
δυνατοτήτων σε προϊόντα 
μεταποίησης με υψηλή προστιθέμενη 
αξία

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Δράσεις προώθησης των Ενωσιακών οίνων σε τρίτες χώρες ώστε να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα και 
ανταγωνιστικότητά των οίνων της Κύπρου, ως συστατικό μέρος της Ενωσιακής οινοπαραγωγής

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.

Η εφαρμογή της δράσης να είναι δυνατό να συνδεθεί με τους σκοπούς της παρέμβασης

Καθορίζονται υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων ως ακολούθως: 

1. οι προτεινόμενες δράσεις να είναι σαφώς καθορισμένες, να περιγράφουν τις εκδηλώσεις 
προώθησης και το εκτιμώμενο κόστος.

2. οι δράσεις να μην υπερβαίνουν τις κανονικές τιμές της αγοράς. 
3. οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση σε τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για σκοπούς 

αποτελεσματικότητας. 
4. να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία προσκομισθέντα από τους δικαιούχους για την επαρκή 

διαθεσιμότητα προϊόντων, τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη ώστε να 
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διασφαλίζεται η ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα μετά τη δράση 
προώθησης. 

5. να διασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ της προτεινόμενης στρατηγικής και των καθορισμένων 
στόχων, επισημαίνοντας τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο και τη συμβολή στην αύξηση της 
ζήτησης για τα οικεία προϊόντα. 

Οι αιτήσεις για να είναι επιλέξιμες για περαιτέρω εξέταση, θα πρέπει να ικανοποιούν όλα τα πιο πάνω 
κριτήρια.

Σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους που ορίζονται για το συγκεκριμένο Μέτρο Στήριξης, μετά 
την εξέταση των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ακολουθεί περαιτέρω αξιολόγηση των 
επιτυχόντων αιτήσεων με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία βαθμονομούνται και δύνανται να 
τροποποιούνται από προκήρυξη σε προκήρυξη βάση προτεραιοτήτων πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι 
αιτήσεις αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της προκήρυξης.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Σύμφωνα με το άρθρο 45(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 καθώς και το άρθρο 53(6) του 
Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η συνεισφορά της Ένωσης στις 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών αυτών ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται 
από το δικαιούχο. Σύμφωνα με την ίδια νομική βάση, τα Κράτη Μέλη μπορούν να παραχωρούν 
επιπρόσθετη στήριξη που φθάνει το 30% των επιλέξιμων δαπανών, νοουμένου ότι η Ενωσιακή στήριξη 
και η εθνική συνεισφορά να μην υπερβαίνει συνολικά το 80% των επιλέξιμων δαπανών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

ΕΠΣΑ 5 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο Average R.9; 
Description
ΕΠΣΑ 5 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο 
..

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027
Total 
2023 - 
2027

Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00
O.36 (unit: 5) 1.00 1.00 1.00 1.00

ΕΠΣΑ 5 UA - Μέση ενίσχυση ανά 
δικαιούχο 

Annual indicative financial allocation (Total 
Union expenditure in EUR) 50,000.00 50,000.00 5,000.00 50,000.00 155,000.00



EN 352 EN

INVWINESUST(58(1)(m)) -  - investments in tangible and intangible assets aiming to enhance the sustainability of wine 
production
ΕΠΣΑ 3  - Επενδύσεις σε οινοποία
Intervention Code (MS) ΕΠΣΑ 3 
Intervention Name Επενδύσεις σε οινοποία
Type of Intervention INVWINESUST(58(1)(m)) - investments in tangible and 

intangible assets aiming to enhance the sustainability of wine 
production

Common Output Indicator O.36. Number of actions or units supported in the wine sector
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description 
COMPWINE improving the economic sustainability and competitiveness of Union wine producers
PERFWINE improving the performance of Union wine enterprises and their adaptation to market demands, as well as 
increasing their long-term competitiveness in the production and marketing of grapevine products, including energy savings, 
global energy efficiency and sustainable processes

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.37 New jobs supported in CAP projects
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Οι επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην προσαρμογή 
της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της.

Αφορούν επίσης την παραγωγή ή την εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο 
παράρτημα VII μέρος II του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. Ανάμεσα στους στόχους του Μέτρου 
συγκαταλέγεται και η βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και 
των βιώσιμων διεργασιών.

Η εθνική στρατηγική στοχεύει (α) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών, (β) την 
αύξηση του μεριδίου αγοράς των οίνων της Κύπρου στην τοπική αγορά, (γ) την αύξηση της 
ενδοκοινοτικής πώλησης και των εξαγωγών οίνων της Κύπρου, και (δ) τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας

Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων.
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Σύμφωνα με το άρθρο 35 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, καθορίζονται 
υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων ως ακολούθως: 

1. οι προτεινόμενες δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειες τους, να είναι σαφώς καθορισμένες, να 
περιγράφουν τις επενδύσεις και το εκτιμώμενο κόστος. 

2. να παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι οι δαπάνες δεν υπερβαίνουν τις κανονικές τιμές της αγοράς. 
3. να παρέχονται εγγυήσεις ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς τεχνικούς και 

χρηματοδοτικούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δράση υλοποιείται αποτελεσματικά και ότι 
η αιτούσα επιχείρηση δεν συνιστά προβληματική επιχείρηση. 

4. να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και 
τον πιθανό αντίκτυπο και τη συμβολή στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της επεξεργασίας 
ή της εμπορίας και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας τους. 

Οι αιτήσεις για να είναι επιλέξιμες για περαιτέρω εξέταση, θα πρέπει να ικανοποιούν όλα τα πιο πάνω 
κριτήρια.

Σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους που ορίζονται για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, μετά την 
εξέταση των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ακολουθεί περαιτέρω αξιολόγηση των 
επιτυχόντων αιτήσεων με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία βαθμονομούνται και δύνανται να 
τροποποιούνται από προκήρυξη σε προκήρυξη βάση προτεραιοτήτων πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι 
αιτήσεις αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της προκήρυξης.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 40% της επιλέξιμης δαπάνης και το ανώτατο ποσό ενίσχυσης χχχ

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition

Planned Unit Amount Type of Planned Unit Amount Region(s) Result 
Indicator(s)

ΕΠΣΑ 3 UA - Μέσο ποσό ενίσχυσης ανά οινοποίο Uniform R.37; 
Description
ΕΠΣΑ 3 UA - Μέσο ποσό ενίσχυσης ανά οινοποίο
..

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output

Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount (Total Union 
expenditure in EUR) 38,833.00 38,833.00 38,833.00 38,833.00 155,332.00
O.36 (unit: 120) 30.00 30.00 30.00 30.00

ΕΠΣΑ 3 UA - Μέσο ποσό ενίσχυσης 
ανά οινοποίο

Annual indicative financial allocation 
(Total Union expenditure in EUR) 1,165,000.00 1,165,000.00 1,165,000.00 1,165,000.00 4,660,000.00
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5.3 Rural Development Interventions
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
A.A. 1.2.1 - Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων
Intervention Code (MS) A.A. 1.2.1
Intervention Name Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other 

management commitments
Common Output Indicator O.16. Number of hectares or number of other units under 

maintenance commitments for afforestation and agroforestry
Contributing to ringfencing requirement for/on Generational Renewal: No

Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan

Addressed 
in CSP

4.5 Δάσωση γεωργικής γης και 
αναδάσωση καμένων περιοχών Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.17 Zonas apoiadas para fins de florestação, agrossilvicultura e restauração, com respetiva repartição
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές 
γαίες.

Οι επιμέρους στόχοι της παρέμβασης είναι: 

α)       Η βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

β)        Η αύξηση των δασικών εκτάσεων,

γ)        Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,

δ)        Η προσαρμογή των νεοϊδρυθεισών δασοσυστάδων στην κλιματική αλλαγή με τη    χρησιμοποίηση 
κατάλληλων φυτικών ειδών καθώς και,
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ε)        Η δέσμευση άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες δασοσυστάδες.

Η ζώνη στην οποία εφαρμόζεται η Παρέμβαση  περιλαμβάνει τα τεμάχια που έχουν υψόμετρο μέχρι 900 
μέτρα και στα οποία το δυναμικό της φυσικής άγριας βλάστησης είναι συνήθως χαμηλό αλλά και 
ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται επιπρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας 
τα οποία αφορούν κυρίως την επιλογή του φυτικού είδους.

Όλες οι περιοχές θα καθοριστούν σε χάρτη, ανά κατηγορία, ενώ θα καταρτιστούν και πίνακες. Θα 
ληφθούν υπόψη οι περιοχές εντός του Δικτύου Natura με οικοτόπους και είδη που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων και χρήζουν προστασίας έτσι ώστε το Σχέδιο Δάσωσης να 
καταρτίζεται σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής στην οποία 
εμπίπτει το υπό δάσωση τεμάχιο.

Η Παρέμβασηκαλύπτει την εγκατάσταση και συντήρηση δασοσυστάδων ή/και θαμνώνων καθώς και την 
ετήσια πριμοδότηση, ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος, στις περιπτώσεις που η 
δασική φυτεία αντικαθιστά καθορισμένα είδη γεωργικής καλλιέργειας. Το δασικό πολλαπλασιαστικό 
υλικό (είδη φυτών και σπόροι) που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι κατάλληλο για τις κλιματικές και 
εδαφικές συνθήκες της περιοχής προς δάσωση.

Λόγω των ιδιαίτερα ξηρικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που θα εφαρμοστεί η Παρέμβαση, 
οι εργασίες εγκατάστασης θα έχουν διάρκεια δύο χρόνια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της 
φυτείας, ενώ η συντήρηση/περιποίηση ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και 
διαρκεί έξι χρόνια. Η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος θα 
έχει διάρκεια 12 χρόνια.

Οι συστάδες που θα εγκαθίστανται θα είναι μικτές κωνοφόρων με πλατύφυλλα ή αμιγείς πλατύφυλλων.

Μικτές συστάδες καθορίζονται οι συστάδες που θα περιλαμβάνουν στη σύνθεση τους τουλάχιστον 20% 
πλατύφυλλα. Στην περίπτωση εγκατάστασης αμιγών συστάδων πλατύφυλλων τότε αυτές θα πρέπει να

αποτελούνται από τουλάχιστον μείξη τριών ειδών δέντρων ή θάμνων, με την προϋπόθεση ότι το κάθε

είδος θα συμμετέχει στη σύνθεση της συστάδας με ελάχιστο ποσοστό το 10%.

Σε περίπτωση που η δάσωση ξεπερνά το ενάμιση (1.5 ha) εκτάριο τότε οι συστάδες που θα 
εγκατασταθούν θα πρέπει να αποτελούνται από:

α) οικολογικά προσαρμοσμένα είδη και/ή είδη ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη 
βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν 
τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία, ή

β) μείξη τουλάχιστον τριών (3) ειδών η οποία θα περιλαμβάνει είτε:

i) πλατύφυλλα φυτά που να καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % της έκτασης, ή

ii) τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες φυτών, όπου το είδος με το μικρότερο ποσοστό συμμέτοχής 
καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της συνολικής έκτασης.

Επιπρόσθετα, σε όλες τις συστάδες θα επιτρέπεται και η χρήση φρουτόδεντρων σε ποσοστό έως 5% του 
αριθμού των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν. Τα είδη θα καθοριστούν στο Λεπτομερές Σχέδιο. Ο 
μέγιστος αριθμός φρουτόδεντρων που θα επιτρέπεται να εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20, 
και να είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα σε όλη την έκταση που θα δασωθεί.

Ο ελάχιστος αποδεκτός αριθμός κατά την εγκατάσταση θα είναι τα 450 φυτά ανά εκτάριο. Μεγαλύτερος 
αριθμός θα είναι αποδεκτός, αλλά ο επιλέξιμος αριθμός για οικονομική ενίσχυση θα είναι τα 450 φυτά/ha. 
Ο ελάχιστος αριθμός φυτών που πρέπει να διατηρούνται στη φυτεία σε όλη τη διάρκεια των ελέγχων με 
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βάση τη δέσμευση για διατήρηση της φυτείας, είναι τα 370 φυτά/ha, ανεξάρτητα από το είδος

(πλατύφυλλο ή κωνοφόρο).

Δεν θα καλύπτονται οι περιπτώσεις στις οποίες η εγκατάσταση της νέας φυτείας αποσκοπεί:

1. στην παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων,

2. στη δημιουργία φυτείας με ταχυαυξή είδη με στόχο την παραγωγή ενέργειας,

3. στη δημιουργία φυτείας με ταχυαυξή είδη με σκοπό τη δημιουργία πρεμνοφυών δασών.

Το είδος της στήριξης θα συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω:

Ι. Εγκατάσταση της φυτείας

ΙΙ. Συντήρηση / περιποίηση της φυτείας 

ΙΙΙ. Ετήσια πριμοδότηση για την απώλεια γεωργικού εισοδήματος

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρέμβαση «Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων» έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις τους συμπεριλαμβανομένων των 
εκκλησιαστικών, μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικών αρχών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι δημόσιες αρχές (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου), αλλά με περιορισμούς στις ενισχύσεις, (μόνο οι δαπάνες εγκατάστασης 
της φυτείας/σποράς καλύπτονται). Κρατικές εκτάσεις μπορούν να ενταχθούν στο Καθεστώς μόνο στην 
περίπτωση που θα τυγχάνουν διαχείρισης από ιδιωτικούς οργανισμούς ή από τις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο οι δαπάνες εγκατάστασης της 
φυτείας/σποράς καλύπτονται.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι άτομα, φορείς, αρχές, οργανισμοί ή οι 
ενώσεις αυτών, νόμιμοι κάτοχοι γης (ιδιοκτήτες) ή διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι (πρόσωπο που 
ενεργεί εκ μέρους ομάδας ιδιοκτητών ή διαχειριστών) και επιθυμούν να εγκαταστήσουν δασικές φυτείες σε 
αυτήν.

Ενδεικτικοί όροι επιλεξιμότητας για κάθε δράση / παρέμβαση

1. Η παρέμβαση θα εφαρμόζεται σε τεμάχια γης που βρίσκονται στην επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στα οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος (συμπεριλαμβάνονται οι 
περιοχές που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων) και το δυναμικό της φυσικής άγριας βλάστησής 
τους είναι χαμηλό αλλά και ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες. Η ζώνη στην οποία εφαρμόζεται το 
Καθεστώς περιλαμβάνει τα τεμάχια που έχουν υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και στα οποία το δυναμικό της 
φυσικής άγριας βλάστησης είναι συνήθως χαμηλό αλλά και ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες. Στη 
ζώνη αυτή εφαρμόζονται επιπρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία αφορούν κυρίως την επιλογή 
του φυτικού είδους.

2. Τα τεμάχια γης που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω 
κατηγορίες περιοχών:

 • Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές,

• Περιαστικές περιοχές,
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• Αγροτικές Περιοχές για τις οποίες έχει ετοιμασθεί Τοπικό Σχέδιο

• Άλλες Αγροτικές Περιοχές

Όλες οι περιοχές θα καθοριστούν σε χάρτη, ανά κατηγορία, ενώ θα καταρτιστούν και πίνακες. Θα 
ληφθούν υπόψη οι περιοχές εντός του Δικτύου Natura με οικοτόπους και είδη που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων και χρήζουν προστασίας έτσι ώστε το Σχέδιο Δάσωσης να 
καταρτίζεται σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο της εκάστοτε προστατευόμενης περιοχής στην οποία 
εμπίπτει το υπό δάσωση τεμάχιο.

3. Τα τεμάχια γης που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν ελάχιστη συμπαγή έκταση τριών (3) δεκαρίων (da)

4. Στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενης γης, η διάρκεια της ενοικίασης θα είναι για τουλάχιστον οκτώ χρόνια 
και θα απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του ενοικιαστηρίου εγγράφου, καθώς επίσης και η γραπτή 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για συμμετοχή.

5. Θα απαιτείται η προσκόμιση εγκριμένου Σχεδίου Δάσωσης, με βάση συγκεκριμένο πρότυπο.

6. Θα απαιτείται η προσκόμιση Αιτιολογημένης Διαπίστωσης από την Περιβαλλοντική Αρχή που να 
εισηγείται την εν λόγω δάσωση ή συμπληρωμένο Έντυπο Πληροφοριών για έργα του δευτέρου 
παραρτήματος και ειδικών πληροφοριών για περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (Ν.127(Ι)/2018) 

7. Στις περιπτώσεις που η έκταση προς δάσωση υπερβαίνει τα εκατό εκτάρια, τότε θα απαιτείται και η 
υποβολή εγκεκριμένου Διαχειριστικού Σχεδίου ή ισοδύναμου μέσου, το οποίο εγκρίνεται από το Τμήμα 
Δασών. Στην περίπτωση που η έκταση προς δάσωση είναι κάτω από 100 εκτάρια και δεν καλύπτεται από 
δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο, η παροχή της στήριξης θα προϋποθέτει την παρουσίαση 
συναφών πληροφοριών από απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο. Για τη συγκεκριμένη 
Παρέμβαση, η προσκόμιση του Σχεδίου Δάσωσης, το οποίο περιλαμβάνει και τις πληροφορίες του 
απλοποιημένου δασικού διαχειριστικού σχεδίου, θεωρείται ότι καλύπτει την πιο πάνω υποχρέωση.

Το Σχέδιο Δάσωσης θα πρέπει να ετοιμάζεται από διπλωματούχο δασολόγο/δασοπόνο (μελετητή), που να 
είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο στην Κύπρο. Το Σχέδιο Δάσωσης πρέπει να 
εγκρίνεται από το Τμήμα Δασών πριν την υποβολή της αίτησης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το μέτρο είναι εκταρικό. 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
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 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη 
συντήρηση/περιποίηση της φυτείας.

Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι εφικτές μέθοδοι και εργασίες 
εγκατάστασης, περιποίησης και συντήρησης της δασικής φυτείας κάτω από τις ποικίλες κλιματεδαφικές 
συνθήκες που παρουσιάζονται στις περιοχές εφαρμογής της παρέμβασης.

Calculation method
. Ποσό ενίσχυσης για κάθε επιμέρους παρέμβαση είναι οι ακόλουθες

Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι εφικτές μέθοδοι και εργασίες 
εγκατάστασης, περιποίησης και συντήρησης της δασικής φυτείας κάτω από τις ποικίλες κλιματεδαφικές 
συνθήκες που παρουσιάζονται στις περιοχές εφαρμογής της παρέμβασης καθώς και το κόστος εκπόνησης 
του Σχεδίου Δάσωσης.

Ο καθορισμός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίχθηκε σε στοιχεία του Τμήματος 
Δασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα έργα σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, καθώς και σε σχετικά στοιχεία από 
την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, περιποίησης και συντήρησης της δασικής 
φυτείας θα αναπτυχθεί αναλυτικά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το ύψος της απώλειας του γεωργικού εισοδήματος, θα υπολογιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με βάση την 
έκδοση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Additional explanation
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
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Type of state aid instrument to be used for clearance:
 Notification       GBER       ABER       de minimis      

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
.

What is the duration of contracts?
Λόγω των ιδιαίτερα ξηρικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που θα εφαρμοστεί η Παρέμβαση, 
οι εργασίες εγκατάστασης θα έχουν διάρκεια δύο χρόνια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της 
φυτείας, ενώ η συντήρηση/περιποίηση ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και 
διαρκεί έξι χρόνια. Η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος θα 
έχει διάρκεια 12 χρόνια.

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την δάσωση γαιών με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που 
απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η 
παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η 
παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την 
γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

. Α.Α.1.2.1. UA - Δάσωση γεωργικής 
και εγκαταλελημένης γής

Grant Uniform R.17; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α.1.2.1. UA - Δάσωση γεωργικής και εγκαταλελημένης γής
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

.

Α.Α.1.2.1. UA - 
Δάσωση γεωργικής και 
εγκαταλελημένης γής

O.16 (unit: 
Hectare) 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00
O.16 (unit: 
Hectare) 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 250.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 1,000,000.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR)

TOTAL
Out of which for 
financial 
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instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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A.A. 1.2.2 - Επενδύσεις αποκατάστασης δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν πληγεί από 
δασικές πυρκαγιές και από φυσικές καταστροφές 
Intervention Code (MS) A.A. 1.2.2
Intervention Name Επενδύσεις αποκατάστασης δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν πληγεί από 

δασικές πυρκαγιές και από φυσικές καταστροφές 
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.16. Number of hectares or number of other units under maintenance commitments for 

afforestation and agroforestry
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

4.5 Δάσωση γεωργικής γης και 
αναδάσωση καμένων περιοχών Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.17 Zonas apoiadas para fins de florestação, agrossilvicultura e restauração, com respetiva repartição
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η Παρέμβαση στοχεύει στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασώδεις εκτάσεις λόγω δασικών 
πυρκαγιών καθώς και στην επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω αναδασωτικών εργασιών στις 
καμένες περιοχές. Επιπλέον, αποτελεί κίνητρο και προσφέρει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και σε 
ιδιοκτήτες καμένων ιδιωτικών εκτάσεων για αποκατάσταση ζημιών και αναδάσωση ιδιωτικών καμένων 
περιοχών αλλά και σε κρατικούς φορείς για αναδάσωση των κρατικών καμένων εκτάσεων. 

Στις καμένες περιοχές που παρουσιάζουν διάβρωση του εδάφους, για να είναι εφικτή η αναδάσωση τους, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, θα προηγείται η κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων τόσο 
στην καμένη περιοχή όσο και σε γειτνιάζουσες περιοχές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συγκράτηση του 
εδάφους. Ακολούθως οι εργασίες επαναφοράς της βλάστησης θα γίνονται με κατάλληλες τεχνικές, ώστε 
να γίνεται αποκατάσταση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των αρχικών οικολογικών και αισθητικών 
χαρακτηριστικών και να αποτρέπεται η περαιτέρω υποβάθμισή τους. 
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Επιπρόσθετα, η Παρέμβαση καλύπτει και τις δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις που 
έχουν πληγεί από δασική πυρκαγιά και οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, όπως για 
παράδειγμα τα πυροφυλάκια και οι θέσεις παρατήρησης. 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Η στήριξη χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους δασοκαλλιεργητές, καθώς επίσης και σε άλλους φορείς 
ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικών 
αρχών και κρατικών φορέων

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Σε επίπεδο δικαιούχου ισχύουν τα εξής:

•Αιτητές οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλο επενδυτικό σχέδιο του 
ΠΑΑ για την ίδια επένδυση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή δεσμεύσεις, δεν είναι επιλέξιμοι,

•Αιτητές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις επειδή δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε 
εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, δεν είναι επιλέξιμοι για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις.

Σε επίπεδο επενδύσεων πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

•O χώρος των επενδύσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης έκταση όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 2 και στο FRA 2015, FAO αντίστοιχα,

•Οι καμένες περιοχές πρέπει να ταξινομούνται από μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, 
σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου δασικών πυρκαγιών,

•Οι καμένες εκτάσεις πρέπει να καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 0,5 ha για τις αιτήσεις των ιδιωτών και 3 
ha για τις αιτήσεις του Τμήματος Δασών,

•Οι περιοχές να αφορούν έκταση που έχει καεί τα τελευταία 3 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης με βάση το σχετικό μητρώο πυρκαγιών, το οποίο τηρεί το Τμήμα Δασών ή/και η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία

•Τα έργα τα οποία αφορούν αποκατάσταση ζημιών σε πυροφυλάκια και αποκατάσταση ζημιών σε θέσεις 
παρατήρησης πρέπει να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προστασίας Δασών,

•Να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης τότε ο αιτητής 
να προσκομίζει γραπτή συγκατάθεση του / των ιδιοκτητών για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση,

•Πρέπει να έχει πληγεί τουλάχιστον 20% του δασικού δυναμικού. Η μεθοδολογία υπολογισμού του 20 % 
της απώλειας του δασικού δυναμικού βασίζεται στη συνολική έκταση η οποία καλύπτεται από δάσος ή 
δασώδη έκταση και έχει υποστεί ζημιές λόγω πυρκαγιάς.

Για την περίπτωση αναδάσωσης καμένων περιοχών, θα απαιτείται εγκεκριμένο Σχέδιο Δάσωσης, ενώ για τα 
έργα που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, (αποκατάσταση ζημιών σε πυροφυλάκια και 
θέσεις παρατήρησης) θα απαιτείται η προσκόμιση εγκριμένου απλοποιημένου διαχειριστικού σχεδίου.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
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List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards
Δεν εφαρμόζεται

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Δεν εφαρμόζεται.

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για όλα τα έργα του αυτής της Παρέμβασης θα ανέρχεται στο 100% των 
επιλέξιμων δαπανών. 

Calculation method
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για όλα τα έργα του αυτής της Παρέμβασης έχουν εκτιμηθεί με βάση 
στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερείς εργασίες/έργα που υλοποιεί το Τμήμα Δασών.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU

Type of state aid instrument to be used for clearance:
 Notification       GBER       ABER       de minimis      

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Η Παρέμβαση περιλαμβάνει δαπάνες για την εγκατάσταση και περιποίηση της δασικής φυτείας. Για να 
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είναι εφικτή η αναδάσωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα προηγείται η κατασκευή αντιδιαβρωτικών και 
αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες περιοχές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συγκράτηση του εδάφους.

Επίσης περιλαμβάνει τις δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν πληγεί από 
δασική πυρκαγιά και οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 

Για τις δαπάνες εγκατάστασης και περιποίησης της δασικής φυτείας θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες 
πρόνοιες της Παρέμβασης  : Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων  που περιλαμβάνουν τα πιο 
κάτω: 

Α) Εγκατάσταση φυτείας: 

•Προετοιμασία του εδάφους (απομάκρυνση ζιζανίων με γεωργικό ελκυστήρα, διάνοιξη ισοϋψών λωρίδων 
και άροση, βαθιά άροση του εδάφους, τάφροι, αυλάκια, μικρές βαθμίδες και φυτόχωμα, κορμοδέματα, 
λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, κορμοφράγματα κλπ) 

•Εγκατάσταση πολλαπλασιαστικού υλικού (άνοιγμα λάκκων, φύτευση σε λάκκους, εφαρμογή σποράς, 
εφαρμογή υδροσποράς, πρώτο πότισμα κατά τη φύτευση, άρδευση βολόφυτων με βυτιοφόρο ή άλλο 
μέσο, άρδευση φυτών όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης, αναπλήρωση αποτυχιών φυτείας 
στην περίπτωση βολοφύτων, αναπλήρωση αποτυχιών φυτείας στην περίπτωση σποροφυτείας, συντήρηση 
και ξεχόρτισμα λεκανών των φυτών, καταπολέμηση ζιζανίων στη σποροφυτεία, καταπολέμηση ζιζανίων 
στα βολόφυτα στο ενδιάμεσο των φυτών) 

•Προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (περίφραξη με πακλαβωτό τέλι, χρήση καφασιών, 
εγκατάσταση απλού αρδευτικού συστήματος, αγορά και τοποθέτηση πασσάλων στα φυτά,  

Β) Συντήρηση/Περιποίηση φυτείας: 

•Συντήρηση και ξεχόρτισμα λεκανών φυτών, 

•Καταπολέμηση ζιζανίων στα βολόφυτα (Ενδιάμεσοι χώροι),

•Άρδευση φυτών με βυτιοφόρο, 

•Άρδευση φυτών όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης, και 

•Λίπανση. 

Γι  Για τις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από δασική πυρκαγιά και 
που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες της 
Παρέμβασης: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων. Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν έργα τα οποία αφορούν 
αποκατάσταση ζημιών σε πυροφυλάκια και σε θέσεις παρατήρησης

What is the duration of contracts?
7 ετής διάρκεια του μέτρου

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate
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CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Explanation and justification related to the value of the unit amount

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group Planned Unit 

Amount
Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029
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A.A. 1.2.3 - Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των δασών
Intervention Code (MS) A.A. 1.2.3
Intervention Name Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των δασών
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.15. Number of hectares (forestry) or number of other units covered by environmental 

or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 

Description of the Territorial Scope
Εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές που ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος. 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

4.6
Αύξηση των υποδομών και του εξοπλισμού 
πυροπροστασίας και αντιμετώπισης 
πυρκαγιών 

Βαθμίδα Γ Partially

6.2
Περιορισμός του κινδύνου εξάπλωσης 
πυρκαγιών και αύξηση των δυνατοτήτων 
έγκαιρης πυρόσβεσης

Βαθμίδα Α Yes

6.3
Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων 
παραδοσιακών φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.32 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de um apoio ao investimento no âmbito da PAC que contribua para 
a biodiversidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει αραιώσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της δομής των δασών που 
δημιουργήθηκαν από δασώσεις ή/και αναδασώσεις, στην αύξηση της ποσότητας άνθρακα που βρίσκεται 
αποθηκευμένος σε αυτά καθώς και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας τους έναντι στην κλιματική αλλαγή.

Δασικές περιοχές που έχουν αναδασωθεί ή/και δασωθεί τα τελευταία 50 χρόνια, κρίνεται αναγκαίο να 
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υποβοηθηθούν στην προσπάθεια βελτίωσης του βαθμού σταθερότητας και ικανότητας αντίστασής τους 
σε εξωγενείς επιδράσεις, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή. Η βελτίωση του βαθμού 
σταθερότητας θα επέλθει μέσω στοχευμένων αραιώσεων σε συστάδες όπου παρατηρείται έντονος 
ανταγωνισμός λόγω της πυκνότητας των δέντρων.

Η παρέμβαση προσβλέπει στη μείωση ζημιών σε δασικά οικοσυστήματα από την κλιματική αλλαγή και 
συγκεκριμένα από την ανομβρία, την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και τους παρατεταμένους 
καύσωνες.

Συγκεκριμένα, μέσω της Παρέμβασης θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση για τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

•      Συντήρηση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης προς τη συστάδα (υφιστάμενη δίοδος πρόσβασης 
σημαίνει παλιός εξαγωγικός δρόμος ή δίοδος που κατασκευάστηκε για την εγκατάσταση των φυτειών, 
αλλά έμεινε ασυντήρητη για πολλά χρόνια και δεν εμπίπτει στο κανονικό δασικό οδικό δίκτυο που 
χρησιμοποιείται σήμερα), 

•      προσήμανση και υλοτομία δέντρων της συστάδας 

Οι αραιώσεις θα αφορούν στη μείωση του βαθμού εδαφοκάλυψης (ΒΕ)* σε προκαθορισμένο ποσοστό, 
των

συστάδων τραχείας πεύκης, μαύρης πεύκης και κυπριακού κέδρου, σε καθορισμένες περιοχές. Για το 
σκοπό αυτό, οι επιλέξιμες συστάδες καθορίζονται με βάση το βαθμό εδαφοκάλυψης και 
κατηγοριοποιούνται όπως πιο κάτω. Επίσης, στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζεται ο βαθμός μείωσης της 
εδαφοκάλυψης καθώς και ο αριθμός των δέντρων που πρέπει να υλοτομηθεί.

Η οικονομική ενίσχυση για τα έργα που εγκρίνονται θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των έργων, σε 
μια δόση, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. 
Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω έργα θα υλοποιηθούν μόνο μία φορά καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Οι δικαιούχοι για κάθε επιμέρους παρέμβαση είναι οι ακόλουθοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρέμβαση «Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για 
βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών» έχουν οι Κρατικές Αρχές, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, οι 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, οι μη Κυβερνητικές και μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και 
οι Εκκλησιαστικές, Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές καθώς επίσης και τα φυσικά πρόσωπα.

Επιλέξιμες θα είναι οι αιτήσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

■ Ο χώρος των επενδύσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος όπως ορίζεται στον Περί Δασών Νόμο 
του 2012. 

■ Οι συστάδες στις οποίες θα εφαρμοστούν αραιώσεις θα πρέπει να είναι αμιγείς με τα δασικά είδη 
τραχείας ή μαύρης πεύκης ή κυπριακού κέδρου ή μικτές, αποτελούμενες από οποιοδήποτε συνδυασμό 
των πιο πάνω δασικών ειδών. 

■ Η δασική συστάδα, στην οποία θα γίνει η αραίωση, θα πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 0,5 
εκταρίου.

Επίσης ο Βαθμός Εδαφοκάλυψης (ΒΕ), της συστάδας να είναι τουλάχιστον 60% και το μέσο ύψος των 
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δέντρων να υπερβαίνει τα δύο μέτρα.

Οι συστάδες προς αραίωση να έχουν ηλικία μέχρι 50 χρόνων και να βρίσκονται στις περιοχές που θα 
καθοριστούν στο Λεπτομερές Σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η δίοδος πρόσβασης θα πρέπει να υφίσταται, να είναι ασυντήρητη και να εφάπτεται στις παρυφές ή να 
διασχίζει ή να επεκτείνεται παραπλεύρως της συστάδας προς αραίωση.

Στην περίπτωση ιδιωτικών δασών, θα είναι υποχρεωτικό η προσήμανση να διενεργείται από 
διπλωματούχο δασολόγο/δασοπόνο, ο οποίος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό σύνδεσμο στην Κύπρο. Στην αίτηση πληρωμής θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του ιδιώτη 
δασολόγου/δασοπόνου στην οποία θα δηλώνεται η διενέργεια της προσήμανσης από μέρους του. Επίσης, 
πριν τη διενέργεια της αραίωσης, θα απαιτείται υποβολή βεβαίωσης από το Τμήμα Δασών στην οποία θα 
αναφέρεται ότι η προσήμανση των συστάδων έγινε σύμφωνα με τους «Κανόνες προσήμανσης για τα 
κρατικά δάση τραχείας και μαύρης πεύκης της Κύπρου, Τμήμα Δασών 1992» και τις αρχές της 
δασοκομίας.

Στις περιπτώσεις των κρατικών δασών θα απαιτούνται τα ίδια έγγραφα. Στην περίπτωση όμως που την 
προσήμανση διενεργεί λειτουργός του Τμήματος Δασών, τότε δε θα απαιτείται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό σύνδεσμο.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η οικονομική ενίσχυση για τα έργα που εγκρίνονται θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των έργων, σε 
μια δόση, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. 
Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω έργα θα υλοποιηθούν μόνο μία φορά καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum
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Range of support at beneficiary level
Συντήρηση 
υφιστάμενης 
διόδου 
πρόσβασης

(ελάχιστο 
πλάτος διόδου: 
3,5 m)

950 
Ευρώ/χιλιόμετρο 
                        (€
/km)

Προσήμανση 
και Αραίωση 
(υλοτομία) σε 
συστάδα με 

Βαθμό 
Εδαφοκάλυψης 
από 60% μέχρι 
80%

630 
Ευρώ/εκτάριο     
                    (€/h
a)

Προσήμανση 
και Αραίωση 
(υλοτομία) σε 
συστάδα με

Βαθμό 
Εδαφοκάλυψης 
μεγαλύτερο 
από 80%

740 
Ευρώ/εκτάριο     
                    (€/h
a)

Calculation method
Τυπική Δαπάνη. Ο καθορισμός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίζεται σε 
στοιχεία του Τμήματος Δασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα έργα σε όλες τις περιοχές και περιβάλλοντα της 
Κύπρου, καθώς και σε σχετικά στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020.

Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση υφιστάμενης διόδου 
πρόσβασης και την προσήμανση και αραίωση της συστάδας (υλοτομία δέντρων).

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost) των επιλέξιμων εργασιών και 
δεν θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τιμολογίου ή άλλων λογιστικών εγγράφων.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
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 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Συντήρηση 
υφιστάμενης 
διόδου 
πρόσβασης

(ελάχιστο 
πλάτος διόδου: 
3,5 m)

950 
Ευρώ/χιλιόμετρο 
                       (€/
km)

Προσήμανση 
και Αραίωση 
(υλοτομία) σε 
συστάδα με

Βαθμό 
Εδαφοκάλυψης 
από 60% μέχρι 
80%

630 
Ευρώ/εκτάριο     
                    (€/h
a)

Προσήμανση 
και Αραίωση 
(υλοτομία) σε 
συστάδα με

Βαθμό 
Εδαφοκάλυψης 
μεγαλύτερο 
από 80%

740 
Ευρώ/εκτάριο     
                    (€/h
a)

What is the duration of contracts?
.

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

A.A.1.2.3. UA - . Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.32; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
A.A.1.2.3. UA - .
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029
Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 571.43 571.43 571.43 571.43 571.43 571.43 571.43
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR)A.A.1.2.3. UA - 

. O.15 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00
O.15 (unit: Hectare)
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 400,001.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)

TOTAL
Out of which for 
financial instrument 
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(Union Contribution 
in EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 
73 and 75) (Total 
public expenditure 
in EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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A.A. 1.3 - Ανάληψη  υποχρεώσεων για τη μειώση της χρήσης των αντιβιοτικών
Intervention Code (MS) A.A. 1.3
Intervention Name Ανάληψη  υποχρεώσεων για τη μειώση της χρήσης των αντιβιοτικών
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.18. Number of livestock units (LU) benefitting from support for animal welfare, health 

or increased biosecurity measures
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται στην επικράτεια της Κυπριακής δημοκρατίας όπου ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and combatting 
antimicrobial resistances

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

9.5

Βελτιώση δεξιοτήτων των 
κτηνοτρόφων με στόχο μεταξύ 
άλλων την μείωση των 
αντιβιοτικών 

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.43 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas para limitar a utilização de antimicrobianos 
(prevenção/redução)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
H παρέμβαση προβλέπει ένα τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει δεσμεύσεις 
διαχείρισης, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών και τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών 
στους χοίρους.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχος είναι ο κάτοχος εκμετάλλευσης καταχωρημένης στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
και σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του μέτρου, ο αριθμός 
των χοίρων πάχυνσης (ο χοίρος ηλικίας τουλάχιστον 10 εβδομάδων που προορίζεται για σφαγή) και των 
χοιριδίων (ο χοίρος από τη γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό) να είναι συνολικά 500 ή μεγαλύτερος.
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Οι υποχρεωτικές δράσεις είναι:

·Υποχρέωση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει των προνοιών του περί της 
Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου. Η σύναψη θα προβλέπει επίσκεψη 
στην εκμετάλλευση τουλάχιστον δύο φορές το μήνα.

·Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος εμβολιασμού Actinobacillus pleuropneumoniae, Parvovirus, 
Circovirus, M.hyopneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae, Lawsonia intracellularis σε συνεργασία με 
τον συμβεβλημένο κτηνίατρο για την κάθε εκμετάλλευση.

·Υποβολή και τεκμηρίωση εφαρμογής σχεδίου βιοασφάλειας το οποίο να έχει ετοιμάσει ιδιώτης 
κτηνίατρος εγγεγραμμένος δυνάμει των προνοιών του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 
Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου και να εφαρμόζεται από κάθε υπεύθυνο εκμετάλλευσης.

·Καταχώρηση στοιχείων θεραπείας από μερους του υπεύθυνου εκμετάλλευσης στο σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτρονικής συνταγογράφισης.

Διενέργεια εργαστηριακής διερεύνησης σε κάθε εκμετάλευση δύο φορές το χρόνο με στόχο την 
αξιολόγηση της κατάστασης υγείας των ζώων.

Σχέδιο βιοασφάλειας

Το σχέδιο βιοασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των μέτρων απομόνωσης, 
εξυγίανσης και ελέγχου μετακινήσεων. Για σκοπούς λεπτομερούς εξέτασης, θα πρέπει να περιληφθούν τα 
ακόλουθα μέτρα:

(α) Ο διαχωρισμός (με σκοπό τη διατήρηση δυνητικά μολυσμένων ζώων και υλικών μακριά από τα μη 
μολυσμένα ζώα). Περιλαμβάνει τη δημιουργία φραγμών και τον έλεγχο του τι περνά μέσα από αυτούς. Οι 
φραγμοί θα πρέπει να είναι φυσικοί, χρονικοί, ή/και διαδικαστικοί και θα είναι αποτελεσματικοί μόνο 
όταν αποτρέπεται η είσοδος δυνητικά μολυσμένων αντικειμένων. Αυτό μπορεί να γίνει με την επιβολή 
της αλλαγής των υποδημάτων και του ρουχισμού για όλους τους ανθρώπους που διασχίζουν τον φραγμό 
και τον περιορισμό της εισόδου των οχημάτων. Στο σχέδιο βιοασφάλειας να γίνεται περιγραφή των 
μέτρων που αφορούν τη δημιουργία φραγμών και τον έλεγχο του τι περνά μέσα από αυτούς.

(β) Ο καθαρισμός καιαπολύμανση. Να γίνεται περιγραφή των διαδικασιών καθαρισμού οποιωνδήποτε 
υλικών ενδέχεται να περάσουν από το φραγμό του διαχωρισμού (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση) καθώς 
και των υλικών που χρησιμοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης να περιγράφονται οι 
διαδικασίες απολύμανσης.

Εφαρμογή του Σχεδίου βιοασφάλειας

Τεκμηρίωση της εφαρμογής του σχεδίου βιοασφάλειας με τήρηση εγγράφων που συνδέονται με τις 
διαδικασίες βιοασφάλειας π.χ. τήρηση αρχείου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, έντυπα 
ελέγχου καθαρισμού και απολύμανσης, αρχείο μετακινήσεων ζώων κλπ.

·    Συμμετοχή σε σεμινάρια/ εκπαιδεύσεις αναφορικά με θέματα βιοαφάλειας, εμβολιασμών και συνετής 
χρήσης των αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική καθώς και για άλλα θέματα συστηματικής και συνεχής 
διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη βελτίωση της υγείας των ζώων.

·    Υποχρεωτική τήρηση μητρώων και για οτιδήποτε είναι η βάση εκκίνησης του μέτρου για τα πιο πάνω.

·    Ο αιτητής δύναται να συμμετέχει σε μία από τις ακόλουθες δράσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα 
ελέγχου χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών.

Κατηγορίες Όρια συντελεστή
Α 0,0002 - 0,003
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Β 0,0031 - 0,004

Έχουν καθοριστεί όρια συντελεστή (kg φαρμακευτικού προϊόντος/kg ζώων -πωλήσεις) για δύο 
κατηγορίες. Ο καθορισμός των ορίων έγινε βάσει δεδομένων των πωλήσεων κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων στα έτη 2018 και 2019 σε σχέση με το βάρος ζωικού πληθυσμού χοίρων που 
αντιστοιχεί στις πωλήσεις κατά τα ίδια έτη.

Η κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύει διαφορετικό ποσό ενίσχυσης. Με βάση την φόρμουλα/τύπο που θα 
χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της κατηγοριοποίησης της κάθε περίπτωσης, θα λαμβάνεται υπόψη η 
ποσότητα των αντιβιοτικών που θα έχουν πωληθεί ανά εκμετάλλευση χοίρων στη διάρκεια του πρώτου 
έτους του σχεδίου σε σχέση με το μέγεθος (πωλήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το 
Τμήμα Γεωργίας) καθώς και του αριθμού των χοιρομητέρων (σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών) του ζωικού πληθυσμού χοίρων (βάρος σε kg) της αντίστοιχης 
εκμετάλλευσης.

Μ: Ποσότητα κτηνιατρικού φαρμάκου (αντιβιοτικού) που χορηγήθηκε σε kg στη διάρκεια του πρώτου 
έτους του σχεδίου.

Q1: Αριθμός χοιρομητέρων.

Q2: Αριθμός πωλήσεων απογαλακτισμένων χοιριδίων μέχρι την ηλικία των 10 εβδομάδων.

Q3: Αριθμός πωλήσεων χοίρων πάχυνσης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Για την εφαρμογή της παρέμβασης, επιλέξιμοι θεωρούνται οι αιτητές με όριο συντελεστή κατώτερο ή ίσο 
από την τιμή 0,004., Όσοι αιτήτες εμπίπτουν στην Κατηγορία Α θα παρέχεται ενίσχυση ύψους 8,16 ευρώ/ 
Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) που έχει σφαχθεί η οποία αντιστοιχεί σε €4,08 ανά χοίρο πάχυνσης ο 
οποίος είναι πέραν των 90κιλών ζωντανού βάρους. Αντίστοιχα για την Κατηγορία Β είναι €3,26 (€6,52/ 
ΜΚΖ)

Κατηγορίες Όρια 
συντελεστή

Α 0,0002 - 0,003
Β 0,0031 - 0,004

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR10 Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of pigs: Articles 3 and 4

List of relevant mandatory national standards
Η παρέμβαση περιλαμβάνει την ανάληψη πρόσθετων υποχρεώσεων πέραν αυτών που προβλέπονται στον 
κανονισμό 2016/429

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
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Συνδέεται με τον SMR 10

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Έχουν καθοριστεί όρια συντελεστή (kg φαρμακευτικού προϊόντος/kg ζώων -πωλήσεις) για δυο 
κατηγορίες. Ο καθορισμός των ορίων έγινε βάσει δεδομένων των πωλήσεων κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων στα έτη 2018 και 2019 σε σχέση με το βάρος ζωικού πληθυσμού χοίρων που 
αντιστοιχεί στις πωλήσεις κατά τα ίδια έτη.

Η κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύει το ανάλογο ποσό ενίσχυσης. Με βάση την φόρμουλα/τύπο που θα 
χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της κατηγοριοποίησης της κάθε περίπτωσης, θα λαμβάνεται υπόψη η 
ποσότητα των αντιβιοτικών που θα έχουν πωληθεί ανά εκμετάλλευση χοίρων στη διάρκεια του πρώτου 
έτους του σχεδίου σε σχέση με το μέγεθος (πωλήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το 
Τμήμα Γεωργίας) καθώς και του αριθμού των χοιρομητέρων (σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών) του ζωικού πληθυσμού χοίρων (βάρος σε kg) της αντίστοιχης 
εκμετάλλευσης.

Για την εφαρμογή της παρέμβασης, επιλέξιμοι θεωρούνται οι αιτητές με όριο συντελεστή κατώτερο ή ίσο 
από την τιμή 0,004., Όσοι αιτήτες εμπίπτουν στην Κατηγορία Α θα παρέχεται ενίσχυση ύψους 8,16 ευρώ/ 
Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) που έχει σφαχθεί η οποία αντιστοιχεί σε €4,08 ανά χοίρο πάχυνσης ο 
οποίος είναι πέραν των 90κιλών ζωντανού βάρους. Αντίστοιχα για την Κατηγορία Β είναι €3,26 (€6,52/ 
ΜΚΖ

Calculation method
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Μ: Ποσότητα κτηνιατρικού φαρμάκου (αντιβιοτικού) που χορηγήθηκε σε kg στη διάρκεια του πρώτου 
έτους του σχεδίου.

Q1: Αριθμός χοιρομητέρων.

Q2: Αριθμός πωλήσεων απογαλακτισμένων χοιριδίων μέχρι την ηλικία των 10 εβδομάδων.

Q3:  Αριθμός πωλήσεων χοίρων πάχυνσης.

Additional explanation
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Επιλέξιμος, θεωρείται ο κάτοχος εκμετάλλευσης καταχωρημένης στο μητρώο των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών και σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του 
μέτρου, ο αριθμός των χοίρων πάχυνσης (ο χοίρος ηλικίας τουλάχιστον 10 εβδομάδων που προορίζεται 
για σφαγή) και των χοιριδίων (ο χοίρος από τη γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό) να είναι συνολικά 500 
ή μεγαλύτερος.

Επίσης κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:
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-Η κοινοποίηση ετήσιας απογραφής ζωικού πληθυσμού από μέρους των κατόχων χοίρων δύο φορές κάθε 
έτος σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.

-Η τήρηση μητρώου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (Κ.Δ.Π.335/2002) και η κοινοποίηση αντίγραφου μητρώου σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.

Οι υποχρεωτικές δράσεις είναι:

·Υποχρέωση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει των προνοιών του περί της 
Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου. Η σύναψη θα προβλέπει επίσκεψη 
στην εκμετάλλευση τουλάχιστον δύο φορές το μήνα.

·Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος εμβολιασμού Actinobacillus pleuropneumoniae, Parvovirus, 
Circovirus, M.hyopneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae, Lawsonia intracellularis σε συνεργασία με 
τον συμβεβλημένο κτηνίατρο για την κάθε εκμετάλλευση.

·Υποβολή και τεκμηρίωση εφαρμογής σχεδίου βιοασφάλειας το οποίο να έχει ετοιμάσει ιδιώτης 
κτηνίατρος εγγεγραμμένος δυνάμει των προνοιών του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 
Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου και να εφαρμόζεται από κάθε υπεύθυνο εκμετάλλευσης.

-Σχέδιο βιοασφάλειας

Το σχέδιο βιοασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των μέτρων απομόνωσης, 
εξυγίανσης και ελέγχου μετακινήσεων. Για σκοπούς λεπτομερούς εξέτασης, θα πρέπει να περιληφθούν τα 
ακόλουθα μέτρα:

(α) Ο διαχωρισμός (με σκοπό τη διατήρηση δυνητικά μολυσμένων ζώων και υλικών μακριά από τα μη 
μολυσμένα ζώα). Περιλαμβάνει τη δημιουργία φραγμών και τον έλεγχο του τι περνά μέσα από αυτούς. Οι 
φραγμοί θα πρέπει να είναι φυσικοί, χρονικοί, ή/και διαδικαστικοί και θα είναι αποτελεσματικοί μόνο 
όταν αποτρέπεται η είσοδος δυνητικά μολυσμένων αντικειμένων. Αυτό μπορεί να γίνει με την επιβολή 
της αλλαγής των υποδημάτων και του ρουχισμού για όλους τους ανθρώπους που διασχίζουν τον φραγμό 
και τον περιορισμό της εισόδου των οχημάτων. Στο σχέδιο βιοασφάλειας να γίνεται περιγραφή των 
μέτρων που αφορούν τη δημιουργία φραγμών και τον έλεγχο του τι περνά μέσα από αυτούς.

(β) Ο καθαρισμός και απολύμανση. Να γίνεται περιγραφή των διαδικασιών καθαρισμού οποιωνδήποτε 
υλικών ενδέχεται να περάσουν από το φραγμό του διαχωρισμού (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση) καθώς 
και των υλικών που χρησιμοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης να περιγράφονται οι 
διαδικασίες απολύμανσης.

-Εφαρμογή του Σχεδίου βιοασφάλειας

Τεκμηρίωση της εφαρμογής του σχεδίου βιοασφάλειας με τήρηση εγγράφων που συνδέονται με τις 
διαδικασίες βιοασφάλειας π.χ. τήρηση αρχείου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, έντυπα 
ελέγχου καθαρισμού και απολύμανσης, αρχείο μετακινήσεων ζώων κλπ.) καθώς και τιμολογίων 
αποδείξεων.

·     Συμμετοχή σε σεμινάρια/ εκπαιδεύσεις αναφορικά με θέματα βιοαφάλειας, εμβολιασμών και συνετής 
χρήσης των αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική καθώς και για άλλα θέματα συστηματικής και συνεχής 
διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη βελτίωση της υγείας των ζώων.

Υποχρεωτική τήρηση μητρώων και για οτιδήποτε είναι η βάση εκκίνησης του μέτρου για τα πιο πάνω

What is the duration of contracts?
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Τριετής υποχρεώσεις

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή δεσμεύσεων σχετικών με την ευζωία σε κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις  με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

282500 Α.Α.1.3 UA - Ενίσχυση 
για κατηγορία Β

Grant Uniform R.43; 

282500 Α.Α1.3 UA - Ενίσχυση 
για κατηγορία Α

Grant Uniform R.43; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α.1.3 UA - Ενίσχυση για κατηγορία Β
.

Α.Α1.3 UA - Ενίσχυση για κατηγορία Α
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 6.52 6.52 6.52 6.52

282500

Α.Α.1.3 UA - 
Ενίσχυση για 
κατηγορία Β

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 7.80 7.80 7.80 7.80
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 8.16 8.16 8.16 8.16

282500

Α.Α1.3 UA - 
Ενίσχυση για 
κατηγορία Α

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 9.80 9.80 9.80 9.80
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O.18 (unit: 
Livestock units) 70,000.00 60,000.00 75,000.00 65,000.00
O.18 (unit: 
Livestock units) 120,000.00 120,000.00 150,000.00 150,000.00 540,000.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public expenditure 
in EUR) 846,400.00 880,880.00 1,019,400.00 1,035,800.00 3,782,480.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 677,120.00 704,704.00 815,520.00 828,640.00 3,025,984.00
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)

TOTAL

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
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expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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A.A. 10.1.10 - Αξιοποίηση ανθρωποπουλιών για φυσική καταπολέμηση τρωκτικών
Intervention Code (MS) A.A. 10.1.10
Intervention Name Αξιοποίηση ανθρωποπουλιών για φυσική καταπολέμηση τρωκτικών
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται στην επικράτεια της Κυπριακής δημοκρατίας όπου ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη γεωργίας 
και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

6.2
Περιορισμός του κινδύνου εξάπλωσης 
πυρκαγιών και αύξηση των δυνατοτήτων 
έγκαιρης πυρόσβεσης

Βαθμίδα Α Yes

6.3
Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων 
παραδοσιακών φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

6.4 Η αύξηση των εκτάσεων που εφαρμόζεται 
βιολογική γεωργία Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a gestão dos elementos 
paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα, ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και των πληθυσμών αρπακτικών 
πτηνών (Ανθρωποπούλλι) για την αντιμετώπιση τρωκτικών.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Ο αιτητής θα πρέπει να κατέχει σχετική βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή για την τοποθέτηση φωλιάς 
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στο συγκεκριμένο τεμάχιο

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση καθορίζεται το ένα δεκάριο.

Ως περιοχή/ές εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος καθορίζονται η/οι καλλιέργειες και οι κτηνοτροφικές 
μονάδες που εμπίπτουν στα όρια των σοβαρών εστιών πολλαπλασιασμού των τρωκτικών.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μια ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποιήσης της 
επένδυσης.

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR04 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of 
natural habitats and of wild flora and fauna: Article 6(1) and (2)

List of relevant mandatory national standards
.

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
.

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
150 euros

Calculation method

1. Î•Ï„Î®ÏƒÎ¹Î± 
ÏƒÏ…Î½Ï„Î®Ï�Î·ÏƒÎ· ÎºÎ±Î¹ 75
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Î´Î¹Î±Ï„Î®Ï�Î·ÏƒÎ· 
Ï„ÎµÏ‡Î½Î·Ï„Î®Ï‚ Ï†Ï‰Î»Î¹Î¬Ï‚ 
(Ï€ÎµÏ�Î¹Î»Î±Î¼Î²Î¬Î½ÎµÎ¹ 
Ï„Î·Î½ 
Ï€Î±Ï�Î±ÎºÎ¿Î»Î¿Ï�Î¸Î·ÏƒÎ·, 
Ï„Î¿Î½ ÎºÎ±Î¸Î±Ï�Î¹ÏƒÎ¼ÏŒ ÎºÎ±Î¹ 
Ï„Î·Î½ Ï„Ï…Ï‡ÏŽÎ½ 
Î±Ï€Î¿Î¼Î¬ÎºÏ�Ï…Î½ÏƒÎ· 
Î¬Î»Î»Ï‰Î½ ÎµÎ¹Î´ÏŽÎ½ Ï€Î-
Ï�Î±Î½ Ï„Î¿Ï… 
Î±Î½Î¸Ï�Ï‰Ï€Î¿Ï€Î¿Ï…Î»Î¹Î¿Ï�, 
2 Ï†Î¿Ï�ÎÏ‚ ÎµÏ„Î®ÏƒÎ¹Î± 
ÏƒÏ�Î¼Ï†Ï‰Î½Î± Î¼Îµ Ï„Î¹Ï‚ 
Î¿Î´Î·Î³Î¯ÎµÏ‚ Ï„Î·Ï‚ 
Î‘Ï�Î¼ÏŒÎ´Î¹Î±Ï‚ 
Î‘Ï�Ï‡Î®Ï‚)ÎºÎ±Î¹ Ï‡Ï�Î®ÏƒÎ· 
ÎµÎ½Î±Î»Î»Î±ÎºÏ„Î¹ÎºÏŽÎ½ 
Î¼ÎµÎ¸ÏŒÎ´Ï‰Î½ 
Î±Î½Ï„Î¹Î¼ÎµÏ„ÏŽÏ€Î¹ÏƒÎ·Ï‚ Î¼Î-
Ï‡Ï�Î¹ Ï„Î·Î½ Î±Ï€Î¿Î¯ÎºÎ·ÏƒÎ·  

2.

Î£Ï…Î½ÎµÏ‡Î®Ï‚ Ï€Î±Ï�Î¿Ï‡Î® 
Ï„ÎµÏ‡Î½Î·Ï„Î®Ï‚ Ï€Î·Î³Î®Ï‚ 
Î½ÎµÏ�Î¿Ï� ÎµÎ»Î¬Ï‡Î¹ÏƒÏ„Î·Ï‚ 
Ï‡Ï‰Ï�Î·Ï„Î¹ÎºÏŒÏ„Î·Ï„Î±Ï‚ 80L. 
ÎŸÎ¹ Ï€Ï�Î¿Î´Î¹Î±Î³Ï�Î±Ï†ÎÏ‚ 
Ï„Î·Ï‚ Ï„ÎµÏ‡Î½Î·Ï„Î®Ï‚ Ï€Î·Î³Î®Ï‚ 
Î½ÎµÏ�Î¿Ï� 
Ï€Î±Ï�Î±Ï„Î¯Î¸ÎµÎ½Ï„Î±Î¹ Ï‰Ï‚ 
Â«Ï€Î±Ï�Î¬Ï�Ï„Î·Î¼Î± 2Â».

75

Î£Î¥Î�ÎŸÎ›ÎŸ 150

Additional explanation
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 100% και καταβάλλεται ως ετήσια ενίσχυση

Τονίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρήση χημικών σκευασμάτων καταπολέμησης τρωκτικών 
απαγορεύεται και μέχρι την αποίκηση της φωλιας θα πρέπει συνήσταται η χρήση άλλων εναλλακτικών 
μεθόδων αντιμετώπισης των τρωκτικών.

Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 
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8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Το εν λόγω καθεστώς επικεντρώνεται κυρίως στην τοποθέτηση τεχνητής/των φωλιάς/ων 
ανθρωποπουλιού, σε περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις της ύπαρξης του εν λόγω θηρευτή και οι οποίες 
υπερβαίνουν το ένα δεκάριο σε έκταση. Η επισκόπηση για την ύπαρξη του θηρευτή στην περιοχή όπου 
εφαρμόζεται η δράση, καθώς και η έγκριση για την τοποθέτηση της τεχνητής φωλιάς και κατ’ επέκταση 
της συμμετοχής του αιτητή (του οποίου η περιοχή της καλλιέργειας ή της μονάδας θα κριθεί ως 
κατάλληλη) στη δράση, θα γίνεται από την Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας). Νοείται ότι η Αρμόδια 
Αρχή θα παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία στον αιτητή, που θα αφορά , την συντήρηση και την 
παρακολούθηση της τεχνητής φωλιάς σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα στα πλαίσια της διασφάλισης της 
βιοποικιλότητας ο αιτητής υποχρεούται να διασφαλίζει την εντός της περιοχής εφαρμογής του 
καθεστώτος «πηγή νερού» (τεχνητή ποτίστρα ελάχιστης χωρητικότητας 80 L), την οποία να επιβλέπει 
συστηματικά και να διασφαλίζει την αδιάκοπη λειτουργία της (συνεχής ύπαρξη νερού).

Παράλληλα, με την εφαρμογή της βιολογικής μεθόδου και μέχρι την εγκατάσταση της τεχνητής φωλιάς 
από τον θηρευτή, ο αιτητής που θα επιλεγεί για συμμετοχή στη δράση, δύναται να προβαίνει σε 
διαχείριση του πληθυσμού των τρωκτικών με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων καταπολέμησης των 
τρωκτικών. Ως εναλλακτικές μέθοδοι καταπολέμησης των τρωκτικών καθορίζονται οι εξής:

·     Μηχανικές μέθοδοι: Χρήση αυτοσχέδιων ή προκατασκευασμένων παγίδων για τρωκτικά που 
συμβάλουν στην παγίδευση ή και θανάτωση του είδους. Οι εν λόγω παγίδες δύναται να φέρουν 
μηχανισμούς κίνησης, μικρή ηλεκτρική τάση, σημείο νερού, συρμάτινους κλωβούς κ.τ.λ.

·     Παραδοσιακές μέθοδοι: Χρήση «ήπιων» ορυκτών σε μορφή σκόνης, σε συνδυασμό με 
προσελκυστικές ουσίες και πηγή νερού. Ως παράδειγμα της παραδοσιακής μεθόδου παρατίθεται η χρήση 
μείγματος αλεύρου (ή και χαρουπαλεύρου) και οικοδομικού γύψου (ή οικοδομικού λευκού τσιμέντου) σε 
αναλογία 3:1, με ταυτόχρονη παρουσία πηγής νερού (για ενδογαστρική πήξη του καταναλωθέν 
μείγματος).

 

Επισημαίνεται ότι όλες οι εναλλακτικές μέθοδοι θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η επίδρασή τους σε οργανισμούς μη στόχους (π.χ άγρια και παραγωγικά ζώα). 
Υπογραμμίζεται ότι όταν πραγματοποιηθεί εγκατάσταση της φωλιάς από τον θηρευτή, όλες οι 
μηχανικές και παραδοσιακές μέθοδοι που εφαρμόζονται διακόπτονται και δύναται 
ναεπανεφαρμοστούν μόνο σε περίπτωση εγκατάλειψης της φωλιάς ή θανάτωσης του θηρευτή. 
Νοείται ότι η πηγή νερού με την εγκατάσταση του θηρευτή, δεν απομακρύνεται από την περιοχή 
δράσης. 

Υποχρεώσεις στα πλαίσια εφαρμογής της παρέμβασης:

1.   Ο εγκριθείς συμμετέχον στο καθεστώς υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες/δράσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την ορθή τοποθέτηση και λειτουργία της τεχνητής φωλιάς 
αλλά και της τεχνητής πηγής νερού, καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του καθεστώτος (π.χ 
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καθαρισμός και επίβλεψη τεχνητής φωλιάς, καθαρισμός και διασφάλιση της συνεχούς παροχής νερού της 
τεχνητής πηγής κ.τ.λ).

2.   Ο ελάχιστος αριθμός φωλιών που απαιτείται για συμμετοχή στο καθεστώς καθορίζεται ώς η μία (1) 
τεχνητή φωλιά ανά 50 δεκάρια.

Ο αιτητής θα πρέπει να κατέχει σχετική βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή για την τοποθέτηση φωλιάς 
στο συγκεκριμένο τεμάχιο 

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση καθορίζεται το ένα δεκάριο. 

Τονίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρήση χημικών σκευασμάτων καταπολέμησης τρωκτικών 
απαγορεύεται και μέχρι την αποίκηση της φωλιας θα πρέπει συνήσταται η χρήση άλλων εναλλακτικών 
μεθόδων αντιμετώπισης των τρωκτικών. 

What is the duration of contracts?
Πενταετής διάρκεια του μέτρου.

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων με στόχο την αξιοποίηση των 
ανθρωποπουλιών για τη φυσική καταπολέμηση των τρωκτικών σε καλλιέργειες. Η στήριξη περιορίζεται 
στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με 
βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας 
του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 10.1.10 UA - 
ενίσχυση ανα εκτάριο

Grant Uniform R.34; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 10.1.10 UA - ενίσχυση ανα εκτάριο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029
Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR) 45,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 90,000.00 45,000.00

Α.Α. 10.1.10 
UA - ενίσχυση 
ανα εκτάριο O.14 (unit: Hectare) 300.00 600.00 900.00 900.00 900.00 600.00 300.00 4,500.00

O.14 (unit: Hectare)
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR)

TOTAL

Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)
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Out of which for 
financial instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α 1.1.1.2 - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας 
Intervention Code (MS) Α.Α 1.1.1.2
Intervention Name Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας 
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται στο σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία 
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

5.5
Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών 
Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση αφορά την Εφαρμογή στοχευμένων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων στην καλλιέργεια της 
πατάτας οι οποίες περιλαμβάνουν διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και 
την υγεία των ζώων και την καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή τροφίμων, την 
ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας, τη 
δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών στα παραγόμενα 
προϊόντα, καθώς και διαχείριση εναπομεινάντων κονδύλων στην καλλιέργεια της πατάτας (εαρινή και 
χειμερινή).

.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

1.- Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με 
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το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή 
τροφίμων, καθώς και ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας.

2.Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για τυχόν 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές 
- σημαντικές ουσίες ανά περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό σύμβουλο – 
γεωπόνο. 

3. Εφαρμογή πρακτικής σωστής διαχείρισης των εναπομεινάντων (σκάρτων) κονδύλων πατατών, που 
προκύπτουν μετά το πέρας της συγκομιδής και οι οποίοι αποτελούν εστίες μόλυνσης των εδαφών από 
παθογόνα. 

 

4. Ορθή τήρηση αρχείου γεωργού καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης με καταγραμμένες τις κυριότερες 
καλλιεργητικές φροντίδες (περιλαμβανομένων και των δράσεων / υποχρεώσεων των Καθεστώτων) και τις 
ημερομηνίες που αυτές πραγματοποιήθηκαν.

Για σκοπούς ελέγχου των απαιτήσεων 1 και 2, οι αιτητές θα πρέπει να τυγχάνουν πιστοποίησης σε ετήσια 
βάση με ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (Ο.Δ.Π.- I.C.M.), το οποίο 
να περιλαμβάνει ως υποχρεωτικές τις απαιτήσεις 1 και 2, όπως περιγράφονται πιο πάνω. 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος 
που ασκούν γεωργική δραστηριότητα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση για τις καλλιέργειες πατατών (εαρινές και χειμερινές) είναι τα 
0,3 εκτάρια

Εάν η αξιολόγηση κινδύνων δείχνει ότι τα αγροτεμάχια του αιτητή δεν είναι κατάλληλα για την 
παραγωγή πατάτας, τότε ο αιτητής δεν μπορεί να ενταχθεί στην συγκεκριμένη παρέμβαση.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση παρέχεται με βάση την έκταση που εντάσσεται στην δέσμευση. (IACS)

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
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List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR07

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection 
products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 
91/414/EEC: Article 55, first and second sentence

SMR08

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 
21 October 2009 establishing a framework for Community action to 
achieve the sustainable use of pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to 
(5); Article 12 with regard to restrictions on the use of pesticides in 
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 
2000 legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Οι απαιτήσεις της παρέμβασης είναι πέραν των απαιτήσεων των SMR7 KAI SMR8

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά εκτάριο

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:
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 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 πιο πάνω.

What is the duration of contracts?
Η δέσμευση έχει πενταετή διάρκεια.

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον δεσμεύσεων στην καλλιέργεια της 
πατάτας με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.1.2 UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.24; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.1.2 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in 
EUR) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR) 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

Α.Α. 1.1.1.2 
UA - Ενίσχυση 
ανά εκτάριο O.14 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00

O.14 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in EUR) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR) 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 240,000.00
Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)

TOTAL
Out of which for 
financial instrument 
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(Union Contribution 
in EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 
73 and 75) (Total 
public expenditure 
in EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.1.1.1 - Εφαρμογή δράσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της πατάτας
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.1.1
Intervention Name Εφαρμογή δράσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της πατάτας
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικρατεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

5.5
Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών 
Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops)
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η καλλιέργεια της πατάτας είναι μια εκ των πιο εντατικών καλλιεργειών στην Κύπρο και θεωρείται πολύ 
εξαρτώμενη από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αποτελεσματική διαχείριση 
σημαντικών εδαφογενών εχθρών και ασθενειών (π.χ. Verticillium sp., Colletotrichum sp. Phytophthora 
sp., Pythium sp., νηματώδεις, ζιζάνια). Ο συνδυασμός αμειψισποράς και άροσης του εδάφους κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ενώ ο κύριος στόχος της διατήρησης του εδάφους (soil conservation) είναι η διασφάλιση της γονιμότητας 
του εδάφους και η ελαχιστοποίηση των απωλειών του άνθρακα και της διάβρωσης του εδάφους, η μείωση 
των πληθυσμών των εδαφογενών εχθρών και ασθενειών και επομένως της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων παρέχει ένα πολύ σημαντικότερο πρόσθετο όφελος στην περίπτωση της καλλιέργειας της 
πατάτας.

Η παρέμβαση αφορά ανάληψη δράσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της πατάτας 
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στα πλαίσια προώθησης γεωργικών πρακτικών πέραν των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης 
Φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση της χρήσης ή/και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

Δράση 1: Η επιλέξιμη δράση αφορά στην εφαρμογή ενός εξαετούς συστήματος αμειψισποράς με 
εναλλαγή των καλλιεργειών ετήσια. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το εξαετές πρόγραμμα 
αμειψισποράς σε δύο τριετείς κύκλους. Ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ένα εκ των δύο 
ακόλουθων τριετών κύκλων που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, και με τη συγκεκριμένη σειρά, σε 
ξεχωριστά έτη:

Επιλογή (Α) Ψυχανθές για χλωρή λίπανση, πατάτα, άλλη καλλιέργεια πλην σολανωδών.

Επιλογή (Β) Ψυχανθές για χλωρή λίπανση, πατάτα, σιτηρά.

Η ανάληψη της δράσης με τους δύο τριετής κύκλους καλλιεργειών της Επιλογής (Α) συμβάλλει (α) στη 
διαχείριση σημαντικών ασθενειών (κυρίως εδαφογενών) μέσω της μείωσης του μολύσματος και κατ’ 
επέκταση μείωση των εισροών ΦΠ, (β) στη μείωση της νιτρορύπανσης, (γ) στην ανάκαμψη της 
γονιμότητας του εδάφους και (δ) στη βελτίωση της δομής του εδάφους.

Η ανάληψη της δράσης με τους δύο τριετής κύκλους καλλιεργειών της Επιλογής (Β) συμβάλλει πρόσθετα 
και στη μείωση της υπεράντλησης στις περιοχές καλλιέργειας της πατάτας.

Δράση 2: Αναστροφή του εδάφους με άροτρο κατά τους μήνες Ιούλιο μέχρι και Αύγουστο με στόχο την 
καταστροφή του επιφανειακού μολύσματος εδαφογενών ασθενειών λόγω τις έκθεσής του στην ηλιακή 
ακτινοβολία και στις υψηλές θερμοκρασίες της καλοκαιρινής περιόδου.

Πρόσθετες Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο δικαιούχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί πιστοποιημένο πατατόσπορο, ώστε να διασφαλίζεται ο 
περιορισμός της αύξησης του μολύσματος σε ήδη προσβεβλημένα τεμάχια.

Προς τούτο, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίζει απόδειξη αγοράς και τις «καρτέλες πιστοποιημένου 
πατατόσπορου» που να αντιστοιχούν στην επιλέξιμη έκταση.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος 
που ασκούν γεωργική δραστηριότητα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι τα 0,1 εκταρια

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση παρέχεται ανάλογα με την έκταση που εντάσσεται στη δέσμευση (IACS)

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land
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6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description
GAEC07 Crop rotation in arable land, except for crops growing under water

SMR07

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection 
products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 
91/414/EEC: Article 55, first and second sentence

SMR08

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 
21 October 2009 establishing a framework for Community action to 
achieve the sustainable use of pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to 
(5); Article 12 with regard to restrictions on the use of pesticides in 
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 
2000 legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Οι δράσεις υπερβαίνουν τον ελάχιστο αριθμό δράσεων που καθόρισε η Αρμόδια Αρχή να αναλαμβάνουν 
οι γεωργοί στα πλαίσια εφαρμογής των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (Άρθρο 14, 
Οδηγία 2009/128/ΕΚ), στα πλαίσια των κανόνων αιρεσιμότητας του SMR 7. Δεν περιλαμβάνονται στις 
λοιπές πρόνοιες της Οδηγία 2009/128/ΕΚ, που κρίνονται ως κανόνες αιρεσιμότητας του SMR 8.

Σύμφωνα με το GAEC 7, σε αρόσιμη γη πέραν των 10 εκταρίων, η κύρια καλλιέργεια να μην 
καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για περισσότερο από ένα έτος. Η παρέμβαση είναι πέραν από τις 
απαιτήσεις του GAEC γιατί υποχρεώνει και την εφαρμογή χλωρής λίπανσης.

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 840 ευρώ ανά εκτάριο για την Δράση Α και στα 1000 ευρώ για την 
δράση Β.

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 
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Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 πιο πάνω

What is the duration of contracts?
Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι εξαετής.

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή δράσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της 
πατάτας με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α 1.1.1.1Α UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.1.1Β UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α 1.1.1.1Α UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

Α.Α. 1.1.1.1Β UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Α.Α 1.1.1.1Α 
UA - 
Ενίσχυση ανά 
εκτάριο 

O.14 (unit: 
Hectare) 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,250.00
Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Α.Α. 1.1.1.1Β 
UA - 
Ενίσχυση ανά 
εκτάριο

O.14 (unit: 
Hectare) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
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O.14 (unit: 
Hectare) 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 4,250.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 778,000.00 778,000.00 778,000.00 778,000.00 778,000.00 3,890,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 622,400.00 622,400.00 622,400.00 622,400.00 622,400.00 3,112,000.00
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)

TOTAL Out of which 
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needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.1.2 - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.2
Intervention Name Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

5.5
Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών 
Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση αποσκοπεί στη εφαρμογή στοχευμένων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων στην καλλιέργεια 
των εσπεριδοειδών, οι οποίες περιλαμβάνουν διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σχετικά με το 
περιβάλλον και την υγεία των ζώων και την καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή 
τροφίμων, την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, τη δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών 
ουσιών στα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και χρήση παγίδων για μαζική παγίδευση εχθρών (στην 
περίπτωση μη καρποφόρων φυτειών λόγω νεαρής ηλικίας ή καρατόμησης, εφαρμογή χλωρής λίπανσης 
αντί χρήσης παγίδων).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

1. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με 
το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή 
τροφίμων, καθώς και ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές 
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ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας.

2.Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για τυχόν 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές 
- σημαντικές ουσίες ανά περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό σύμβουλο – 
γεωπόνο.

3.Χρήση παγίδων για μαζική παγίδευση εχθρών στα εσπεριδοειδή, ως εξής: τοποθέτηση εντομοπαγίδων 
στα δέντρα, κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι και μέχρι τέλους της συγκομιδής, 
τουλάχιστον 50 ανά εκτάριο. Στην περίπτωση τεμαχίου με μικτή φυτεία, η τοποθέτηση των παγίδων 
πρέπει να γίνεται κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πιο πρώιμη ποικιλία και μέχρι τέλους της 
συγκομιδής της πιο όψιμης ποικιλίας Πρέπει να είναι εντομοπαγίδες πολλαπλής προσέλκυσης (τύπου 
McPhail, Tephritrap, Multilure trap, Ceratrap, κ.α.) οι οποίες να περιέχουν προσελκυστική ουσία. Η 
αγορά των παγίδων θα είναι επιλέξιμη στα πλαίσια της παρέμβασης. Σημειώνεται ότι, απαγορεύεται ο 
ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου 
η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών θα γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου.

4.Στην περίπτωση τεμαχίων με μη καρποφόρα δέντρα λόγω νεαρής ηλικίας ή καρατόμησης για ανανέωση 
(μέχρι 2 χρόνια από τη φύτευση ή καρατόμηση), οι αιτητές αντί της τοποθέτησης παγίδων, θα 
εφαρμόζουν χλωρή λίπανση μεταξύ των γραμμών των δέντρων ως εξής: σπορά ενός ψυχανθούς ανάμεσα 
στις γραμμές κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και ενσωμάτωση του στο έδαφος κατά την 
περίοδο της άνθησης του, αρχές της άνοιξης.

5.Ορθή τήρηση αρχείου γεωργού καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης με καταγραμμένες τις κυριότερες 
καλλιεργητικές φροντίδες (περιλαμβανομένων και των δράσεων / υποχρεώσεων του Καθεστώτος, π.χ. η 
ημερομηνία τοποθέτησης των παγίδων και οι ημερομηνίες τοποθέτησης και αλλαγής των 
προσελκυστικών ουσιών, όλα τα σχετικά για τη λίπανση) και τις ημερομηνίες που αυτές 
πραγματοποιήθηκαν.

Για σκοπούς ελέγχου των απαιτήσεων 1 και 2, οι αιτητές θα πρέπει να τυγχάνουν πιστοποίησης σε ετήσια 
βάση με ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (Ο.Δ.Π.- I.C.M.), το οποίο 
να περιλαμβάνει ως υποχρεωτικές τις απαιτήσεις 1 και 2, όπως περιγράφονται πιο πάνω.

Καθορισμός ημερομηνιών τοποθέτησης παγίδων πολλαπλής προσέλκυση για τα κυριότερα είδη 
/ποικιλίες εσπεριδοειδών

Είδος/Ποικιλία Ημερομηνία τοποθέτησης παγίδων
Πορτοκάλια/ Ναβελίνα, Νιούχολ 1 Σεπτεμβρίου
Πορτοκάλια /Ουάσινγκτον Nέιβελ (Mέρλιν), Κάρα κάρα 1 Οκτωβρίου
Πορτοκάλια /Γιαφίτικα 15 Οκτωβρίου
Πορτοκάλια /Λέιν Λέιτ 1 Νοεμβρίου
Πορτοκάλια /Powell Summer Navel, Chislett 15 Δεκεμβρίου
Πορτοκάλια /Βαλέντσια 1 Ιανουαρίου
Μανταρίνια /Καφίν 1 Αυγούστου
Μανταρίνια /Κλημεντίνη κυπριακή, Ορογκράντε, Κλεμενούλες 15 Αυγούστου
Μανταρίνια /Ντόπια (Αρακαπά) 15 Οκτωβρίου
Υβρίδιο Νόβα 15 Σεπτεμβρίου
Υβρίδια Μαντόρα, Τάγκο 15 Νοεμβρίου
Γκρέιπφρουτ /Μαρς Σίτλες, Σταρ Ρούμπυ, Ρεντ Μπλας, Φλέιμ 15 Αυγούστου
Γκρέιπφρουτ /Ρίο Ρεντ 15 Οκτωβρίου
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Λεμόνια 15 Οκτωβρίου
Πόμελα 15 Οκτωβρίου

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Οι δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που καλλιεργούν εσπεριδοειδή και 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις της Παρέμβασης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση για τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών είναι τα 0,3 εκτάρια.

Εάν η αξιολόγηση κινδύνων δείχνει ότι τα αγροτεμάχια του αιτητή δεν είναι κατάλληλα για την 
παραγωγή εσπεριδοειδών, τότε ο αιτητής δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την παρέμβαση.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το μέτρο είναι εκταρικό και για την εφαρμογή της παρέμβασης, θα παρέχεται ενίσχυση ύψους €510 ανά 
εκτάριο.

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

SMR07

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection 
products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 
91/414/EEC: Article 55, first and second sentence

SMR08

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 
21 October 2009 establishing a framework for Community action to 
achieve the sustainable use of pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to 
(5); Article 12 with regard to restrictions on the use of pesticides in 
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 
2000 legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Οι δράσεις υπερβαίνουν τον ελάχιστο αριθμό δράσεων που καθόρισε η Αρμόδια Αρχή να αναλαμβάνουν 
οι γεωργοί στα πλαίσια εφαρμογής των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (Άρθρο 14, 
Οδηγία 2009/128/ΕΚ), στα πλαίσια των κανόνων αιρεσιμότητας της ΚΑΔ 7. Δεν περιλαμβάνονται στις 
λοιπές πρόνοιες της Οδηγία 2009/128/ΕΚ, που κρίνονται ως κανόνες αιρεσιμότητας της ΚΑΔ 8.
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7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 510 ευρώ το εκτάριο 

Calculation method
Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης υπολογίστηκε το επιπλέον κόστος ανά εκτάριο που θα προκύψει 
για το δικαιούχο από την τήρηση των προνοιών της δράσης.

Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής δράσεων. Η παρέμβαση εφαρμόζεται ενιαία για όλους τους 
συμμετέχοντες.

What is the duration of contracts?
Προβλέπεται πενταετής υποχρέωση.
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10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες με την στήριξη 
να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 
2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 
της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.2 UA  - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.24; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.2 UA  - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00Α.Α. 1.1.2 UA  

- Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

O.14 (unit: 
Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
O.14 (unit: 
Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00 2,550,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 2,040,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
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in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)



EN 413 EN

Α.Α. 1.1.3 - Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των γηγενών ποικιλιών Οικοπαραγωγής της Κύπρου ως 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.3
Intervention Name Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των γηγενών ποικιλιών Οικοπαραγωγής της Κύπρου ως 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

6.3
Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων 
παραδοσιακών φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Στα πλαίσια της παρέμβασης προβλέπεται η διατήρηση και βιώσιμη χρήση συγκεκριμένων γηγενών 
ποικιλιών οινοπαραγωγής της Κύπρου προκειμένου ως ξηρικές καλλιέργειες και λόγω της 
προσαρμοστικότητας τους στο ξηρο-θερμικό οικοσύστημα των αμπελουργικών περιοχών, να 
αντιμετωπιστεί η παρατεταμένη ξηρασία, η θερμική καταπόνηση των πρεμνών, η έλλειψη διαθέσιμου 
νερού και/ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων που εκτιμώνται από τη συνεχή αλλαγή του κλίματος. 

Η παρέμβαση αυτή αναγνωρίζει ότι συγκεκριμένες Κυπριακές γηγενείς ποικιλίες με περιορισμένη/μικρή 
κλίμακα οινοπαραγωγής, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω, έχουν συγκριτικά με άλλες γηγενείς ποικιλίες 
της Κύπρου χαμηλότερη παραγωγή σταφυλιών/οίνου, στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στην κοστολόγηση 
και καταβάλλεται η ανάλογη ενίσχυση στους δικαιούχους για την κλιματική/περιβαλλοντική επιλογή 
τους.
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Οι Κυπριακές γηγενείς ποικιλίες περιορισμένης/μικρής κλίμακας οινοπαραγωγής, οι οποίες εξυπηρετούν 
τους σκοπούς της προτεινόμενης παρέμβασης είναι το Μαραθεύτικο, το Οφθαλμο, το Γιαννούδι, το 
Βλούρικο, η Πρωμάρα, το Σπούρτικο, η Μωροκανέλλα, η Βασίλισσα και η Κανέλλα.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η εν λόγω ποικιλιακή ένδειξη όταν εμφανίζεται στη σήμανση των 
αμπελοοινικών προϊόντων δεν είναι αυθαίρετη από τους οινοπαραγωγούς της Κύπρου. Η υπό αναφορά 
ποικιλιακή ένδειξη πιστοποιείται από τον σχετικό μηχανισμό της αρμόδιας αρχής και κατά κανόνα, 
επιφέρει προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα αμπελοοινικής παραγωγής (αμπελουργός, 
οινοπαραγωγός, υποστηρικτικά επαγγέλματα, αγροτική οικονομία, εθνική ανταγωνιστικότητα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στο Αμπελουργικό Μητρώο της αρμόδιας αρχής, οι συνολικές 
εκτάσεις των επιλέξιμων γηγενών ποικιλιών της Κύπρου, είναι περίπου 333 εκτάρια και με την εφαρμογή 
της συγκεκριμένης παρέμβασης αναμένεται ότι θα παρατηρηθεί ελαφρά αυξητική τάση που εκτιμάται στο 
2% ετησίως.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Οι δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που καλλιεργούν γηγενείς ποικιλίες 
οινοπαραγωγής.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι το 0,1 εκτάριο.

Οι αμπελώνες ελάχιστης συνολικής επιλέξιμης έκτασης τουλάχιστον ενός (1) δεκαρίου θα πρέπει να είναι 
φυτεμένοι με τις ποικιλίες οινοπαραγωγής της Κύπρου

δυνάμει του περί Τμήματος Γεωργίας (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) 
Διατάγματος του 2014 (Κ.Δ.Π 535/2014), όπως αυτό εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται και να είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο του Τμήματος 
Γεωργίας.

Οι αμπελώνες θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια του αμπελώνα, όπως αναφέρονται στο περί 
Τμήματος Γεωργίας (Αμπελουργικό Μητρώο και Φύτευση Αμπελώνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 
49/2016), όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Οι αμπελώνες θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι σε παραδοσιακό κύπελλο.

Η άρδευση των αμπελώνων επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης από το Τμήμα Γεωργίας για 
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λόγους που αποσκοπούν στην επιβίωση του αμπελώνα και την

καλύτερη διαχείριση βλάστησης και παραγωγής.

Το αμπελοτεμάχιο δεν πρέπει να συμμετέχει στην παρέμβαση του αμπελοοινικού τομέα ΕΠΣΑ 1β.1-
«Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων», όπου απορρέει υποχρέωση ολικής/μερικής εκρίζωσης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το μέτρο είναι εκταρικό και θα παρέχεται ενίσχυση ύψους €600 ανά εκτάριο για τη διατήρηση και την 
επέκταση των αμπελοφυτεύσεων με γηγενείς ποικιλίες οινοπαραγωγής της Κύπρου, οι οποίες είναι το 
Μαραθεύτικο, το Όφθαλμο, το Γιαννούδι, το Βλούρικο, η Πρωμάρα, το Σπούρτικο, η Μωροκανέλλα, η 
Βασίλισσα και η Κανέλλα, ποικιλίες που είναι σε θέση να διατηρήσουν ζωντανό τον τοπικό αμπελοοινικό 
χαρακτήρα έναντι της πολύ σοβαρής αλλαγής του κλίματος που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια.

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Δεν εφαρμόζεται

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά εκτάριο 
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Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής δράσεων. Η παρέμβαση εφαρμόζεται ενιαία.

What is the duration of contracts?
Η δέσμευση έχει πενταετή διάρκεια.

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες 
με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
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Region Article Applicable 
rate

Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.3 UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.3 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00Α.Α. 1.1.3 UA 

- Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

O.14 (unit: 
Hectare) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,750.00
O.14 (unit: 
Hectare) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,750.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 1,050,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 840,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
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in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.1.4 - Διατήρηση παλαιών αμπελώνων οινοπαραγωγής με γηγενείες ποικιλίες της Κύπρου για 
σκοπούς διαιώνισης του Ντόπιου γενετικού κεφαλαίου και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.4
Intervention Name Διατήρηση παλαιών αμπελώνων οινοπαραγωγής με γηγενείες ποικιλίες της Κύπρου για 

σκοπούς διαιώνισης του Ντόπιου γενετικού κεφαλαίου και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας 

Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

6.3
Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων 
παραδοσιακών φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Στα πλαίσια της παρέμβασης προβλέπεται η διατήρηση των παλαιών αμπελώνων οινοπαραγωγής με τις 
πλειοψηφούσες γηγενείς ποικιλίες της Κύπρου δηλαδή το Ντόπιο Μαύρο και το Ξυνιστέρι για σκοπούς 
διαιώνισης του ντόπιου γενετικού κεφαλαίου και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ο κυπριακός αμπελώνας αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο του παραδοσιακού περιβαλλοντικού τοπίου 
και συμβάλει στην αειφόρο διατήρηση της υπαίθρου. Εμποδίζει τη διάβρωση του εδάφους, διασφαλίζει 
την παρουσία του ανθρώπου στις ημιορεινές/ορεινές περιοχές, οι πλείστες από τις οποίες 
συγκαταλέγονται στις μειονεκτικές περιοχές και συμβάλλει στην ανάπτυξη του εναλλακτικού είδους 
(οίνο) τουρισμού σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη του τοπικού αμπελοοινικού χαρακτήρα.
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Η παρέμβαση αυτή αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένοι παλαιοί αμπελώνες με Ντόπιο Μαύρο και 
Ξυνιστέρι έχουν καλύτερη φυσική ισορροπία μεταξύ της βλάστησης και της παραγωγής. Παρουσιάζουν 
πολύ περιορισμένη/πολύ μικρή κλίμακα οινοπαραγωγής, έχουν συγκριτικά με άλλους νεαρότερους 
αμπελώνες των ίδιων ποικιλιών πολύ χαμηλότερη παραγωγή και πολύ καλύτερη ποιότητα 
σταφυλιών/οίνου, στοιχείο που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και καταβάλλεται η ανάλογη ενίσχυση στους 
δικαιούχους για αυτή την κλιματική/περιβαλλοντική επιλογή τους.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι εντός των συγκεκριμένων παλαιών αμπελώνων εντοπίζονται διάσπαρτα 
συγκεκριμένα φυτά των ποικιλιών αυτών που διαφέρουν μακροσκοπικά από τα γενικά ποικιλιακά 
χαρακτηριστικά, δηλαδή πρόκειται για εν δυνάμει κλώνους ανάμεσα στη μαζικότητα του ποικιλιακού 
πληθυσμού, οι οποίοι αποτελούν στοιχείο βιοποικιλότητας, αυθεντικότητας και Κυπριακής 
μοναδικότητας. Ως εκ τούτου, τα παλαιά κλίματα της Κύπρου αποτελούν σημαντική κληρονομιά για τον 
τόπο και ποικίλο γενετικό θησαυρό Ντόπιου Μαύρου και Ξυνιστεριού.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Οι δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που καλλιεργούν γηγενείς ποικιλίες 
οινοπαραγωγής.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι το 0,05 εκτάριο.

Οι αμπελώνες έκτασης τουλάχιστον μισού (0.5) δεκαρίου, θα πρέπει να είναι φυτεμένοι με τις Κυπριακές 
γηγενείς ποικιλίες οινοπαραγωγής Ντόπιο Μαύρο και/ή Ξυνιστέρι και να ικανοποιούν τα κριτήρια του 
αμπελώνα όπως αναφέρονται στο περί Τμήματος Γεωργίας (Αμπελουργικό Μητρώο και Φύτευση 
Αμπελώνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 49/2016), όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Οι αμπελώνες να είναι διαμορφωμένοι σε παραδοσιακό κύπελλο.

Το αμπελοτεμάχιο δεν πρέπει να συμμετέχει στην παρέμβαση του αμπελοοινικού τομέα ΕΠΣΑ 1β.1-
«Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων», όπου απορρέει υποχρέωση ολικής/μερικής εκρίζωσης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το μέτρο είναι εκταρικό και θα παρέχεται ενίσχυση για την διατήρηση αμπελώνων οινοπαραγωγής 
ηλικίας μεγαλύτερης των 35 χρονών, με γηγενείς ποικιλίες Ντόπιου Μαύρου και/ή Ξυνιστεριού.

Για τους σκοπούς της παρέμβασης, παρέχεται ενίσχυση στους αμπελουργούς αναλόγως της ηλικίας του 
παλαιού αμπελώνα οινοπαραγωγής και όπως αυτός είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο της 
αρμόδιας αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου της αρμόδιας αρχής στις 27/10/21, οι εκτάσεις 
είναι καταχωρημένες ως εξής:
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1. ·Αμπελώνες άνω από 65 ετών: 2.178 εκτάρια

29. ·Αμπελώνες από 50 ετών μέχρι 65 ετών: 582 εκτάρια

24. ·Αμπελώνες πάνω από 35 ετών και μέχρι 49 ετών: 433 εκτάρια

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Δεν εφαρμοζεται

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
19. Αμπέλια ηλικίας άνω των 65 ετών η ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ το εκτάριο
20. Αμπέλια ηλικίας άνω των 50 ετών η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ το εκτάριο
21. Αμπέλια ηλικίας άνω των 35 ετών η ενίσχυση ανέρχεται σε 100 ευτώ το εκτάριο

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
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που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής δράσεων. Η παρέμβαση εφαρμόζεται ενιαία ανάλογα με την ηλικία των 
δένδρων που εντάσσονται.

What is the duration of contracts?
Η παρέμβαση έχει πενταετή διάρκεια

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες με την στήριξη 
να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 
2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 
της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.4 UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 
αμπέλι πάνω απο 50 
ετών 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.4Α UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 
σε αμπέλια πάνω απο 
65 έτη

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.4Γ UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 
για αμπέλια 35 ετών 
και άνω

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.4 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο αμπέλι πάνω απο 50 ετών 
.

Α.Α. 1.1.4Α UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο σε αμπέλια πάνω απο 65 έτη
.

Α.Α. 1.1.4Γ UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο για αμπέλια 35 ετών και άνω
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in 
EUR) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Α.Α. 1.1.4 UA 
- Ενίσχυση ανά 
εκτάριο αμπέλι 
πάνω απο 50 
ετών Maximum Amount 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
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for the Planned unit 
amount (EUR)
O.14 (unit: Hectare) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00
Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in 
EUR) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

Α.Α. 1.1.4Α 
UA - Ενίσχυση 
ανά εκτάριο σε 
αμπέλια πάνω 
απο 65 έτη O.14 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00

Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in 
EUR) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR) 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Α.Α. 1.1.4Γ 
UA - Ενίσχυση 
ανά εκτάριο για 
αμπέλια 35 
ετών και άνω O.14 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00

O.14 (unit: Hectare) 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 8,500.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in EUR) 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 430,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR) 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 344,000.00
Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Union Contribution 
in EUR)

TOTAL

Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
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EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 
73 and 75) (Total 
public expenditure 
in EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.1.5 - Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 
Χαρουπιάς
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.5
Intervention Name Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 

Χαρουπιάς
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

5.5
Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών 
Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops)
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Στα πλαίσια της παρέμβασης προβλέπεται η εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών σε 
συστηματικές φυτείες χαρουπιάς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

Απαιτείται η εφαρμογή της χλωρής λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης ενδιάμεσα των γραμμών φύτευσης 
των δένδρων, που καλύπτει τουλάχιστον το 30% (≥30%) της έκτασης. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν 
συγκομίζονται και δεν βόσκονται ενώ κόβονται πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί 
του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό. Το ποσοστό 30% εδαφοκάλυψης της χλωρής λίπανσης μπορεί 
να αυξηθεί κατά βούληση του αιτητή χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης.



EN 428 EN

Στο τμήμα της έκτασης, στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων 
λιπασμάτων ή κοπριάς. Η εφαρμογή χλωρής λίπανσης συμβάλλει στη μείωση χρήσης ζιζανιοκτόνων και 
στην προστασία οργανισμών μη στόχων, στην προστασία του εδάφους και βελτίωση της οργανικής 
σύστασής του, καθώς και στην παροχή τροφής, κάλυψης και χώρων φωλεοποίησης για εδαφόβια είδη 
πανίδας αλλά και μικροπανίδας (π.χ. έντομα).

Πρόσθετα απαιτείται η κάλυψη του εδάφους με οργανικά υλικά στις λεκάνες των δένδρων. Καλύπτοντας 
την περιοχή γύρω από τα δέντρα με οργανικά υλικά μειώνεται η εξάτμιση του νερού από το έδαφος, 
μειώνονται τα ζιζάνια, ρυθμίζεται η θερμοκρασία του εδάφους ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται το έδαφος 
με ιχνοστοιχεία.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Οι δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που καλλιεργούν χαρουπιές.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 0,1 εκτάριο.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικές φυτείες, η ελάχιστη πυκνότητα των 
δέντρων πρέπει να είναι 100 δέντρα ανά εκτάριο.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το μέτρο είναι εκταρικό και παρέχεται ενίσχυση ύψους €470 για τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει η Παρέμβαση, δηλαδή, την εφαρμογή χλωρής λίπανσης και την 
κάλυψη του εδάφους με οργανικά υλικά στις λεκάνες των δένδρων.

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Δεν εφαρμόζεται 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS
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IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 470 ευρώ ανά εκτάριο

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention

What is the duration of contracts?

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες με την στήριξη 
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να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 
2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 
της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.5 UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.5 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in 
EUR) 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR) 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

Α.Α. 1.1.5 UA 
- Ενίσχυση ανά 
εκτάριο O.14 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00

O.14 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in EUR) 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 235,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR) 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 188,000.00
Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)

TOTAL
Out of which for 
financial instrument 
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(Union Contribution 
in EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 
73 and 75) (Total 
public expenditure 
in EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.1.6 - Βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.6
Intervention Name Βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.17. Number of hectares or number of other units benefitting from support for organic 

farming
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: Yes
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται στο σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and combatting 
antimicrobial resistances

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

6.4 Η αύξηση των εκτάσεων που εφαρμόζεται 
βιολογική γεωργία Βαθμίδα Α Yes

9.1
Αύξηση εκτάσεων βιολογικής γεωργίας, 
μειώση χρήσης φυτοπροστατευτκών και 
αντιβιοτικών 

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.29 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) que beneficia de apoio da PAC para a agricultura biológica, 
discriminada entre manutenção e conversão
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση αφορά την φυτική παραγωγή, την ζωϊκή παραγωγή και την μελισσοκομία και μέσω της 
παρέμβασης καταβάλλεται οικονομική στήριξη στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που 
αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους ή την διατήρηση πρακτικών 
και μεθόδων βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 848/2018.

Και στις δύο περιπτώσεις το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται για την εφαρμογή φιλικών προς το 
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περιβάλλον μεθόδων παραγωγής οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική παραγωγή, 
απαντώντας έτσι στην απαίτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών 
πρακτικών αλλά και για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Α. Φυτική Παραγωγή

H στήριξη καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιμης γεωργικής έκτασης. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται 
ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους: 

1. ανάληψη σχετικής δέσμευσης για περίοδο που ισούται με την περίοδο συμμετοχής στην 
παρέμβαση, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 848/2018.

2. εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού (ΕΚ) 848/2018 για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου 227(Ι)/2004 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τους για εγγραφή στο μητρώο βιοκαλλιεργητών του 
Τμήματος Γεωργίας και εφαρμογής των προνοιών του παρόντος σχεδίου στήριξης. Η εφαρμογή 
των πιο πάνω σχετικών κανονισμών επαληθεύεται με προσκόμιση στις ελεγκτικές υπηρεσίες του 
ΚΟΑΠ ετήσιας βεβαίωσης τήρησης των προνοιών του Κανονισμού της βιολογικής γεωργίας και 
της παρούσας Παρέμβασης η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με 
τον οποίο οι αιτητές τηρούν σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και πιστοποίησης.

3. ανάληψη υποχρέωσης εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας με ένταξη στο σύστημα ελέγχου 
βιολογικής παραγωγής, συνάπτοντας σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης.

4. ειδικότερα για τις ετήσιες καλλιέργειες, προβλέπεται τήρηση κατά τη διάρκεια όλων των ετών της 
δέσμευσης, κατάλληλου σχεδίου αμειψισποράς τριετούς τουλάχιστο κύκλου, στο οποίο μπορεί να 
συμπεριλαμβάνεται και να επιδοτείται η καλλιέργεια ψυχανθών για χλωρή λίπανση, (οι 
καλλιέργειες ψυχανθών για χλωρή λίπανση λαμβάνουν ενίσχυση ίσου ύψους με την καλλιέργεια 
την οποία διαδέχονται). Η τήρηση του σχεδίου αμειψισποράς θα ελέγχεται μέσω της ετήσιας 
βεβαίωσης που εκδίδεται από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο οι αιτητές 
τηρούν σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και πιστοποίησης.

5. όσοι γεωργοί εντάσσονται για πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία έχουν την υποχρέωση να 
συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και να προσκομίσουν εντός ενός έτους, βεβαίωση 
παρακολούθησης σχετικού προγράμματος κατάρτισης για θέματα βιολογικής γεωργίας το οποίο 
θα εντάσσεται στα πλαίσια της παρέμβασης «Ανταλλαγής Γνώσεων και Πληροφοριών». Όσοι 
γεωργοί δεν εντάσσονται για πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία αλλά συμμετέχουν στη 
Παρέμβαση αυτή λόγω ένταξης νέων εκτάσεων στη βιολογική γεωργία, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση παρακολούθησης σχετικού προγράμματος κατάρτισης. Παρ όλα αυτά έχουν το 
δικαίωμα να συμμετέχουν εθελοντικά. Εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι με κριτήρια που 
θέτει η Διαχειριστική Αρχή, αποδεικνύουν γνώσεις βιολογικής γεωργίας που ισοδυναμούν ή 
ξεπερνούν το επίπεδο της κατάρτισης.

Για την εφαρμογή της βιολογικής παραγωγής στην φυτική παραγωγή έχουν επιλεγεί συγκεκριμένοι 
κλάδοι, οι οποίοι παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα

Φυτική Παραγωγή
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Εσπεριδοειδή Σιτηρά και άλλες ξηρικές 
καλλιέργειες Πατάτες

Ακρόδρυα
Τροπικά και υποτροπικά 
φυτά (πχ Μάγκο, Παπάγια 
κ.α.)

όσπρια και αράπικα φιστίκια

Χαρουπιές Φυλλοβόλα Κτηνοτροφικά φυτά
Μπανάνες Ελιές Μούρα και άλλοι φυλλοβόλοι θάμνοι
Μεσπιλιές Φοίνικες Στέβια
Λαχανικά Αβοκάντο
Αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά Αμπέλια

Β. Ζωϊκή Παραγωγή

Καταβάλλεται οικονομική στήριξη στους κτηνοτρόφους που αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση, τη 
στροφή σε πρακτικές και μεθόδους ή την διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 848/2018. Για την εφαρμογή της βιολογικής κτηνοτροφίας έχει 
επιλεγεί ο κλάδος της Αιγοπροβατοτοφίας και η στήριξη θα καταβάλλεται ανά κεφαλή επιλέξιμου 
αιγοπροβάτου.

Επιλέξιμα ζώα είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, επτά (7) μηνών και άνω, που είναι καταγεγραμμένα 
στην κεντρική βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.

Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των 
πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

30. Να μεριμνούν ώστε η κεντρική βάση δεδομένων IRSC των ΚΥ να είναι ορθά 
επικαιροποιημένη από τον κτηνοτρόφο, έτσι ώστε ο ζωικός πληθυσμός που είναι 
καταγεγραμμένος σε αυτήν να είναι ανά πάσα στιγμή σύμφωνος με αυτόν που υπάρχει στην 
εκμετάλλευση των αιτητών.

31. Να αναλάβουν σχετική δέσμευσης για περίοδο που ισούται με την περίοδο συμμετοχής 
στην παρέμβαση, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 848/2018.

32. Να αναλάβουν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας με την ένταξη τους στο 
σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής, συνάπτοντας σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης.

33. Να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) 848/2018 για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου 
227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τους για εγγραφή στο μητρώο βιοκαλλιεργητών του 
Τμήματος Γεωργίας και εφαρμογής των προνοιών του παρόντος σχεδίου στήριξης. Η εφαρμογή 
των πιο πάνω σχετικών κανονισμών επαληθεύεται με προσκόμιση στις ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Τμήματος Γεωργίας και του ΚΟΑΠ ετήσιας βεβαίωσης τήρησης των προνοιών του Κανονισμού 
της βιολογικής γεωργίας και της παρούσας Παρέμβασης η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο οι αιτητές τηρούν σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και 
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πιστοποίησης.

Γ. Μελισσοκομία

H μέλισσα είναι ένα από τα πολυτιμότερα έντομα του οικοσύστηματος, καθώς αποτελεί τον 
σημαντικότερο επικονιαστή των φυτών στη φύση. Συντελώντας στη γονιμοποίηση χιλιάδων 
διαφορετικών φυτικών ειδών, συνεισφέρει στη διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας με τον πιο 
φυσικό και φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο.

Η σημασία του μελισσοκομικού κλάδου, πέραν της προσφοράς των εξαιρετικών μελισσοκομικών 
προϊόντων, είναι ανυπολόγιστης αξίας καθώς συνεισφέρει στη διατήρηση της περιβαλλοντικής 
ισορροπίας αλλά και της παραγωγικότητας των υπολοίπων κλάδων της γεωργικής παραγωγής, μέσω της 
επικονίασης.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της μελισσοκομίας, σχετίζονται με την 
υποβάθμιση της μελισσοχλωρίδας που προκαλείται λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ξηροθερμικών 
συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο, με την μονοκαλλιέργεια που εφαρμόζεται στην εντατική 
γεωργική παραγωγή αλλά και με την αλόγιστη χρήση ζιζανιοκτόνων και άλλων φυτοπροστατευτικών 
ουσιών στις γεωργικές μας καλλιέργειες.

Το κυπριακό μέλι αν και αναγνωρίζεται ως προϊόν ανώτερης ποιότητας από τους Κύπριους καταναλωτές, 
ο μελισσοκομικός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα εμπορικότητας. Τα εισαγόμενα 
προϊόντα μέλισσας ανταγωνίζονται τα προϊόντα εγχώριας παραγωγής κυρίως λόγω της διάθεσης τους σε 
χαμηλότερες τιμές στην λιανική αγορά.

Η χαμηλή παραγωγικότητα τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένη και προκαλείται λόγω της αλλοίωσης της 
μελισσοκομικής χλωρίδας από τις ανομβρίες, τις παρατεταμένες ξηρασίες, τη μεγάλη διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύκτας, της ύπαρξης υψηλών ποσοστών σκόνης στην ατμόσφαιρα, τις 
πυρκαγιές και τις εκχερσώσεις.

Οι δυσμενείς τοπικές συνθήκες που επικρατούν, επιφέρουν αύξηση στο κόστος παραγωγής αφού οι 
μελισσοκόμοι αναγκάζονται να μετακινούν τα μελισσοκομία με στόχο την αναζήτηση ανθοφορίας. Ως εκ 
τούτου και με βάση στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης Μελισσοκομίας του Τμήματος Γεωργίας, γύρω στο 
78% των μελισσιών είναι μετακινούμενα.

Η πιστοποίηση της ποιότητας αποτελεί ανάγκη για τον κλάδο της μελισσοκομίας της Κύπρου και η 
συμμετοχή του μελισσοκομικού κλάδου στο σύστημα πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής θα 
προσδώσει την επιζητούμενη προστιθέμενη αξία στα τοπικά προϊόντα που παράγονται από τη μέλισσα. Η 
πιστοποίηση θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στην αγορά και θα αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και κριτήριο θετικής αξιολόγησής τους από 
συνεργάτες και πολύ περισσότερο από τους καταναλωτές.

Οι ενισχύσεις, για τη συμμετοχή των παραγωγών σε αυτή τη Παρέμβαση, θα χορηγούνται ετησίως ανά 
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κυψέλη, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν με σκοπό την 
συμμόρφωση τους με τις πρακτικές της βιολογικής παραγωγής.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους: 

25. Ανάληψη σχετικής δέσμευσης για περίοδο που ισούται με πέντε έτή.
26. Εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 848/2018 για τη βιολογική παραγωγή και 

την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου 
227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τους για εγγραφή στο μητρώο βιοκαλλιεργητών του 
Τμήματος Γεωργίας και εφαρμογής των προνοιών του παρόντος σχεδίου στήριξης. Η εφαρμογή 
των πιο πάνω σχετικών κανονισμών επαληθεύεται με προσκόμιση στις ελεγκτικές υπηρεσίες του 
ΚΟΑΠ ετήσιας βεβαίωσης τήρησης των προνοιών του Κανονισμού της βιολογικής παραγωγής 
και της Παρέμβασης αυτής, η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με 
τον οποίο οι αιτητές τηρούν σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και πιστοποίησης.

27. Ανάληψη υποχρέωσης εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας με ένταξη στο σύστημα 
ελέγχου βιολογικής παραγωγής, συνάπτοντας σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης.

28. Ο συμμετέχων μελισσοκόμος πρέπει να προβαίνει σε κατάλληλους μελισσοκομικούς 
χειρισμούς ούτος ώστε, να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του μέτρου, τον αρχικό αριθμό 
μελισσοσμηνών που δήλωσε κατά την ένταξη του στο μέτρο και ο οποίος δεν θα πρέπει να 
μειωθεί κάτω του 20%.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Οι δικαιούχοι της παρέμβασης διαφοροποιούνται, αναλόγως του κλάδου παραγωγής, ως εξής:

1. Στην Φυτική Παραγωγή είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που καλλιεργούν καλλιέργειες 
που περιλαμβάνονται στον πίνακα της φυτικής παραγωγής και αναλαμβάνουν να τηρούν τις 
υποχρεώσεις της Παρέμβασης.

2. Στην Ζωϊκή Παραγωγή είναι κτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι είναι κάτοχοι / 
διαχειριστές κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

3. Στην Μελισσοκομία είναι μελισσοκόμοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας κατά το προηγούμενο έτος της προκήρυξης 
και αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις της Παρέμβασης συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης για συμπερίληψη στο μητρώο επιχειρηματικών βιολογικής παραγωγής.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Φυτική Παραγωγή 

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι τα 0,3 εκτάρια.

Ο αιτητής με την ανάληψη υποχρέωσης εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας με ένταξη στο σύστημα 
ελέγχου βιολογικής παραγωγής, θα πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης.
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Ζωϊκή Παραγωγή

Οι αιγοπροβατοτρόφοι θα πρέπει να είναι νόμιμοι κάτοχοι/διαχειριστές κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης, της αιτούμενης εκμετάλλευσης, η οποία είναι εγγεγραμμένη ενεργή κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση αιγοπροβάτων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την 
ημερομηνία κατοχής και λειτουργεί νόμιμα.

Μελισσοκομία

Για την μελισσοκομία ο ελάχιστος αριθμός κυψελών που απαιτείται για συμμετοχή στην Παρέμβαση 
αυτή είναι οι 20 κυψέλες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
εφαρμογής του καθεστώτος κάτω του αριθμού αυτού.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Φυτική Παραγωγή

Στην φυτική παραγωγή το μέτρο είναι εκταρικό και παρέχεται ενίσχυση για τις δαπάνες που προκύπτουν 
από την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει η Παρέμβαση στην φυτική παραγωγή.

Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης υπολογίστηκε το επιπλέον κόστος ανά εκτάριο που θα προκύψει 
για το δικαιούχο από την τήρηση των προνοιών της δράσης.

Το ύψος ενίσχυσης για τη φυτική παραγωγή, κατά ομαδοποιημένη κατηγορία, έχει ως ακολούθως:

1. Για τα αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, 
μούρα και αρδευόμενες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές 
φοινικιές, παπουτσοσυκές και τα αρδευόμενα φυλλοβόλα ) θα παρέχεται ενίσχυση ύψους €1170 
ευρώ ανά εκτάριο.

2. Για τις χαρουπιές, αμυγδαλιές, φοινικιές, παπουτσοσυκές και ξηρικές δενδρώδεις και θαμνώδεις 
καλλιέργειες θα παρέχεται ενίσχυση ύψους €750 ευρώ ανά εκτάριο.

3. Για τα λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια, μονοετή αρωματικά, στέβια και 
φαρμακευτικά φυτά θα παρέχεται ενίσχυση ύψους €800 ευρώ ανά εκτάριο.

4. Για τις ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες και πολυετείς κτηνοτροφικές καλλιέργειες (σιτηρά, 
κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή για σανό και χλωρή λίπανση και άλλες ετήσιες ξηρικές 
καλλιέργειες) θα παρέχεται ενίσχυση ύψους €450 ευρώ ανά εκτάριο.

Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης εφαρμόζεται η μέθοδος του Μερικού Προϋπολογισμού. 
Υπολογίζεται δηλαδή το διαφυγόν εισόδημα από την εφαρμογή της Βιολογικής Γεωργίας αλλά και το 
πρόσθετο κόστος που προκύπτει σε σχέση με τη συμβατική γεωργία από τις δεσμεύσεις που έχουν 
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αναληφθεί σχετικά με την εφαρμογή των πρακτικών και των μεθόδων βιολογικής γεωργίας, όπως 
ορίζονται στον Κανονισμό για τη Βιολογική Γεωργία. Οι πάγιες δαπάνες και το κόστος που προκύπτει 
από τον έλεγχο και την πιστοποίηση, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ζωϊκή Παραγωγή 

Στην ζωϊκή παραγωγή το μέτρο δεν είναι εκταρικό και παρέχεται ενίσχυση για τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει η Παρέμβαση στην ζωϊκή παραγωγή. Θα 
καταβάλλεται ετήσια ενίσχυση 59 ευρώ ανά επιλέξιμο αιγοπρόβατο (590€/MZK) για κάλυψη του 
συνόλου ή μέρους των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των 
δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης εφαρμόζεται η μέθοδος του Μερικού Προϋπολογισμού. Δηλαδή 
το διαφυγόν εισόδημα αλλά και το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή της βιολογικής σε 
σχέση με τη συμβατική παραγωγή. Οι πάγιες δαπάνες και το κόστος που προκύπτει από τον έλεγχο και 
την πιστοποίηση, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μελισσοκομία

Στην μελισσοκομία το μέτρο δεν είναι εκταρικό και παρέχεται ενίσχυση για τις δαπάνες που προκύπτουν 
από την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει η Παρέμβαση στην μελισσοκομία.

Οι πάγιες δαπάνες και το κόστος που προκύπτει από τον έλεγχο και την πιστοποίηση, δεν είναι επιλέξιμες 
(μπορούν να καλύπτονται από τα επενδυτικά μέτρα και τα μέτρα που αφορούν τη συμμετοχή σε 
συστήματα ποιότητας, του παρόντος προγράμματος).

Θα παραχωρείται οικονομική ενίσχυση ύψους €36/κυψέλη ετησίως, για την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
του μέτρου. Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης υπολογίστηκε το επιπλέον κόστος που θα προκύψει 
για το δικαιούχο από την υλοποίηση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα Παρέμβαση.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Δεν εφαρμόζεται
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7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες ενισχύσεων 

Α. Αμπέλια, πολυετή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μούρα και αρδευόμενες δενδρώδεις και 
θαμνώδεις καλλιέργειες 1.170 ευρώ ανά εκτάριο

Β. Χαρουπιές, αμυγδαλίες, φοινικιές, παπουτσοσυκές,ξηρικές δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες 
750 ευρώ ανά εκτάριο

Γ. Λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια, μονοετή αρωματικά, στέβια και αρωματικά 
φυτά 800 ευρώ ανά εκτάριο

Δ. Ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες, και πολυετείς κτηνοτροφικές καλλιέργειες 450 ευρώ ανά εκτάριο

Ε. Παραγωγικά ζώα 590 ανά ΜΖΚ

Στ. Μελισσοκομία 36 ευρώ ανά κυψέλη

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
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 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention

What is the duration of contracts?

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή ενισχυμένων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων όπως η συμμετοχή σε 
σύστημα βιολογικής παραγωγής σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η στήριξη περιορίζεται 
στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή 
των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με 
βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας 
του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.6Α UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.6Β UA  - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.6Γ UA  - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.6Δ UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.6Ε UA - 
Ενίσχυση ανά ΜΖΚ

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Α.Α. 1.1.6Στ UA - 
Ενίσχυση ανά κυψέλη 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.6Α UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

Α.Α. 1.1.6Β UA  - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

Α.Α. 1.1.6Γ UA  - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

Α.Α. 1.1.6Δ UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο 
.

Α.Α. 1.1.6Ε UA - Ενίσχυση ανά ΜΖΚ
.
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Α.Α. 1.1.6Στ UA - Ενίσχυση ανά κυψέλη 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
Planned 
Unit 
Amount

Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)
O.17 (unit: 
Hectare) 1,300.00 1,450.00 1,600.00 1,750.00 1,900.00 8,000.00

Α.Α. 1.1.6Α 
UA - 
Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 1.1.6Β 
UA  - 
Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

O.17 (unit: 
Hectare) 1,000.00 1,100.00 1,220.00 1,300.00 1,400.00 6,020.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Α.Α. 1.1.6Γ 
UA  - 
Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)
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O.17 (unit: 
Hectare) 35.00 38.00 41.00 44.00 47.00 205.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 1.1.6Δ 
UA - 
Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

O.17 (unit: 
Hectare) 2,000.00 2,200.00 2,350.00 2,450.00 2,600.00 11,600.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 1.1.6Ε 
UA - 
Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ

O.17 (unit: 
Hectare) 600.00 750.00 900.00 1,050.00 1,200.00 4,500.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 1.1.6Στ 
UA - 
Ενίσχυση 
ανά κυψέλη 

O.17 (unit: 
Hectare) 278.00 460.00 460.00 600.00 600.00 2,398.00
O.17 (unit: 
Hectare)

TOTAL

Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 3,563,008.00 4,008,460.00 4,424,860.00 4,766,944.00 5,210,200.00 21,973,472.00
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expenditure in 
EUR)
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 2,850,406.00 3,206,768.00 3,539,888.00 3,813,555.00 4,168,160.00 17,578,777.00
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
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Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.1.8 - Αμειψισπορά στα σιτηρά
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.8
Intervention Name Αμειψισπορά στα σιτηρά
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

5.5
Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών 
Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops)
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η συνήθης πρακτική στην χώρα μας είναι η μονοκαλλιέργεια κριθαριού. Με την προτεινόμενη δράση της 
εφαρμογής συστήματος αμειψισποράς, δηλαδή της εναλλαγής των καλλιεργειών στο ίδιο τεμάχιο, 
αποφεύγονται τα μειονεκτήματα της μονοκαλλιέργειας όπως, η έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, ασθένειες 
κλπ. Επιπλέον, τα ψυχανθή εκτός του ότι συσσωρεύουν άζωτο στο έδαφος συντελούν με την 
ενσωμάτωση τους εκτός των άλλων και στην βελτίωση της δομής του εδάφους αλλά και την αποθήκευση 
άνθρακα στο έδαφος.

Η επιλέξιμη δράση αφορά την εφαρμογή ενός εξαετούς συστήματος αμειψισποράς με εναλλαγή των 
καλλιεργειών ετήσια. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος με την υποβολή της αίτησης να τηρήσει εξαετές 
πρόγραμμα αμειψισποράς, σε δύο τριετείς κύκλους. 

Συγκεκριμένα, ο αιτητής μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το πρόγραμμα αμειψισποράς και προαιρετικά 
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να εφαρμόσει μια ή δύο από τις δράσεις Β1 και Β2.

Α. Το εξαετές πρόγραμμα αμειψισποράς θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την πιο κάτω 
επιλογή

 

Το πρόγραμμα αμειψισποράς θα πρέπει ανά τριετία να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα έτος χλωρή 
λίπανση, ένα έτος με σιτηρό και ένα έτος με ψυχανθέςή μίγμα (ψυχανθές με σιτηρό).

Θα πρέπει ανά τριετία να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μία φορά χλωρή λίπανση με ψυχανθή (σύμφωνα με 
τον πίνακα) ή μίγμα μια φορά σιτηρό και μία με ψυχανθές σε ξεχωριστά έτη. 

Στην κάθε τριετία δύναται να τροποποιήσει την αλληλουχία των καλλιεργειών. 

Παράδειγμα τριετίας 

1ο έτος μαλακό σιτάρι, 

2ο έτος ψυχανθές για χλωρή λίπανση, 

3ο έτος ψυχανθές ή μίγμα

Β. Προαιρετικές επιλογές (μπορούν να επιλεχθούν από καμία μέχρι και δύο επιλογές) ανεξάρτητα 

Β1 Συγκομιδή των σιτηρών πριν την ωρίμανση των σπόρων του βρώμου ή άλλων 
δυσκολοεξοντότων ζιζανίων με χαμηλό κόψιμο στελεχών και βαθύ όργωμα με άροτρο 

Με την πρώιμη κοπή πριν την ωρίμαση του σπόρου του βρώμου και όχι αργότερα από τις 10 Μαρτίου 
κάθε έτους μειώνεται ο πληθυσμός του ζιζανίου βρώμος (Bromus spp) και άλλων ζιζανίων που δεν έχουν 
ακόμα σποροποιήσει. Επιπλέον με το βαθύ όργωμα μειώνονται οι πληθυσμοί των ζιζανιών όπως βρώμου 
και άλλων δυσκολοεξοντοτων ζιζανίων καθώς και οι πληθυσμοί εντόμων π.χ. χεσιανή μύγα ή σηριβίδι 
και μυκήτων. Ως συνεπακόλουθο είναι η μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. 

Β2 Μη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. 

Επιλέγοντας την δράση αυτή ο παραγωγός δεν θα πρέπει να εφαρμόσει φυτοπροστατευτικό σκεύασμα (πχ 
εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα) κατά την διάρκεια της εξαετούς δέσμευσης του. 

Πίνακας με είδη Ψυχανθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χλωρή λίπανση και για την επιλογή της 
καλλιέργειας ψυχανθών 

Καλλιέργεια Οικογενεια Γένος Είδος
ΒΙΚΟΣ Fabaceae (leguminosae) Vicia Vicia sativa 
ΚΟΥΚΚΙΑ Fabaceae (leguminosae) Vicia Vicia faba
ΛΟΥΒΑΝΑ Fabaceae (leguminosae) Lathyrus Lathyrus ochrus
ΜΠΙΖΕΛΙΑ Fabaceae (leguminosae) Pisum Pisum sativum 
ΡΕΒΙΘΙ Fabaceae (leguminosae) Cicer Cicer arietinum 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ Fabaceae (leguminosae) Trifolium Trifolium spp
ΜΗΔΙΚΗ Fabaceae (leguminosae) Medicago Medicago sativa 
ΦΑΒΕΤΤΑ Fabaceae (leguminosae) Lathyrus Lathyrus sativus
ΦΑΚΕΣ Fabaceae (leguminosae) Lens Lens culinaris 
ΦΑΣΟΛΙΑ Fabaceae (leguminosae) Phaseolus Phaseolus coccineus 
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ΛΟΥΒΙΑ Fabaceae (leguminosae) Vigna Vigna unguiculata
ΡΟΒΙ Fabaceae (leguminosae) Vicia Vicia ervilia 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

1. στην μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασία οργανισμών μη στόχων
2. προστασία εδάφους και βελτίωση της οργανικής σύστασης του 
3. προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
4. αύξηση/βελτίωση της βιοποικιλότητας 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που εφαρμόζουν ένα εξαετές σύστημα 
αμειψισποράς με εναλλαγή των καλλιεργειών ετήσια και αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις της 
Παρέμβασης..

Κατά την υποβολή της αίτησης, όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν την πρώτη καλλιέργεια που θα 
εφαρμόσουν στα πλαίσια του συστήματος αμειψισποράς.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι το 1 εκτάριο ανά εκμετάλλευση
2. H δέσμευση τόσο για τις επιλογές Α όσο και για τις Β είναι υποχρεωτικές για όλη την εξαετία
3. Τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις γεωργικές πρακτικές οι 

οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο και τις διάφορες επιλογές που έχει δηλώσει ο 
αιτητής .

4. O δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί αρχείο όπου πρέπει να δηλώνεται το αρχικό πλάνο 
προγραμματισμού σποράς για την κάθε τριετία με το είδος καλλιέργειας ανά έτος και την 
ημερομηνία ενσωμάτωσης για την χλωρή λίπανση.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το μέτρο είναι εκταρικό και παρέχεται ενίσχυση για το διαφυγόν εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την 
εφαρμογή των δράσεων της Παρέμβασης.

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description
GAEC07 Crop rotation in arable land, except for crops growing under water
List of relevant mandatory national standards
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Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Σύμφωνα με το GAEC 7, σε αρόσιμη γη πέραν των 10 εκταρίων, η κύρια καλλιέργεια να μην 
καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για περισσότερο από ένα έτος. Η παρέμβαση είναι πέραν από τις 
απαιτήσεις του GAEC γιατί υποχρεώνει και την εφαρμογή χλωρής λίπανσης. 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Για την Δράση Α η ενίσχυση ανέρχεται σε 280 ευρώ ανά εκτάριο

Για την Δράση Β1 η ενίσχυση ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά εκτάριο

Για την Δράση Β2 η ενίσχυση ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά εκτάριο

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)
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Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention

What is the duration of contracts?

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων σε καλλιέργειες σιτηρών με την 
στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.8B UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.24; 

Α.Α. 1.1.8Α UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.19; 

Α.Α. 1.1.8Γ UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.19; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.8B UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

Α.Α. 1.1.8Α UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

Α.Α. 1.1.8Γ UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

Α.Α. 1.1.8B 
UA - 
Ενίσχυση ανά 
εκτάριο

O.14 (unit: 
Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00

Α.Α. 1.1.8Α 
UA - 

Planned unit 
amount (Total 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00
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Public Expenditure 
in EUR)
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00

Ενίσχυση ανά 
εκτάριο

O.14 (unit: 
Hectare) 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 4,200.00
Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

Α.Α. 1.1.8Γ 
UA - 
Ενίσχυση ανά 
εκτάριο

O.14 (unit: 
Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
O.14 (unit: 
Hectare) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 16,200.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 2,136,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 284,800.00 284,800.00 284,800.00 284,800.00 284,800.00 284,800.00 1,708,800.00
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)

TOTAL

Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 



EN 454 EN

in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial allocation 
set out in Annex 
XII (applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial allocation 
set out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.1.9 - Διαχείριση  μελισσοσμηνών με στόχο τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με 
εντομοφάγα πτηνά
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.1.9
Intervention Name Διαχείριση  μελισσοσμηνών με στόχο τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με 

εντομοφάγα πτηνά
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: Yes

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.35 Share of beehives supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση έχει ως στόχο να συμβάλει στην διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των εντομοφάγων 
πτηνών (μελισσοφάγων, χελιδονιών, κ.ά.)με τις μέλισσες, ιδιαιτέρως κατά τις μεταναστευτικές περιόδους. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η διατήρηση και βελτίωση της ανεκτίμητης αξίας 
επικονιαστικής προσφοράς των μελισσών αλλά και των άλλων εντόμων επικονιαστών στο περιβάλλον 
και αφετέρου η προστασία, η καλή διαβίωση των πουλιών αλλά και η παροχή τροφής κατά την περίοδο 
μετανάστευσής τους. Ο μικρός αριθμός άλλων άγριων εντόμων επικονιαστών κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο, οδηγεί τα πουλιά στα μελισσοκομεία όπου υπάρχει συγκεντρωμένη τροφή γι’ αυτά, έτσι ώστε να 
κορεστεί η πείνα τους και να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

Διατήρηση της συνύπαρξης των μελισσοφάγων και των μελισσών

Η Κύπρος, λόγω της θέσεως της στη Μεσόγειο, αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό σταθμό πολλών 
πουλιών για ξεκούραση, ανεφοδιασμό και φωλεοποίηση. Ένα από τα είδη αυτά είναι ο μελισσοφάγος 
(Μerops apiaster), είδος το οποίο ξεκινά το ταξίδι του από την αφρικανική ήπειρο την άνοιξη και 
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συνεχίζει προς τα βόρεια για φωλεοποίηση.Την άνοιξη, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, οι 
μελισσοφάγοι μπορεί να παραμείνουν στο νησί για μία έως δύο εβδομάδες. Κατά τη φθινοπωρινή περίοδο 
(μέσα Αυγούστου μέχρι Οκτώβριο), στο ταξίδι επιστροφής προς τις τροπικές κυρίως περιοχές, 
παραμένουν στην Κύπρο συνήθως για αρκετό διάστημα (30-40 ημέρες, αναλόγως των κλιματολογικών 
συνθηκών που επικρατούν στο νησί,) για να τραφούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι 
τους προς την Αφρική και την Ασία.

Οι μελισσοφάγοι είναι εντομοφάγα πτηνά και λόγω της παρατεταμένης παρουσίας τους στο νησί και των 
μειωμένων πληθυσμών από άλλα έντομα τη φθινοπωρινή περίοδο, προσελκύονται από τα μελισσοκομεία 
λόγω αφθονίας τροφής, προκαλώντας ουσιαστικές απώλειες στα μελισσοσμήνη. Με την φυσική 
παρουσία των μελισσοφάγων στην περιοχή, οι μέλισσες παραμένουν στις κυψέλες και δεν 
πραγματοποιούν πτήσεις για να συλλέξουν τροφές και νερό, οδηγώντας σε καταπόνηση και αδυνάτισμα 
των μελισσιών, σε βαθμό που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των κυπρίων μελισσοκόμων να διατηρήσουν 
ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των μελισσιών τους (Θρασυβούλου, 2013). Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να 
οφείλεται στη μη ύπαρξη χόρων στην κυψέλη από συλλέκτριες μέλισσες ή και άλλες άγνωστες αιτίες που 
περιορίζουν τις μέλισσες στη φωλιά τους, ενώ έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επικονίαση των 
καλλιεργούμενων φυτών και της αυτοφυούς βλάστησης.

Οι μελισσοφάγοι αποτελούν προστατευόμενο είδος σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης για τη 
διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, της Οδηγίας 2009/147 ΕΚ, 
περί της διατήρησης των άγριων πτηνών καθώς και της εθνικής Νομοθεσίας (Ν.152(1) του 2003). Ως 
προστατευόμενο είδος, απαγορεύεται η χρήση πυροβόλου όπλου για θανάτωση ή εκφοβισμό.

Η παρέμβαση διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των εντομοφάγων πτηνών με τις μέλισσες, 
ιδιαιτέρως κατά τις μεταναστευτικές περιόδους. Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να εγκαταστήσει ποτίστρα 
στο μελισσοκομείο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσοκομείο κατά την περίοδο 
1η Αυγούστου – 31 Οκτωβρίου, την οποία να διατηρεί σε λειτουργική κατάσταση.

Η ποτίστρα θα πρέπει να αποτελείται από:

1. κλειστό δοχείο παροχής νερού χωρητικότητας 100 λίτρων ή και περισσότερο
2. φλοτέρ για τον αυτόματο έλεγχο της ροής νερού,
3. γούρνα γαλβανιζέ ή τσιμεντένια ή πλαστική με ελάχιστη επιφάνεια 0,2 m² και υλικά πλεύσης (π.χ. 

φελλοί φελιζόλ κ.ά).

Ο αιτητής πρέπει να προβαίνει σε κατάλληλους μελισσοκομικούς χειρισμούς έτσι ώστε να διατηρεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους τον αρχικό αριθμό μελισσοσμηνών με τον οποίο εντάχθηκε στο Καθεστώς. 

 

Ο μέγιστος αριθμός μελισσιών που διατηρούνται ανά μελισσοκομείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 
(σχηματισμός νέου μελισσοκομείου) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ιδίου αιτητή, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 
500 μέτρων, για την περίοδο 1η Αυγούστου – 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Κατά την περίοδο 1η Αυγούστου – 31η Οκτωβρίου, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να επισκέπτεται το 
μελισσοκομείο του, τουλάχιστο 20 φορές και να προβαίνει σε:

α) Έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και καθαρισμό της ποτίστρας,

β) Προσθήκη / αλλαγή πόσιμου νερού το οποίο είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της 
κυψέλης και τη διατήρηση του γόνου.

Υποχρέωση του μελισσοκόμου είναι να διατηρεί με νερό την ποτίστρα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
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προαναφερόμενης περιόδου, έτσι ώστε να μην παραμείνουν τα μελίσσια χωρίς νερό.

Απαραίτητη είναι η τήρηση αρχείου μελισσοκόμου στο οποίο θα αναφέρονται οι σχετικές με το 
Καθεστώς, δραστηριότητες του μελισσοκόμου συμπεριλαμβανομένων και των μετακινήσεων.

Υποχρεώσεις στα πλαίσια εφαρμογής της παρέμβασης:

(α) Ο συμμετέχων μελισσοκόμος πρέπει να προβαίνει σε κατάλληλλους μελισσοκομικούς χειρισμούς έτσι 
ώστε να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος τον αρχικό αριθμό μελισσοσμηνών που 
δήλωσε κατά την ένταξη του στο Καθεστώς. 

Ο ελάχιστος αριθμός μελισσιών που απαιτείται για συμμετοχή στο Καθεστώς είναι τα 20 μελίσσια και σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος κάτω του 
αριθμού αυτού.Εκτιμάται ότι για την επαρκή επικονίαση 6,7 εκταρίων στην Κύπρο απαιτούνται 20 
μελίσσια (3 μελίσσια για 1 εκτάριο). Ο συμμετέχων οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες επικονίασης σε 
τουλάχιστον 6,7 εκτάρια γης και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να μειώσει τις υπηρεσίες επικονίασης 
από τις εκτάσεις που έχει δηλώσει κατά την ένταξη του στο Καθεστώς.

Υποχρεούται να δημιουργήσει ή να αγοράσει νέα μελίσσια για αντικατάσταση των μελισσοσμηνών που 
καταρρέουν. Οι απώλειες της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου φθάνουν περίπου στο 20%. Για την 
διατήρηση του αριθμού των μελισσοσμηνών, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να προβαίνει σε διάφορες 
επιπλέον μελισσοκομικές πρακτικές και χειρισμούς, ώστε να ευνοηθεί ο σχηματισμός νέων παραφυάδων 
(μελισσοσμηνών) από τα υφιστάμενα μελισσοσμήνη. Οι πρακτικές αυτές διαφέρουν ανά περίοδο, περιοχή 
και τύπο βλάστησης (π.χ. παροχή διεγερτικής τροφοδοσίας για ενδυνάμωση των μητρικών 
μελισσοσμηνών, απολύμανση και προετοιμασία μελισσοκομικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση των 
νέων μελισσιών, επιπλέον τροφοδοσίες για ανάπτυξη των νέων μελισσοσμηνών κ.τ.λ.). Η παροχή 
κινήτρων για αναπλήρωση των απωλειών και αύξηση των μελισσιών κατά 20%, θα είχε ως αποτέλεσμα 
την αντικατάσταση των απολεσθέντων μελισσιών και την αύξηση της επικονιαζόμενης έκτασης.

Η αύξηση αυτή θα αποτελεί επιπλέον διαθέσιμη τροφή για τη διατροφή εντομοφάγων πτηνών ώστε να 
μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στις περιοχές διαχείμασης τους. Μελισσοκομεία με μικρότερο 
αριθμό των 20 μελισσιών είναι συνήθως μη νομαδικά και θεωρούνται μικρά μελισσοκομεία τα οποία 
μπορούν να διαχειριστούν και αντιμετωπιστούν οι τυχόν απώλειες από τους μελισσοφάγους.

(β) ο μέγιστος αριθμός κυψελών που διατηρεί ανά μελισσοκομείο να μηνυπερβαίνει τις 100 κυψέλες 
(σχηματισμός νέου μελισσοκομείου) για τη περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο αιτητής δε 
λαμβάνει ενίσχυση για την συγκεκριμένη δράση.

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μελισσοσμηνών σε ένα χώρο αποτελεί παράγοντα έλξης για 
μεγαλύτερους πληθυσμούς θηρευτών. Η διασπορά των μελισσιών σε μεγαλύτερη έκταση γης επιφέρει 
αυξημένη προστασία των μελισσών από θηρευτές και ασθένειες, καθώς και βελτίωση της επικονίασης.

Ο σχηματισμός μεγάλων μελισσοκομείων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση σε εισβολές από θηρευτές και 
συνάμα να περιορίζεται η επικονιαστική δραστηριότητα σε μεγαλύτερη έκταση γης. Βάσει του επίσημου 
Μητρώου μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας διαφαίνεται ότι περίπου το 69% του συνόλου των 
μελισσιών κατέχεται από μελισσοκόμους, οι οποίοι διαχειρίζονται από 100 έως 2900 μελίσσια. Επομένως 
για την καλύτερη κατανομή και επικονιαστική προσφορά των μελισσιών και συνεκτιμώντας τα στοιχεία 
του Μητρώου μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας, θωρείται ότι ο μέγιστος αριθμός των 100 
μελισσιών θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Καθεστώτος. 

(γ) η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ιδίου αιτητή, να μην είναι μικρότερη των 500 
μέτρων, για τη περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο αιτητής δεν λαμβάνει ενίσχυση για την 
συγκεκριμένη δράση.

Με την εφαρμογή του περιορισμού αυτού, εκτιμάται ότι ο μέσος όρος των κυψελών ανά μελισσοκομείο 
θα κυμανθεί γύρω στις 60 κυψέλες. Οι 60 κυψέλες μπορούν να επικονιάσουν μια κυκλική έκταση των 20 
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εκταρίων, με την μέση απόσταση δραστηριοποίησης του κάθε μελισσοκομείου να υπολογίζεται περίπου 
στα 250 μέτρα. Επομένως, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο μελισσοκομείων θα πρέπει να είναι 500 
μέτρα για να παρέχεται επάρκεια επικονίασης και να αποφεύγεται ο υπερπληθυσμός μελισσών σε μια 
περιοχή.

2) Ο μελισσοκόμος θα πρέπει μα εγκαταστήσει ποτίστρα στο μελισσοκομείο, σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσοκομείο κατά την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου. Ο αιτητής 
δε λαμβάνει ενίσχυση για την συγκεκριμένη δράση.

Κατά την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να επισκέπτεται τα μελισσοκομεία 
τουλάχιστον 20 φορές και να προβαίνει σε:

α) Έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και καθαρισμό της ποτίστρας,

β) προσθήκη/αλλαγή πόσιμου νερού, για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της κυψέλης και την διατήρηση 
του γόνου. Υποχρέωση του μελισσοκόμου είναι να διατηρεί με νερό την ποτίστρα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προαναφερόμενης περιόδου, έτσι ώστε να μην παραμείνουν τα μελίσσια χωρίς νερό.

Η παροχή νερού πλησίον του μελισσοκομείου μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης των μελισσιών σε θηρευτές, 
καθότι σε περιπτώσεις απομάκρυνσης των εντομοφάγων πτηνών για μικρό χρονικό διάστημα και 
μετακίνησης τους σε άλλο μελισσοκομείο, οι μέλισσες έχουν τη δυνατότητα συλλογής νερού, έτσι ώστε 
να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία της κυψέλης τους και να εκθρέψουν γόνο. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να 
μειώσει τις απώλειες μελισσιών από την έντονη καταπόνηση και την μετέπειτα ανάπτυξη ασθενειών (π.χ. 
ασκοσφαίρωση, αμερικάνικη σηψιγονία) αλλά και να απομακρύνει το ενδεχόμενο πρόκλησης 
κανιβαλισμού του γόνου. Λιγότερες απώλειες μελισσιών από τους πιο πάνω παράγοντες ισοδυναμούν με 
περισσότερα μελίσσια με περισσότερες μέλισσες και επομένως μεγαλύτερη επικονιαστική προσφορά.

 4) Τήρηση αρχείου μελισσοκόμου όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, δραστηριότητες του 
μελισσοκόμου. Ο αιτητής δε λαμβάνει ενίσχυση για την συγκεκριμένη δράση.

Ο αιτητής δεν υποχρεούται να δηλώσει συγκεκριμένα αγροτεμάχια όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες 
επικονίασης καθώς:

·Σύμφωνα με τις συνήθεις μελισσοκομικές πρακτικές, τα μελισσοσμήνη δεν παραμένουν μόνιμα σε μια 
περιοχή, αλλά μετακινούνται από τον μελισσοκόμο ανάλογα με την περίοδο ανθοφορίας των 
καλλιεργούμενων φυτών και της αυτοφυούς βλάστησης.

Οι υπηρεσίες επικονίασης παρέχονται και σε εκτάσεις αυτοφυούς βλάστησης.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι είναι οι Μελισσοκόμοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας 
και αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις της Παρέμβασης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 6,7 εκτάρια που αντιστοιχεί σε 20 μελισσοσμήνη, τα 
οποία θα πρέπει να διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια του ετήσιου καθεστώτος.

Ο αιτητής δε δύναται να ενταχθεί στο καθεστώς με αριθμό μελισσιών μεγαλύτερο από τον αριθμό που 
δηλώθηκε στην πρόσφατη επισκόπηση μελισσοκομίας.

Ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας, 
κατά την τελευταία αναθεώρηση του έτους της προκήρυξης και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των 
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υποχρεώσεων / δεσμεύσεων που προνοούνται.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Θα παραχωρείται οικονομική ενίσχυση ύψους €30/ha, για την εφαρμογή των υποχρεώσεων του 
καθεστώτος. (20 μελίσσια μπορούν να επικονιάσουν 6,7 εκτάρια).

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Θα παραχωρείται οικονομική ενίσχυση ύψους €30/ha, για την εφαρμογή των υποχρεώσεων του 
καθεστώτος. (20 μελίσσια μπορούν να επικονιάσουν 6,7 εκτάρια).

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
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περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention

What is the duration of contracts?

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων σχετικά με τη διαχείριση 
μελισσοσμηνών με την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια 
εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του 
άρθρου 70 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της 
παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 1.1.9 UA - 
Ενίσχυση ανά εκτάριο

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.35; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 1.1.9 UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029
Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 1.1.9 UA - 
Ενίσχυση ανά 
εκτάριο O.14 (unit: Hectare)

O.14 (unit: Hectare)
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in EUR)
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in EUR)

TOTAL

Out of which for 
financial instrument 
(Union Contribution 
in EUR)
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Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 73 
and 75) (Total public 
expenditure in EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 1.2.4 - Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δάση  και 
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης δασικών οικοτόπων
Intervention Code (MS) Α.Α. 1.2.4
Intervention Name Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δάση  και 

βελτίωση της κατάστασης διατήρησης δασικών οικοτόπων
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.15. Number of hectares (forestry) or number of other units covered by environmental 

or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Description of the Territorial Scope

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

5.7 Προστασία του εδάφους από 
την διάβρωση Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description
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List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level

Calculation method

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention

What is the duration of contracts?

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Explanation and justification related to the value of the unit amount

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group Planned Unit 

Amount
Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029
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Α.Α. 10.1.7 - Αποκλεισμός της χρήσης  ζιζανικτόνων  (συστηματικές  φυτείες και διάσπαρτα 
δέντρα)
Intervention Code (MS) Α.Α. 10.1.7
Intervention Name Αποκλεισμός της χρήσης  ζιζανικτόνων  (συστηματικές  φυτείες και διάσπαρτα δέντρα)
Type of Intervention ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Common Output Indicator O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: Yes

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 

Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

5.5
Ορθολογιστική χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων μέσω πρακτικών 
Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαθμίδα Α Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση αποσκοπεί στον αποκλεισμό της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και εφαρμογή 
οποιουδήποτε τρόπου μηχανικής αντιμετώπισης ζιζανίων λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (IPM) καθώς και εφαρμογή στοχευμένης λίπανσης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του βλαστικού κύκλου σε συγκεκριμένες καλλιέργειες και συγκεκριμένα:

Α. Συστηματικές Φυτείες Φυλλοβόλων (καρυδιές κοινές, καρυδιές πεκάν, συκιές, ακτινιδιές, αχλαδιές, 
αχλαδομηλιές, δαμασκηνιές, κερασιές, κυδωνιές, λωτοί, μηλιές, νεκταρινιές, πολεμιδιές, ροδακινιές, 
ροδιές, χρυσομηλιές –καϊσιές, πιστακιές).

Β. Συστηματικές Φυτείες Ελιάς

Γ. Συστηματικές Φυτείες Εσπεριδοειδών



EN 467 EN

Δ. Συστηματικές Φυτείες Καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές, 
τριαντάφυλλα Αγρού –Rosa damascina).

Ε. Συστηματικές Φυτείες Ανάμεικτων δενδρώδων καλλιεργειών (σε περίπτωση που δεν υπερτερεί η 
κύρια καλλιέργεια).

ΣΤ. Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά (άνηθος, βασιλικός, γλυκόριζα, καλεντούλα, σχοινόπρασο, 
λιθόσπαστο, μάραθος, σπαράγγι ήμερο, λεβάντα, μέλισσα, ρίγανη,

σιδερίτης, υσωπός, δυόσμος, θυμάρι, μέντα, μαντζουράνα, δίκταμο, δεντρολίβανο, τάρακο, δάφνη, 
αψιθιά, φασκομηλιά, αχίλλεια, ζαμπούκος, αλουίζα, θρούμπα,

κιούλι, αλόη, κάππαρη, σπαράγγι άγριο, σταμναγκάθι, χαμομήλι).

Ζ. Αμπελώνες οινοπαραγωγής.

Η. Φυτείες με διάσπαρτα δέντρα (Ελιές, Χαρουπιές, Αμυγδαλιές η ανάμειξη αυτών).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων θα πρέπει να εφαρμοστεί με την εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων 
από τις ακόλουθες μεθόδους:

α) κατεργασία εδάφους με βάθος τουλάχιστον τα 3 cm

β) αποκοπή με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ λεπίδα

γ) βοτάνισμα.

δ) χρήση μηχανικού καταστροφέα ή άλλου μηχανικού τρόπου μηχανικής καταστροφής των ζιζανίων

Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί λίπανση σύμφωνα με τον πίνακα αναγκών κύριων θρεπτικών στοιχείων 
(ακολουθεί στη συνέχεια), ο οποίος έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Γεωργίας. Οι δραστηριότητες του 
γεωργού σε θέματα λίπανσης (εξαιρούνται οι αζωτούχες λιπάνσεις) θα πρέπει να καταγράφονται στο 
Αρχείο Γεωργού που θα τηρείται στα πλαίσια της δράσης.

Επιπρόσθετα, μόνο για την εφαρμογή της παρέμβασης στους αμπελώνες οινοπαραγωγής, τα αμπέλια 
σε πιθανή περίπτωση που το επιλέξιμο αμπελοτεμάχιο περιλαμβάνει εδαφική περίμετρο, προβλέπεται η 
υποχρέωση των δικαιούχων για περιμετρική διατήρηση του εδάφους καθαρού από ζιζάνια και/ή έρπουσες 
κληματίδες (κλαδοκάθαρος), χρησιμοποιώντας ανάλογα μηχανικά μέσα (περιορισμένου βάθους 
κατεργασία εδάφους, αποκοπή με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/λεπίδα, βοτάνισμα). Η 
επιπρόσθετη δράση αυτή αποσκοπεί στην καθαριότητα του αμπελώνα και στην αποτροπή μετάδοσης 
πυρκαγιάς διαμέσου του, από ανεξέλεγκτες κληματίδες που έρπονται στο περιμετρικό έδαφος αλλά και 
από την ξηρή βλάστηση (ζιζάνια), η οποία αποτελεί εύφλεκτη ύλη.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το συγκριτικά επιπλέον ψηλότερο κόστος που προκύπτει από την 
εφαρμογή οποιουδήποτε τρόπου μηχανικής αντιμετώπισης ζιζανίων σε σύγκριση με τη συμβατική 
ζιζανιοκτονία, καθ’ όλη τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου όλων των καλλιεργειών, καθώς και στην πολύ 
ιδιαίτερη περίπτωση των αμπελώνων οινοπαραγωγής, οι οποίοι βρίσκονται κατά κανόνα στις ορεινές και 
ημιορεινές κοινότητες του τόπου, για αμπελιών την εφαρμογή της διπλής επιλέξιμης δράσης δηλαδή του 
αποκλεισμού της ζιζανιοκτονίας και της πρακτικής του κλαδοκάθαρου.

Περαιτέρω, στα όρια του Γεωπάρκου Τροόδους και συγκεκριμένα στις βουνοκορφές της Πιτσιλιάς, 
συνεχίζει με ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω του ανάγλυφου της περιοχής η καλλιέργεια μερικών από τους 
παλαιότερους αμπελώνες της Κύπρου. Πρόκειται για αμπελώνες με υψόμετρο άνω των 900μ που 
φτάνουν ίσως μέχρι και τα 1500μ και τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλες κλήσεις, ηλικίες αμπελώνων 
άνω των 50 ετών και ποικιλιακή σύνθεση που αποτελείται από Ντόπιο Μαύρο και Ξυνιστέρι, συνήθως 
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ανάμεικτα στο ίδιο αμπέλι. Τολμηροί νέοι αμπελουργοί που αναγνωρίζουν ότι το υψόμετρο είναι 
παράγοντας που επιδρά θετικά στην ποιότητα του οίνου έχουν επενδύσει και συνεχίζουν να κρατούν τα 
ψηλά βουνά της Κύπρου φυτεμένα με νέους αμπελώνες, συμβάλλοντας στον περιορισμό της διάβρωσης 
και της εγκατάλειψης. Έτσι οι παλιοί διάσπαρτοι αμπελώνες σμίγουν με τους νέους γραμμικούς, ένα 
χαρακτηριστικό καθόλα αποδεκτό αφού η σημασία του αμπελώνα στα μεγάλα υψόμετρα αναγνωρίζεται 
από το Ευρωπαϊκό μοντέλο «ηρωική αμπελουργία-ορεινοί αμπελώνες-παλαιά κλήματα». Οι αμπελώνες 
άνω των 900μ εκτιμάται πως οριοθετούνται κυρίως στις κοινότητες Φαρμακά, Άλωνας, Αγρού, Χανδριών 
και Κυπερούντας καθώς και στις κοινότητες Παναγιάς και Κοιλίνιας της Πάφου, οι οποίες εμπίπτουν στις 
οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές ΠΟΠ «Πιτσιλιά» και «Βουνί Παναγιάς-Αμπελίτης». Η καλλιέργεια 
τους είναι ιδιαίτερα επίπονη λόγω του ορεινού ανάγλυφου αλλά ενδέχεται να δίνουν ξεχωριστούς οίνους 
σε οργανοληπτικό τοπικκό χαρακτήρα. Οι ορεινοί αμπελώνες αποτελούν στοιχείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς που πρέπει να διαφυλαχθεί και ενδεχόμενα να αποτελέσει εργαλείο προβολής και 
προώθησης του ορεινού αμπελώνα της Κύπρου και γενικότερα ένα εργαλείο προβολής του Τροόδους. 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος 
που αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις της Παρέμβασης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση θα πρέπει να είναι 0,3 εκτάρια.

Όσον αφορά τις δενδρώδεις καλλιέργειες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) θα πρέπει σε κάθε αιτούμενο τεμάχιο να 
τηρείται η αναλογία τουλάχιστον 100 δέντρων ανά εκτάριο.

Όσον αφορά τους αμπελώνες οινοπαραγωγής θα πρέπει:

α) να είναι φυτεμένοι με ποικιλίες οινοπαραγωγής δυνάμει του περί Τμήματος Γεωργίας (Γενικές 
Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Διατάγματος του 2014 (Κ.Δ.Π 535/2014), όπως αυτό 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και να είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο του 
Τμήματος Γεωργίας.

β) Οι αμπελώνες να ικανοποιούν τα κριτήρια του αμπελώνα όπως αναφέρονται στο περί Τμήματος 
Γεωργίας (Αμπελουργικό Μητρώο και Φύτευση Αμπελώνων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 49/2016), όπως 
αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

γ) Το αμπελοτεμάχιο δεν πρέπει να συμμετέχει στην παρέμβαση του αμπελοοινικού τομέα ΕΠΣΑ 1β.1-
«Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων», όπου απορρέει υποχρέωση εκρίζωσης.

Όσον αφορά τις Φυτείες με διάσπαρτα δέντρα θα πρέπει:

α) η πυκνότητα δέντρων να είναι σε αναλογία ≥40 δέντρα και <100 δέντρα ανά εκτάριο.

β) οι υποχρεώσεις της παρέμβασης θα πρέπει να τηρούνται σε όλη την έκταση των αγροτεμαχίων με 
διάσπαρτα δέντρα.

δ) δεν επιτρέπεται να γίνεται συγκαλλιέργεια με άλλη ετήσια ή εποχιακή καλλιέργεια.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το μέτρο είναι εκταρικό και παρέχεται ενίσχυση για τις δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
δράσεων που προβλέπει η Παρέμβαση.
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O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Οι απαιτήσεις της παρέμβασης είναι πέραν των απαιτήσεων της Αιρεσιμότητας. 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Πιο κάτω καταγράφεται η ενίσχυση ανά κατηγορία καλλιέργειας:

1. Δενδρώδεις καλλιέργειες - η ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ το εκτάριο
2. Αρωματικά φυτά - η ενίσχυση ανέρχεται σε 800 ευρώ το εκτάριο
3. Αμπελώνες οινοπαραγωγής - η ενίσχυση ανέρχεται σε 650 ευρώ το εκτάριο
4. Διάσπαρτα δέντρα - η ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ το εκτάριο 

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation
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8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention

What is the duration of contracts?

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων σε δενδρώδεις καλλιέργειες με 
την στήριξη να περιορίζεται στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 70 του 
Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 10.1.7Α UA - Ενίσχυση 
ανά εκτάριο δενδρώδεις 
καλλιέργειες

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.24; 

Α.Α. 10.1.7Β UA - Ενίσχυση 
ανά εκτάριο αρωματικά φυτά

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.24; 

Α.Α. 10.1.7Γ UA  - Ενίσχυση 
ανά εκτάριο αμπέλι

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.24; 

Α.Α. 10.1.7Δ UA - Ενίσχυση 
ανά εκτάριο διάσπαρτα 
δέντρα

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.24; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 10.1.7Α UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο δενδρώδεις καλλιέργειες
.

Α.Α. 10.1.7Β UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο αρωματικά φυτά
.

Α.Α. 10.1.7Γ UA  - Ενίσχυση ανά εκτάριο αμπέλι
.

Α.Α. 10.1.7Δ UA - Ενίσχυση ανά εκτάριο διάσπαρτα δέντρα
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Α.Α. 10.1.7Α 
UA - Ενίσχυση 

Planned unit 
amount (Total 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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Public 
Expenditure in 
EUR)
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

ανά εκτάριο 
δενδρώδεις 
καλλιέργειες

O.14 (unit: 
Hectare) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 10.1.7Β UA 
- Ενίσχυση ανά 
εκτάριο 
αρωματικά φυτά

O.14 (unit: 
Hectare) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)Α.Α. 10.1.7Γ UA  

- Ενίσχυση ανά 
εκτάριο αμπέλι

O.14 (unit: 
Hectare) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 9,000.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 10.1.7Δ UA 
- Ενίσχυση ανά 
εκτάριο 
διάσπαρτα 
δέντρα O.14 (unit: 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
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Hectare)
O.14 (unit: 
Hectare) 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 21,400.00
Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 2,434,000.00 2,434,000.00 2,434,000.00 2,434,000.00 2,434,000.00 12,170,000.00
Annual 
indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 1,947,200.00 1,947,200.00 1,947,200.00 1,947,200.00 1,947,200.00 9,736,000.00
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR)

TOTAL

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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ANC(71) - Natural or other area-specific constraints
Α.Α. 2  - Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς περιορισμούς
Intervention Code (MS) Α.Α. 2 
Intervention Name Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς περιορισμούς
Type of Intervention ANC(71) - Natural or other area-specific constraints
Common Output Indicator O.12. Number of hectares benefitting from support for areas facing natural or specific 

constraints, including a breakdown per type of areas
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to enhance long-term food 
security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability of agricultural production in the Union
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

1.1
Μειώση υστέρησης μέσου 
γεωργικού εισοδήματος στις ορεινές 
περιοχές

Βαθμίδα Α Yes

6.1
Προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος για την συνύπαρξη 
γεωργίας και επικονιαστών

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.7 Percentagem de apoio adicional por hectare em zonas com maiores necessidades (em comparação com a média)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Με τη παρέμβαση καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές 
περιοχές (ορεινές περιοχές και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα), για αντιστάθμιση μέρους των 
οικονομικών απωλειών και των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά την άσκηση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Οι κυριότεροι στόχοι της παρέμβασης είναι:

·Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης

·Η διατήρηση μιας βιώσιμης αγροτικής Κοινότητας
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·Η διαφύλαξη του φυσικού χώρου

·Η διαχείριση της γης με μεθόδους που συμβάλλουν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη

Με την εφαρμογή της παρέμβασης, αντιμετωπίζεται ο πρωταρχικός κίνδυνος εγκατάλειψης της 
γεωργικής δραστηριότητας και το πρόβλημα της διαχείρισης των εδαφικών πόρων το οποίο εντοπίζεται, 
σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι 
κύριοι λόγοι που εντείνουν το πρόβλημα είναι η σύσταση του εδάφους, οι έντονες εκτός εποχής 
βροχοπτώσεις , οι μεγάλες κλίσεις και οι πυρκαγιές. Η καθιέρωση της ενίσχυσης στις περιοχές αυτές 
ενθαρρύνει τους κατόχους και διαχειριστές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να συνεχίσουν την 
καλλιέργεια της γης. Η παρέμβαση συμβάλει ιδιαίτερα στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και την δασοκομία και συγκεκριμένα της 
βιοποικιλότητας.

Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου 
περιλαμβανομένων των αγροπεριβαλλοντικών δεσμέυσεων και των οικολογικών προγραμμάτων. Οι 
ενισχύσεις που παρέχονται συνδιαστικά συμβάλουν στην αποτροπής του κινδύνου εγκατάλειψης της 
γεωργικής δραστηριότητας καθώς και στην διατήρηση των γεωργικών γαιών με τρόπο αειφορικό. 
Ιδιαίτερα η επικέντρωση της παρέμβασης στις ορεινές περιοχές εξασφαλίζει συνέργειες με τις 
παρεμβάσεις επενδυτικού χαρακτήρα στις οποίες παρέχεται υψηλότερη ενίσχυση καθώς και 
προτεραιότητα μέσω των κριτηρίων επιλογής.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο μέτρο είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν την γεωργία στις περιοχές 
που περιλαμβάνονται στο μέτρο.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καλλιεργούν τουλάχιστον τρία (3) δεκάρια γεωργικής γης που εντάσσεται στις 
περιοχές αυτές. Η έκταση των 3 δεκαρίων ανά εκμετάλλευση ισχύει αθροιστικά και μπορεί να 
περιλαμβάνει επί μέρους τεμάχια με μικρότερη έκταση.

Περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς

Στην παρέμβαση εντάσσονται οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικούς περιορισμούς λόγω 
ορεινότητας (άρθρο 32 (1α) Κανονισμού 1305/2013) καθώς και άλλες περιοχές που επηρεάζονται από 
ειδικά μειονεκτήματα (αρθρο 32 (1γ) του Κανονισμού 1305/2013).

Άσκηση γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές 

Κατά την άσκηση της γεωργίας σε ορεινές περιοχές, προκύπτει απώλεια εισοδήματος η οποία συντελείται 
από τους πιο κάτω παράγοντες:

1. Μεγάλο υψόμετρο (δυσχερείς κλιματικές συνθήκες- επιβράδυνση βλαστικής περιόδου). Πολλές 
φορές λόγω της επιβράδυνσης της βλαστικής περιόδου τα περισσότερα λαχανικά αναγκαστικά 
υποστυλώνονται, γεγονός που αυξάνει το κόστος εργασίας.

2. Απότομες κλίσεις, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων απαιτούν τη χρήση δαπανηρών 
ειδικών εξαρτημάτων και περισσότερες εργατοώρες.

3. Μεγάλο κόστος αναδιάρθρωσης αγροτεμαχίων (ισοπέδωση-δημιουργία αναβαθμίδων).
4. Δύσκολη έως αδύνατη η μηχανοποίηση της καλλιέργειας με αποτέλεσμα πολλές γεωργικές 

εργασίες να γίνονται με χειροκίνητα τρακτέρ, γεγονός που αυξάνει το κόστος εργασίας και κατ’ 
επέκταση το κόστος παραγωγής. Πολλές φορές λόγω του ανάγλυφου του εδάφους η φύτευση 
αναγκαστικά γίνεται πολύ πυκνή, κάτι που αποτελεί ακόμα ένα επιπρόσθετο λόγο της δυσκολίας 
μηχανοποίησης της καλλιέργειας.
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5. Μικροτεμαχισμός/πολυτεμαχισμός της γεωργικής γης. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στις ορεινές περιοχές είναι ο μικροτεμαχισμός/πολυτεμαχισμός 
της γεωργικής γης καθώς και το ακανόνιστο σχήμα που συνήθως τα χαρακτηρίζει. Βασικό 
μειονέκτημα του μικροτεμαχισμού της γης είναι η δυσκολία εκμηχάνισης και ενιαίας αξιοποίησης 
της, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής. Διευκρινίζεται ότι στις 
περιοχές αυτές μια σύνηθης γεωργική εκμεταλλεύσεις αποτελείται από πολλά μικρά και 
διάσπαρτα τεμάχια.

Η άσκηση της γεωργίας καθίσταται ασύμφορη λόγω των πιο πάνω παραγόντων, με επακόλουθο την 
εγκατάλειψη της υπαίθρου και την γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα την σημαντική 
μείωση ή εγκατάλειψη των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων. Η εγκατάλειψη αγροτικών και 
ορεινών περιοχών στερεί την ύπαιθρο από τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, που είναι απαραίτητοι 
για την αειφόρο ανάπτυξη. Η οικονομική στήριξη των ορεινών περιοχών θα δώσει ισχυρό κίνητρο για 
μείωση της αστυφιλίας και επακόλουθη αξιοποίηση των ορεινών γεωργικών περιοχών που ήδη έχουν 
αρχίσει να εγκαταλείπονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς, η 
οποία, ενώ καταλαμβάνει το 49% της συνολικής έκτασης φυλλοβόλων δένδρων, εν τούτοις συμβάλλει 
μόνο κατά 1% στη συνολική αξία παραγωγής φυλλοβόλων, λόγω της εγκατάλειψης μεγάλου μέρους των 
γεωργικών της εκτάσεων.

Σκοπός της ενίσχυσης είναι να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα 
των πιο πάνω παραγόντων.

Άσκηση γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα

Οι ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα χορηγούνται, προκειμένου να 
αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που 
σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή. Οι περιοχές που 
επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα, τα οποία οφείλονται:

α) Στην απομόνωση λόγω της νεκρής ζώνης από το έτος 1974 έως σήμερα

β) Στην απομόνωση των Κοινοτήτων του διαμερίσματος Πύργου Τηλλυρίας από το έτος 1974 έως 
σήμερα.

Οι περιοχές αυτές είναι απομονωμένες, παραμεθόριες και απειλούνται από σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης 
γεωργικής γής. Η εγκατάλειψη των εκτάσεων αυτών ενέχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους με 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.

Στις Κοινότητες της νεκρής ζώνης περιλαμβάνονται τα εξής ειδικά μειονεκτήματα λόγω της απομόνωσης:

34. Δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, με αποτέλεσμα το συχνό φαινόμενο των πυρκαγιών, 
γεγονός που επιφέρει απώλειες τόσο στις φυτείες όσο και στον γεωργικό εξοπλισμό.

35. Μη ύπαρξη δικτύων από αρδευτικά τμήματα, με αποτέλεσμα η άρδευση να γίνεται από 
πιεστικά συστήματα μακρυά από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

36. Δεν μπορούν να ανεγερθούν υδατοδεξαμενές, θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες, 
δυσχεραίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλλιεργούν οι γεωργοί, αυξάνεται ο 
απαιτούμενος χρόνος εργασίας για την διεκπεραίωση των καλλιεργητικών φροντίδων.

37. Δέν μπορούν να εφαρμοστούν επαρκείς έλεγχοι και επισκοπήσεις για εντοπισμό 
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και σε περίπτωση εμφάνισης δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν 
οποιαδήποτε μέτρα για περιορισμό ή εξάλειψη του εχθρού αυτού

38. Περιορισμένη δυνατότητα λήψης μέτρων καταπολέμησης τρωκτικών, με αποτέλεσμα 
πρόκληση ζημιών στις φυτείες. Οι γειτνιάζουσες περιοχές της νεκρής ζώνης παραμένουν 
εκτεθειμένες από τον κίνδυνο των τρωκτικών. Αδύνατη η μετακίνηση κατά τις νυκτερινές ώρες σε 
περιπτώσεις παγετού ή έκτακτης ανάγκης

39. Κλοπές (αδυναμία δραστικής παρέμβασης από την αστυνομία)
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Στις Κοινότητες του διαμερίσματος Πύργου Τηλλυρίας, μέχρι το έτος 1974, η διακίνηση των γεωργών 
και γεωργικών προϊόντων από και προς τη Λευκωσία, γινόταν μέσω του λεκανοπεδίου Μόρφου 
(παραλιακός δρόμος). Μετά το 1974, λόγω της απομόνωσης η διακίνηση στις ελεύθερες περιοχές μπορεί 
να γίνει μόνο μέσω του δρόμου Πύργου-Ορκόντα, σε μια ορεινή γεμάτη ανωφέρειες και κατωφέρειες και 
γεμάτη στροφές διαδρομή 52 χιλιομέτρων, η οποία καθίσταται πολύ χρονοβόρα και κοπιαστική, και με 
επακόλουθη πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων. Η δίοδος Λιμνήτη δεν φαίνεται να προτιμάται από 
τους κατοίκους της περιοχής κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας.

Σκοπός της ενίσχυσης είναι να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα 
των πιο πάνω παραγόντων και να αποτραπεί η σημαντική υποβάθμιση που θα προκύψει από τυχόν 
εγκατάλειψη της γης.

Σημειώνεται ότι τα επιλέξιμα για επιδότηση τεμάχια πρέπει να είναι τεμάχια στα οποία ο ΚΟΑΠ έχει 
ασφαλή πρόσβαση και μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης.

O12 What area is eligible?
Mountain areas (pursuant to Article 32 (1)(a) of Regulation (EU) No 1305/2013)

Οι Κοινότητες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α "Ορεινές Περιοχές" αναφέρονται στον σύνδεσμο 
www.paa.gov.cy.

Ως ορεινές περιοχές ορίζονται για σκοπούς της παρούσας ενίσχυσης οι Κοινοτήτες των οποίων το 
υψόμετρο ξεπερνά τα 400 μέτρα και έχουν κλίση μεγαλύτερη από Χ%. Tο υψόμετρο και η κλίση 
υπολογίζεται βάσει της γεωργικής έκτασης και όχι βάση της κατοικημένης περιοχής της κάθε 
Κοινότητας. Βάση του DEM (digital elevation model) έχει υπολογιστεί για κάθε Κοινότητα το μέσο 
υψόμετρο και η μέση κλίση κάθε μεμονωμένου τεμαχίου που ήταν δηλωμένο στον ΚΟΑΠ το έτος 2014. 
Η μέθοδος αυτή είναι καλύτερα στοχευμένη στη γεωργική δραστηριότητα αφού λαμβάνει υπόψη τη 
γεωργική γη της κάθε κοινότητας και όχι την κατοικημένη περιοχή.

Κατ' εξαίρεση και για σκοπούς ομοιομορφίας και συνέπειας με την εθνική πολιτική για τις ορεινές 
κοινότητες στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης περιορισμένος αριθμός Κοινοτήτων που 
χαρακτηρίζονται ως ορεινές στα πλάισια της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών 
Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) και γειτνιάζουν με Κοινότητές με υψόμετρο άνω των 400 μέτρων. Με τον τρόπο 
αυτό διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των ορεινών περιοχών και η διατήρηση μιας ενιαίας βάσης 
ορεινών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.

Areas facing natural constraints , other than mountains(pursuant to Article 32, (1)(b) of Regulation 
(EU) No 1305/2013)

Areas affected by other area- specific constraints (pursuant to Article 32(1)(c) of Regulation (EU) No 
1305/2013)
Οι Κοινότητες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β "Περιοχές με άλλα ειδικά μειονεκτήματα" 
αναφέρονται στον σύνδεσμο www.paa.gov.cy.

Για σκοπούς εφαρμογής της παρέμβασης ως περιοχές με άλλα ειδικά μειονεκτήματα ορίζονται οι 
περιοχές που χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:

1. Ύπαρξη μέρους της Κοινότητας στη νεκρή ζώνη
2. Απομακρυσμένες Κοινότητες Πύργου Τυλληρίας
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All areas with natural or other specific constraints
Other

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Κατηγορία Α "Ορεινές Περιοχές"

1. 350 ανά εκτάριο (για εκμεταλλέυσεις μέχρι 10 εκτάρια)
2. 200 ανά εκτάριο (για τις εκτάσεις που ξεπερνούν τα 10 εκτάρια)

Κατηγορία Β "Περιοχές με άλλα ειδικά μειονεκτήματα"

40. 260 ανά εκτάριο (για εκμεταλλέυσεις μέχρι 10 εκτάρια)
41. 150 ανά εκτάριο (για τις εκτάσεις που ξεπερνούν τα 10 εκτάρια)

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 13 of Annex 2 WTO
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Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά στην εφαρμογή των βασικών καλλιεργητικών φροντίδων στις γεωργικές γαίες με 
σκοπό την αποφυγή της εγκατάλειψης τους. Η στήριξη παρέχεται ως αντιστάθμισμα στους φυσικούς 
περιορισμούς που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως οι ορεινές. Η στήριξη περιορίζεται 
στο επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τα φυσικά 
μειονεκτήματα των περιοχών αυτών. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 71 του Κανονισμού 
ΕΕ 2021/2115. Με βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 13 του 
Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(a)-Payments for natural or others area-specific constraints under 
Article 71

65.00% 20.00% 65.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

12100 Α.Α 2.1 UA - Μέση ενίσχυση 
περιοχών με ειδικά 
μειονεκτήματα  

Grant 91(3)(a)-CY-65.00% Uniform R.7; 

8500 Α.Α. 2 UA - Μέση ενίσχυση 
ορεινών περιοχών 

Grant 91(3)(a)-CY-65.00% Uniform R.7; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α 2.1 UA - Μέση ενίσχυση περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα  
.

Α.Α. 2 UA - Μέση ενίσχυση ορεινών περιοχών 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

12100

Α.Α 2.1 UA - Μέση 
ενίσχυση περιοχών 
με ειδικά 
μειονεκτήματα  

O.12 (unit: 
Hectare) 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

8500

Α.Α. 2 UA - Μέση 
ενίσχυση ορεινών 
περιοχών Maximum 
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Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)
O.12 (unit: 
Hectare) 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
O.12 (unit: 
Hectare) 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 103,000.00
Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 30,000,000.00
Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 19,500,000.00
Out of which for 
financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ASD(72) - Area-specific disadvantages resulting from certain mandatory requirements
Α.Α. 3 - Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)
Intervention Code (MS) Α.Α. 3
Intervention Name Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)
Type of Intervention ASD(72) - Area-specific disadvantages resulting from certain mandatory requirements
Common Output Indicator O.13. Number of hectares benefitting from support under Natura 2000 or Directive 

2000/60/EC
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) /Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ), 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

6.3
Διατήρηση του αγροτικού τοπίου στις 
αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων 
παραδοσιακών φυτών και ζωων

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.33 Percentagem da superfície total de sítios da rede Natura 2000 abrangida por compromissos apoiados
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 
(ΕΖΔ) /Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), εμπίπτουν γεωργικά 
συστήματα και βοσκοτόπια, τα οποία χαρακτηρίζονται από ψηλή βιοποικιλότητα λόγω της μωσαϊκότητας 
που παρουσιάζουν στους τύπους καλλιεργειών και στις πρακτικές που ακολουθούνται από τα παλιά 
χρόνια καθώς και βοσκοτόπια (φυσικά). Η ορθολογιστική διαχείριση της γεωργίας/κτηνοτροφίας στην 
Κύπρο και οι πρακτικές που ακολουθούνται μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και διατήρηση των 
προστατευτέων στοιχείων του δικτύου Natura 2000.

Οι ενισχύσεις θα συμβάλουν αφενός στη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας σε οικοτόπους 
αλλά και σε είδη χλωρίδας και πανίδας που εμπίπτουν στις περιοχές του Δικτύου και αφετέρου στη 
συνέχιση της γεωργικής/κτηνοτροφικήςδραστηριότητας.

Οι βασικές απαιτήσεις της παρέμβασης περιλαμβάνονται στα διατάγματα τα οποίο βρίσκονται στο στάδιο 
της τελικής έγκρισης απο τις αρμόδιες αρχές. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα ενισχύει τους επηρεαζόμενους για 
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τις υποχρεώσεις που πηγάζουν απο τα διατάγματα αυτά. Τα διατάγματα εκπονούνται απο το Τμήμα 
Περιβάλλοντος (οριζόντιο διάταγμα για τις Ειδκές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) / Τόποι Κοινοτικής 
Σημασίας (ΤΚΣ) και απο το Ταμείο Θήρας και Πανίδας για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Μη βόσκηση των αιτούμενων βοσκοτόπων των επιλέξιμων περιοχών κατά τους μήνες 
Φεβρουάριο με Μάιο

2. Συνέχιση βόσκησης σε κατάλληλη ένταση (εκτατική βάση αριθμός ζώων) στις περιοχές όπου 
υπάρχουν αιγοπρόβατα. Ο αριθμός ζώων ανά βοσκότοπο θα ανέρχεται σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες μελέτες (Χερσόνησος Ακάμα και Δάσος Πάφου.

3. Απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων κατηγοριών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
4. Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για σκοπούς φωλεοποίησης
5. Άλλες δράσεις

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη δράση 1 πιο πάνω, οι βοσκότοποι, καθώς και περιοχές που προϋπήρχαν 
ζώα που θα συμπεριληφθούν στο παρόν Καθεστώς, δεν θα πρέπει να βόσκονται κατά την κύρια περίοδο 
ανθοφορίας των ποωδών ειδών και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Φεβρουάριο μέχρι Μάιο. Επιπρόσθετα 
θα πρέπει να μειωθεί / ελεγχθεί ο αριθμός των ζώων στις περιοχές όπου παρατηρείται το φαινόμενο 
υπερβόσκησης. Ο έλεγχος της βοσκής στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Χερσόνησος Ακάμα, 
Κοιλάδα Διαρίζου, Ξερός Ποταμός και Χα-Ποτάμι θα ασκείται με τρόπο που να περιορίζει το φαινόμενο 
της υπερβόσκησης (εκτατική κτηνοτροφία) και να διασφαλίζει την ορθολογιστική διαχείριση των 
βοσκοτόπων. Η απαγόρευση της βόσκησης κατά την περίοδο που αναφέρεται στην δράση / μέτρο δίνει 
τον απαραίτητο χρόνο στα αγρωστώδη να ολοκληρώσουν τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας 
(βιολογικός κύκλος). 

Η Δράση θα εφαρμοστεί στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000: 

42. Χερσόνησος Ακάμα (1.803,60 εκτάρια) 
43. Κοιλάδα Διαρίζου (2.360,30 εκτάρια), 
44. Ξερός Ποταμός, Χα-Ποτάμι, Κάβο Άσπρο, Πέτρα του Ρωμιού.

Επιπρόσθετα, γίνεται παρότρυνση όπως υπάρχει εγκατάσταση νέων κτηνοτρόφων σε περιοχές όπου 
παραδοσιακά υπήρχαν μικρές κτηνοτροφικές μονάδες ή και μετακίνηση των μονάδων για ορθολογιστική 
διαχείριση βοσκοτόπων. Οι περιοχές αυτές αφορούν τις περιοχές Άλυκος Ποταμός Άγ. Σωζόμενος, 
Λύμπια Αγ. Άννα, Περιοχή Μιτσερού Αγροκηπιάς, και Βουνί Παναγιάς.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος 
που κατέχουν γεωργική γη εντός των περιοχών NATURA 2000 και ως εκ τούτου υποχρεούνται από τα 
διατάγματα να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα διατάγματα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 1 δεκάριο (0,1 εκτάρια) και να περιλαμβάνεται εντός των 
καθορισμένων περιοχών NATURA 2000.

Για τη δράση σχετικά με τους βοσκότοπους ο αριθμός των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 
ζώων ανά δεκάριο δηλωμένου βοσκότοπου σύμφωνα με το διάταγμα.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
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Η ενίσχυση παρέχεται ανάλογα με την έκταση που εντάσσεται στην δέσμευση (IACS)

O13 What area is eligible?
Natura 2000 agricultural area
Natura 2000 forest area
Other delimited nature protection areas with environmental restrictions applicable to farming or forests 

which contribute to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC
Agricultural areas included in river basin management plans (Water Framework Directive)

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Code Description

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
 lump sum

Range of support at beneficiary level
Τα ποσά ενίσχυσης θα περιληφθούν στο Στρατηγικό Σχέδιο μετά την οριστικοποίηση του νομικού 
πλαισίου.

Αναμένεται η έκδοση οριζόντιου διατάγματος για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) /Τόποι 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και η έκδοση επιμέρους διαταγμάτων για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ).

Calculation method
Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί των ποσών ενίσχυσης για τις δράσεις στις οποίες η ενίσχυση παρέχεται 
στη βάση του πρόσθετου κόστους ή / και της απώλειας εισοδήματος έγιναν με ενιαίο τρόπο στη βάση 
κοινής μεθοδολογίας και επιβεβαιώθηκαν (αναμένεται η τελική επιβεβαίωση στη βάση των παρεμβάσεων 
που τελικώς θα περιληφθουν) από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί ανά δράση / παρέμβαση όπου προβλέπονται περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή 
δεσμεύσεις ευζωίας περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ως Παράρτημα. Επισυνάπτεται επίσης η 
γραπτή επιβεβαίωση από τον ανεξάρτητο φορέα για την επαληθευσιμότητα των υπολογισμών (θα 
περιληφθούν κατά την επανυποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ). 

Οι υπολογισμοί κόστους για τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα διατάγματα τηρούν την ίδια 
μεθοδολογία που ακολουθείται για τα υπόλοιπα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου.
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Νοείται ότι για υποχρεώσεις που προβλέπονται στα διατάγματα των περιοχών NATURA 2000 και οι 
οποίες επικαλύπτονται με άλλες αγροπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις, η ενίσχυση στους αιτητές θα 
παρέχεται μόνο μέσω της παρέμβασης NATURA 2000.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 12 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Η παρέμβαση αφορά την εφαρμογή υποχρεωτικών περιβαλλοντικά αναβαθμισμένων δεσμεύσεων σε 
καλλιέργειες που εμπίπτουν στις περιοχές NATURA 2000 με την στήριξη να περιορίζεται στο 
επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων. Η παρέμβαση πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 72 του Κανονισμού ΕΕ 2021/2115. Με 
βάση τα πιο πάνω, η παρέμβαση εμπίπτει εντός της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας 
του ΠΟΕ για την γεωργία.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

φ Α.Α. 3 UA - Eνίσχυση 
ανά εκτάριο Α.Α. 3

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.33; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 3 UA - Eνίσχυση ανά εκτάριο Α.Α. 3

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

φ

Α.Α. 3 UA - 
Eνίσχυση ανά 
εκτάριο Α.Α. 
3

O.13 (unit: 
Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
O.13 (unit: 
Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 3,000,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR)

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
in EUR)
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Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Α.Α 4.1.1 - Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των συνολικών 
επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Intervention Code (MS) Α.Α 4.1.1
Intervention Name Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των συνολικών 

επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.20. Number of supported on-farm productive investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: Yes
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

2.2
Έκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού 
με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

Βαθμίδα Α Yes

2.3
Υιοθέτηση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας 
με στόχο την μειώση εισροών στις 
εκμεταλλεύσεις 

Βαθμίδα Β Yes

2.5
Εκσυγχρονισμός μονάδων 
αιγοπροβατοτροφίας με στόχο την αύξηση της 
παραγωγής γάλακτός 

Βαθμίδα Β Yes

2.6
Μείωση του κόστους ενέργειας στις 
παραγωγικές μονάδες μέσω αξιοποίησης ΑΠΕ 
και νέων τεχνολογιών

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.3 Share of farms benefitting from support for digital farming technology through CAP
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου 
εφόσον καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα της Κύπρου, ο 
οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας τα οποία απορρέουν κυρίως από τα 
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διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς, κλιματικούς 
και γεωφυσικούς περιορισμούς. Πρόσθετα σημειώνεται ότι, το κόστος παραγωγής ενέργειας αλλά και η 
κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία αυξάνεται με πολύ ψηλούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, γεγονός το 
οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης και στήριξης για χρήση των ΑΠΕ στον τομέα 
της γεωργίας.

Μέσω της παρέμβασης προωθούνται επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν στα εξής:

1. Βελτίωση της βιωσιμότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των 
συνολικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων και στην αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της 
γεωργικής παραγωγής

2. Στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την περεταίρω εκμηχάνιση της 
παραγωγής

3. Στην προώθηση πιλοτικών και καινοτόμων πρακτικών
4. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για νέους παραγωγούς και ορεινές περιοχές
5. Εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της αποδοτικότητας της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία 

μέσα από αγορά μηχανημάτων / εξοπλισμού βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, βελτίωσης 
υφιστάμενων κτιρίων ή κατασκευή αποδοτικότερων κτιρίων με λιγότερες ανάγκες σε ενέργεια,

6. Στην στροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που να στηρίζεται 
στην προώθηση και αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ.

7. Στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων
8. Στήριξη δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την 

εμπόδιση διάβρωσης του εδάφους μέσα από κατάλληλες εγγειοβελτιωτικές δράσεις όπως 
κατασκευή δομών ξηρολιθιάς, τοίχων αντιστήριξης, ισοπέδωση

Επιλέξιμοι τομείς παραγωγής:

Φυτική Παραγωγή: Εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα/οπωροφόρα φυτά, τροπικά/υποτροπικά καρποφόρα φυτά, 
λαχανοκομία, πατατοκαλλιέργεια, μανιταροκαλλιέργεια, ανθοκομία, αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά, 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, αροτραίες καλλιέργειες, ελαιοκομία, 
αμπελουργία (εξαιρούνται δράσεις που καλύπτονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης 
Αμπελοκαλλιέργειας),

Ζωική παραγωγή: Mελισσοκομία, αγελαδοτροφία για παραγωγή γάλακτος, βοοειδή για πάχυνση, 
αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, χοίροι για πάχυνση, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία,

καθώς και συνδυασμοί των πιο πάνω.

Η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής κλάδων σε συγκεκριμένες προκηρύξεις ανάλογα με 
τους σχεδιασμούς της.

Ενδεικτικοί Τύποι επιλέξιμων επενδύσεων:

45. Επενδύσεις για δημιουργία ή/και επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αποθήκευσης, του 
κλιματισμού και συσκευασίας των γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να αυξηθεί η 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων.

46. Επενδύσεις για δημιουργία ή/και επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών τεχνολογιών για τη μείωση της 
ρύπανσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ, 
που θα γίνει υποχρεωτική για τις εκμεταλλεύσεις στο εγγύς μέλλον και τα πρότυπα που 
σχετίζονται με την ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και δεν επηρεάζουν αρνητικά 
την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νιτρορύπανση.

47. Επενδύσεις που αφορούν την εγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης 
για αποδοτικότερη χρήση του νερού

48. Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την παραγωγή και χρήση ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ικανοποίηση των αναγκών της μονάδας
49. Επενδύσεις που θα προκύψουν στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας
50. Επενδύσεις πρόληψης καθώς και επενδύσεις αποκατάστασης παραγωγικού δυναμικού από 

φυσικές καταστροφές
51. Άυλες επενδύσεις για χρήση και εφαρμογή εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως η 

αγορά εξειδικευμένου λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών, πνευματικών 
δικαιωμάτων κλπ

52. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία για χρήση νιτρικών και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ιδιαίτερα σε σχέση με την εφαρμογή ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

53. Επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα
54. Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές διαπιστευμένων συμβούλων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και 

αμοιβές για έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων οι οποίες σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένες 
προτεινόμενες δράσεις

Η παρέμβαση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το είδος και το ύψος της επένδυσης.

Κατηγορία Α: Επενδύσεις μικρής κλίμακας

Η συνολική επένδυση κυμαίνεται από €5.000 μέχρι € 80.000. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
επενδύσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα που συμβάλουν στην αειφόρο διαχείριση των πόρων, στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και σε επενδύσεις πρόληψης από φυσικές καταστροφές. Δύναται επίσης να υπάρξει 
εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες όπως για παράδειγμα οι ορεινές 
περιοχές.

Στην Κατηγορία αυτή που περιλαμβάνονται μικρής κλίμακας επενδύσεις απαιτείται η υποβολή 
απλοποιημένου σχεδίου βελτίωσης.

Κατηγορία Β: Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας

Η συνολική επένδυση πρέπει να ξεπερνά τις €30.000 καλύπτει το σύνολο των επιλέξιμων κλάδων και 
τύπων επενδύσεων και προνοεί την υποβολή ολοκληρωμένης μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, για όλη την περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού 
Σχέδιου 2023–2027 ορίζεται στις €400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς) ενώ πριν από κάθε προκήρυξη 
ενδέχεται να καθορίζεται χαμηλότερο ποσό για την εκάστοτε προκήρυξη.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων) που είναι επικεφαλής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αποδεικνύουν τη νόμιμη 
κατοχή τους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Το οικονομικό μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης να είναι 
μεγαλύτερο από ΧΧΧΧ

2. Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών
3. Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των τομέων/κλάδων παραγωγής
4. Ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει μέσα από το Σχέδιο Βελτίωσης ότι η εκμετάλλευση του με την 

υλοποίηση της επένδυσης θα είναι οικονομικά βιώσιμη
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5. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης με 
βάση τη συγκεκριμένη για την επένδυση νομοθεσία.

6. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να συνάδουν με τις πρόνοιες του Άρθρου 68 του Κανονισμού για τα 
Στρατηγικά Σχέδια 2021/2115, να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομοθεσίες (εθνικές και 
κοινοτικές) και μόνο πλήρως αδειούχα έργα θα είναι επιλέξιμα για χορηγία.

7. Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν όλες τις σχετικές άδειες.
8. Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση εκεί όπου απαιτείται με βάση τη συγκεκριμένη για την 

επένδυση νομοθεσία, θα πρέπει να έχει άδεια οικοδομής.
9. Εκεί όπου επιβάλλεται εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να υποβληθεί 

στο Τμήμα Περιβάλλοντος (εθνική αρμόδια αρχή) και να έχει σχετική βεβαίωση ότι το έργο δεν 
θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνήθως οι μελέτες αυτές 
απαιτούνται στα πλαίσια έκδοσης αδειών όπως για παράδειγμα στην περίπτωση έκδοσης άδειας 
οικοδομής για κτηνοτροφική μονάδα, όπου η έκδοση άδειας οικοδομής συνεπάγεται ότι υπάρχει 
ήδη η σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή η άδεια εκδίδεται με όρους που 
σχετίζονται με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

10. Για όλες τις επενδύσεις άρδευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αξιοποίηση πλήρως 
αδειοδοτημένων ποσοτήτων ύδατος από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, υποχρεωτική η 
εφαρμογή μετρητή νερού τον οποίο να μπορεί να παρακολουθεί το ΤΑΥ και τηρεί στοιχεία 
κατανάλωσης. Στην περίπτωση που απαιτείται δυνητική εξοικονόμηση ύδατος, ο αιτητής θα 
πρέπει να την αποδείξει σύμφωνα με υπολογισμούς γεωπόνου/συμβούλου του αιτητή.

11. Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση που αφορά στα συστήματα άρδευσης πρέπει να πληροί τους 
όρους του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής που σχετίζεται με την εφαρμογή της Οδηγίας 
Πλαισίου περί Υδάτων, κάτι το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση των σχετικών αδειών 
από την αρμόδια αρχή (ΤΑΥ).

12. Ο αιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιδοτούμενες επενδύσεις θα αξιοποιηθούν για πέντε 
τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μια ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποιήσης της 
επένδυσης. 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
Οι πλείστες δράσεις θα έχουν προκαθορισμένο ανώτατο επιλέξιμο κόστος (τυπικό κόστος) που θα 
λαμβάνεται υπόψη ως μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, με σκοπό να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι 



EN 494 EN

διαδικασίες εφαρμογής. Το τυπικό κόστος της κάθε δράσης θα υπολογιστεί, κατόπιν σχετικής έρευνας 
αγοράς και θα είναι εις γνώση των αιτητών πριν από κάθε προκήρυξη. Για δράσεις στις οποίες δεν θα 
υπάρχει καθορισμένο εκ των προτέρων τυπικό κόστος, ο αιτητής θα υποβάλλει προσφορές οι οποίες θα 
αξιολογούνται από την αρμόδια μονάδα εφαρμογής και τους αρμόδιους τεχνικούς κλάδους, τόσο για 
σκοπούς επιλεξιμότητας της ίδιας της δράσης όσο και για καθορισμό του τυπικού κόστους.

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ..) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι. Επιλέξιμη δαπάνη η οποία λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό της 
χορηγίας είναι η χαμηλότερη μεταξύ τυπικού κόστους και αγοραίας τιμής που αναγράφεται στα 
παραστατικά αγοράς.

Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης της 
επένδυσης. Δύναται υπό προυποθέσεις η παραχώρηση προκαταβολών εφόσον προβλέπεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη. 

Range of support at beneficiary level
Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 40% – 80% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης, 
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι επιλέξιμες δαπάνες ως ακολούθως:

Ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης 40% 

+ 10% για νέους γεωργούς

+ 10% για ορεινές περιοχές

+ 20% για περιβαλλοντικές επενδύσεις (επενδύσεις που συνδέονται με τους στόχους 4,5,6 και 9 - 
ευημερία των ζώων)

Ειδικά για τις επενδύσεις που σχετίζονται με την αποκατάσταση παραγωγικού δυναμικού που πλήγηκε 
από φυσικές καταστροφές η ενίσχυση δύναται να ανέλθει στο 100%.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

- η αγορά κτιρίων

- η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού

- δαπάνες που αφορούν την αγορά και φύτευση μονοετών φυτών

- ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
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- η απώλεια εισοδήματος,

- τα εργατικά της εκμετάλλευσης

Οι επενδύσεις στην άρδευση που δεν συνάδουν με την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτινων 
συστημάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης 
της επέκτασης της άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως λιγότερο 
από καλό στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
10 %
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
10 %

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

A.Π. 4.1 UA - Μέση 
ενίσχυση 

Grant Average R.3; R.9; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
A.Π. 4.1 UA - Μέση ενίσχυση 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
Planned 
Unit 
Amount

Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

A.Π. 4.1 UA 
- Μέση 
ενίσχυση O.20 (unit: 248)

O.20 (unit: 248) 0.00 0.00 60.00 96.00 72.00 12.00 240.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 5,000,000.00 9,134,814.00 13,000,000.00 3,865,186.00 31,000,000.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 2,150,000.00 3,927,970.00 5,590,000.00 1,662,030.00 13,330,000.00

TOTAL
Out of which for 
financial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.1.2 - Επενδύσεις για επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.1.2
Intervention Name Επενδύσεις για επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.20. Number of supported on-farm productive investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

4.3 Ορθολογιστική διαχείριση 
κτηνοτροφικών αποβλήτων Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.15 Supported investments in renewable energy production capacity, including bio-based (in MW)
R.16 Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to climate change mitigation and adaptation, and to 
the production of renewable energy or biomaterials
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών 
νερών, αλλά και του εδάφους, που προέρχεται από κτηνοτροφικές δραστηριότητες και κυρίως από την 
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από κτηνοτροφικές δραστηριότητες και πτηνοσφαγεία. Στοχεύει 
στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ενθάρρυνση επενδύσεων σχετικά με την κατασκευή 
των κατάλληλων υποδομών για επεξεργασία των αποβλήτων, αποθήκευση τους, μεταφορά τους σε 
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης και εναπόθεσης τους στο χωράφι. Πέρα από την συνεισφορά 
στην ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών λυμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση που προκαλείται από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, επιτυγχάνεται μείωση της 
οχληρίας που προκαλείται στους κατοίκους γειτνιαζουσών περιοχών και διερχομένους, καθώς επίσης και 
βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, με τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών 
τους τόσο σε ηλεκτρική όσο και θερμική ενέργεια (νοείται για όσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
εφαρμόσουν την αναερόβια επεξεργασία με παραγωγή βιοαερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας για την 
κάλυψη των ενεργειακών/θερμικών αναγκών της εκμετάλλευσης).
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Επιλέξιμοι τομείς παραγωγής:

• Χοιροτροφία

• Βουστάσια και εγκαταστάσεις αρμέγματος

• Πτηνοτροφεία / Πτηνοσφαγεία

• Αιγοπροβατοτροφία

Στηρίζει και ενθαρρύνει όλους τους τύπους επενδύσεων που αφορούν στην διαχείριση κτηνοτροφικών 
αποβλήτων.

Τα κριτήρια επιλογής που θα καθορίζονται στη προκήρυξη αποδίδουν προτεραιότητα στον βαθμό 
οχληρίας των εκμεταλλεύσεων. 

Ενδεικτικοί Τύποι επιλέξιμων επενδύσεων:

1. Δαπάνες σχετικά με εγκαταστάσεις / εξοπλισμό για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
2. Αγορά καινούργιων μηχανημάτων για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
3. Δαπάνες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο μόνο για ιδία 

κατανάλωση
4. Επενδύσεις για δημιουργία ή/και επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών τεχνολογιών για τη μείωση της 
ρύπανσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ, 
που θα γίνει υποχρεωτική για τις εκμεταλλεύσεις στο εγγύς μέλλον και τα πρότυπα που 
σχετίζονται με την ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και δεν επηρεάζουν αρνητικά 
την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νιτρορύπανση.

5. Άυλες επενδύσεις για χρήση και εφαρμογή εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως η αγορά 
εξειδικευμένου λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών, πνευματικών δικαιωμάτων 
κλπ

6. Γενικές δαπάνες όπως αμοιβή συμβούλου οικονομικής βιωσιμότητας, αμοιβές αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών, συμβούλων και αμοιβές για έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων οι οποίες σχετίζονται 
άμεσα με συγκεκριμένες προτεινόμενες δράσεις

Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

·     Αγορά κτιρίων

·     Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού

·     Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, για όλη την περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού 
Σχέδιου 2023–2027 ορίζεται στις €800.000 ενώ πριν από κάθε προκήρυξη ενδέχεται να καθορίζεται 
χαμηλότερο ποσό για την προκήρυξη.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων), που είναι επικεφαλής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αποδικνύουν τη νόμιμη 
κατοχή τους

Κριτήρια Επιλεξιμότητας
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1. Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών.
2. Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των τομέων/κλάδων παραγωγής.
3. Ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει μέσα από το Σχέδιο Βελτίωσης ότι η εκμετάλλευση του με την 

υλοποίηση της επένδυσης θα είναι οικονομικά βιώσιμη.
4. Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν όλες τις σχετικές άδειες που προνοούνται από την εθνική 

νομοθεσία.
5. Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση εκεί όπου απαιτείται με βάση τη συγκεκριμένη για την 

επένδυση νομοθεσία, θα πρέπει να έχει άδεια οικοδομής.
6. Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση όπου απαιτείται, να γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης 

περιβαλλοντικής επίπτωσης με βάση τη συγκεκριμένη για την επένδυση νομοθεσία. Εκεί όπου 
επιβάλλεται εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος (εθνική αρμόδια αρχή) και να έχει σχετική βεβαίωση ότι το έργο δεν θα επιφέρει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνήθως οι μελέτες αυτές απαιτούνται στα 
πλαίσια έκδοσης αδειών όπως για παράδειγμα στην περίπτωση έκδοσης άδειας οικοδομής για 
κτηνοτροφική μονάδα, όπου η έκδοση άδειας οικοδομής συνεπάγεται ότι υπάρχει ήδη η σχετική 
βεβαίωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή η άδεια εκδίδεται με όρους που σχετίζονται με την 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

7. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να συνάδουν με τις πρόνοιες του Άρθρου 68 του Κανονισμού για τα 
Στρατηγικά Σχέδια 2021/2115, να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομοθεσίες (εθνικές και 
κοινοτικές) και μόνο πλήρως αδειούχα έργα θα είναι επιλέξιμα για χορηγία.

8. Ο αιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιδοτούμενες επενδύσεις θα αξιοποιηθούν για πέντε 
τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μια ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποιήσης της 
επένδυσης.

Η παρέμβαση καλύπτει δαπάνες όπως:

1. δαπάνες σχετικές με εγκαταστάσεις / εξοπλισμό για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
2. δαπάνες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μόνο 

για ιδία κατανάλωση.
3. Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές συμβούλων, αρχιτεκτόνων μηχανικών.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
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Οι πλείστες δράσεις θα έχουν προκαθορισμένο ανώτατο επιλέξιμο κόστος (τυπικό κόστος) που θα 
λαμβάνεται υπόψη ως μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, με σκοπό να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες εφαρμογής. Το τυπικό κόστος της κάθε δράσης θα υπολογιστεί, κατόπιν σχετικής έρευνας 
αγοράς και θα είναι εις γνώση των αιτητών πριν από κάθε προκήρυξη. Για δράσεις στις οποίες δεν θα 
υπάρχει καθορισμένο εκ των προτέρων τυπικό κόστος, ο αιτητής θα υποβάλλει προσφορές οι οποίες θα 
αξιολογούνται από την αρμόδια μονάδα εφαρμογής και τους αρμόδιους τεχνικούς κλάδους, τόσο για 
σκοπούς επιλεξιμότητας της ίδιας της δράσης όσο και για καθορισμό του τυπικού κόστους.

Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ..) 
που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι. Επιλέξιμη δαπάνη η οποία λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό της 
χορηγίας είναι η χαμηλότερη μεταξύ τυπικού κόστους και αγοραίας τιμής που αναγράφεται στα 
παραστατικά αγοράς.

Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης της 
επένδυσης. Δύναται υπό προυποθέσεις η παραχώρηση προκαταβολών εφόσον προβλέπεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη. 

Range of support at beneficiary level
Το ύψος ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 80% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

1. ·    Αγορά κτιρίων
2. Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού
3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO



EN 502 EN

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

A.A. 4.1.2 UA - Μέση 
ενίσχυση ανά έργο 

Grant Average R.15; R.16; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
A.A. 4.1.2 UA - Μέση ενίσχυση ανά έργο 
,

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
Planned 
Unit 
Amount

Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

A.A. 4.1.2 
UA - Μέση 
ενίσχυση ανά 
έργο 

O.20 (unit: 
Livestock units) 4.00 10.00 4.00 2.00 20.00
O.20 (unit: 
Livestock units)
Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public expenditure 
in EUR) 1,200,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 6,000,000.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 516,000.00 774,000.00 774,000.00 516,000.00 2,580,000.00

TOTAL Out of which for 
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financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.1.3 - Υποδομές για χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.1.3
Intervention Name Υποδομές για χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.21. Number of supported on-farm non-productive investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: No
ES rebate system: 
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

2.8
Βελτιώση των οργανωμένων 
υποδομών στέγασης κτηνοτροφικών 
μονάδων και παρεχόμενων υπηρεσιών 

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar, incluindo melhorar a 
eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη/τον 
εκσυγχρονισμό ή/και την προσαρμογή της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική 
γη, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Η συγκέντρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε 
οργανωμένες κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες διασφαλίζει την ευημερία των ζώων, τη διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος και τη μείωση της οχληρίας που προκαλούν οι μονάδες σε γειτνιάζουσες κοινότητες και 
στο περιβάλλον. Πρόσθετα με τη συγκέντρωση κτηνοτροφικών μονάδων σε μια περιοχή είναι εφικτή η 
υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, ειδικά για την διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Ως «Κτηνοτροφική Περιοχή» νοείται μικρή έκταση γης εντός ευρύτερης κτηνοτροφικής ζώνης και είναι 
υπό τη διαχείριση του κράτους. Οι κτηνοτροφικές περιοχές γίνονται σε κρατική γη η οποία είναι άγονη 
και απομακρυσμένη και είτε έχει απαλλοτριωθεί (ανήκε σε ιδιώτες και το κράτος την αγόρασε) είτε ήταν 
κρατική γη. Το Τμήμα Γεωργίας προβαίνει στο διαχωρισμό της γης σε κτηνοτροφικά οικόπεδα, 
κατασκευάζει την απαραίτητη υποδομή (δρόμοι, νερό, ρεύμα) και τα ενοικιάζει σε κτηνοτρόφους για την 
ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών και στέγαση των αιγοπροβάτων/αγελάδων τους.
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Ως «Κτηνοτροφική ζώνη» νοείται μια ευρύτερη ζώνη, η οποία καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και 
αποτελείται από κρατική και ιδιωτική γη. Ο κτηνοτρόφος από μόνος του θα εξασφαλίσει την έκταση που 
τον ενδιαφέρει και το Τμήμα Γεωργίας μπορεί να κατασκευάσει δρόμο προσπέλασης, παροχή νερού και 
ρεύματος σε κεντρικό σημείο ή σημεία, εάν σε αυτή μετακινηθούν τρεις τουλάχιστο κτηνοτρόφοι με 
αδειούχα υποστατικά. Σε κτηνοτροφική ζώνη επιτρέπεται η ανέγερση υποστατικών για την εκτροφή 
αιγοπροβάτων, αγελάδων, χοίρων, κουνελιών και πουλερικών.

Έργα υποδομής για τις κτηνοτροφικές περιοχές (αποκλειστικά βοοειδή και αιγοπρόβατα)

Οι κτηνοτροφικές περιοχές αποτελούν αναγκαιότητα για την ορθολογική χωροταξική ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας και την προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές και οχληρές επιδράσεις των 
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Με την εκτέλεση των βασικών έργων κοινής υποδομής στις 
κτηνοτροφικές περιοχές, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να εγκατασταθούν σε 
κτηνοτροφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει εγγεγραμμένο και διαχωρισμένο επί εδάφους οδικό δίκτυο 
ως επίσης μόνιμη παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Τα κτηνοτροφικά οικόπεδα που διαχωρίζονται 
σε κτηνοτροφικές περιοχές ενοικιάζονται από το Τμήμα Γεωργίας με μακροχρόνια μίσθωση σε 
δικαιούχους κτηνοτρόφους για ανέγερση σύγχρονων υποστατικών στέγασης ζώων, έναντι ενοικίου που 
καθορίζεται βάσει εθνικής νομοθεσίας και αντικατοπτρίζει μόνο το κόστος χρήσης του οικοπέδου ως γη 
αφού η γη ανήκει στο κράτος και δεν αφορά στο κόστος κατασκευής της κτηνοτροφικής περιοχής ούτε 
στη συντήρηση των κοινών υποδομών. Ως εκ τούτου το Τμήμα Γεωργίας δεν έχει οποιοδήποτε 
οικονομικό όφελος σχετικά με την κατασκευή και συντήρηση της υποδομής.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προκαλεί αρνητικές και οχληρές 
επιδράσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που θα κατασκευαστεί νέα κτηνοτροφική περιοχή, βάσει 
νόμου, είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων διεξαγωγή μελέτης επιπτώσεων περιβάλλοντος όπου 
αναμένεται να υποδεικνύεται και η δεντροφύτευση ή φύτευση συγκεκριμένων ειδών για διατήρηση 
επηρεαζόμενης χλωρίδας/πανίδας της περιοχής. Πρόσθετα οι εν λόγω δράσεις θεωρούνται σημαντικές και 
ζητούνται από τις γειτνιάζουσες κοινότητες για μετριασμό των οσμών και περιορισμού της οπτικής 
οχληρίας, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης για δράσεις εξωραϊσμού τοπίου σε 
κτηνοτροφικές περιοχές.

Έργα υποδομής στις κτηνοτροφικές ζώνες

Η ανάπτυξη των κτηνοτροφικών ζωνών είναι σημαντική κυρίως γιατί στις κτηνοτροφικές ζώνες, σε 
αντίθεση με τις κτηνοτροφικές περιοχές, επιτρέπεται η εγκατάσταση και άλλων ζώων πέραν των 
αγελάδων και αιγοπροβάτων όπως χοίρων, πτηνών, κουνελιών. Με την εκτέλεση των βασικών έργων 
υποδομής στις κτηνοτροφικές ζώνες, δίνεται η δυνατότητα στις μονάδες, να μην βρίσκονται η μια κοντά 
στην άλλη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών. Εντός των κτηνοτροφικών 
ζωνών υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη γη η οποία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να 
επεκτείνουν τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες ως επίσης να συνδυάσουν τη γεωργική με την 
κτηνοτροφική ανάπτυξη.

Επιλέξιμοι τομείς παραγωγής:

·Αγελαδοτροφία (κτηνοτροφικές περιοχές και κτηνοτροφικές ζώνες)

·Αιγοπροβατοτροφία (κτηνοτροφικές περιοχές και κτηνοτροφικές ζώνες)

·Χοιροτροφία (κτηνοτροφικές ζώνες)

·Πτηνοτροφεία (κτηνοτροφικές ζώνες)

·Κονικλοτροφία (κτηνοτροφικές ζώνες)
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Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Ως μοναδικός δικαιούχος έχει οριστεί ο Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος του Τμήματος Γεωργίας του 
Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπό την έννοια ότι θα διαχειρίζεται την 
παρέμβαση και θα υποβάλλει τα αναγκαία πιστοποιητικά για κάλυψη όλων των επιλέξιμων δαπανών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

1. Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών
2. Από την επένδυση θα πρέπει να εξυπηρετούνται τουλάχιστον τρεις κτηνοτρόφοι
3. Να γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης με βάση τη συγκεκριμένη για 

την επένδυση νομοθεσία.
4. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να συνάδουν με τις πρόνοιες του Άρθρου 73 του Κανονισμού για τα 

Στρατηγικά Σχέδια 2021/2115, να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομοθεσίες (εθνικές και 
κοινοτικές) και μόνο πλήρως αδειούχα έργα θα είναι επιλέξιμα για χορηγία.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μια ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποιήσης της 
επένδυσης.

Ενδεικτικοί Τύποι επιλέξιμων επενδύσεων:

Κατηγορία Α : Δαπάνες σε κτηνοτροφικές περιοχές

·Κατασκευή ή /και επέκταση ή/ και βελτίωση του δρόμου πρόσβασης και του εσωτερικού οδικού δικτύου 
σε κτηνοτροφικές περιοχές.

·Κατασκευή ή /και επέκταση ή/ και βελτίωση της υποδομής για το δίκτυο υδροδότησης και 
ηλεκτροδότησης.

·Διαχωρισμός κτηνοτροφικών οικοπέδων εντός της κτηνοτροφικής περιοχής.

·Κατασκευή ή/ και βελτίωση κοινών υποδομών ή / και αγορά καινούργιου εξοπλισμού όπως οι κοινές 
αποχετεύσεις, οι δεξαμενές λουσίματος ζώων και οι υδατοδεξαμενές.

·Δαπάνες για διαμόρφωση του εδάφους και την κατασκευή αποστραγγιστικών έργων που αποτρέπουν την 
είσοδο νερού στα κτηνοτροφικά οικόπεδα με αποτέλεσμα να μην παρασύρονται τα κτηνοτροφικά 
απόβλητα και να μολύνουν τον υδροφορέα.

·Μη παραγωγικές επενδύσεις για εξωραϊσμού τοπίου όπως για παράδειγμα καθαρισμός χώρου εντός των 
κτηνοτροφικών περιοχών από άχρηστα αντικείμενα, διαμόρφωση εδάφους για δενδροφύτευση, 
δενδροφύτευση και περίφραξη της περιοχής για προστασία των νεαρών δέντρων.

·Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πιο πάνω, όπως μελέτες, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και 
συμβούλων.

Κατηγορία Β: Δαπάνες σε κτηνοτροφικές ζώνες

·Δημιουργία ή / και επέκταση ή / και βελτίωση των υποδομών που αφορούν το δρόμο πρόσβασης σε 
κεντρικό σημείο ή σημεία της κτηνοτροφικής ζώνης.

·Δημιουργία ή / και επέκταση ή / και βελτίωση των υποδομών που αφορούν το δίκτυο υδροδότησης σε 
κεντρικό σημείο ή σημεία της κτηνοτροφικής ζώνης.
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·Δημιουργία ή / και επέκταση ή / και βελτίωση των υποδομών που αφορούν την πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης σε κεντρικό σημείο ή σημεία της κτηνοτροφικής ζώνης.

·Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πιο πάνω, όπως μελέτες, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και 
συμβούλων.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) μπορεί να επιδοτηθεί στη περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμο. 
Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας δεν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης του ΦΠΑ, οπότε και θα 
επιδοτείται.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για τις μελέτες που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα ξεπερνούν το 10% της 
δημόσιας δαπάνης του έργου.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
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N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 4.1.3 UA - Μέση 
ενίσχυση 

Grant Average R.9; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 4.1.3 UA - Μέση ενίσχυση 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 71,429.00 71,429.00 71,429.00 71,249.00 71,429.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR)Α.Α. 4.1.3 

UA - Μέση 
ενίσχυση 

O.21 (unit: 
Operations) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00
O.21 (unit: 
Operations) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,500,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 1,075,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
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in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.1.4 - Υποδομές για προώθηση κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.1.4
Intervention Name Υποδομές για προώθηση κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

4.4
Κίνητρα και υποδομές για αύξηση  
της παραγωγής ΑΠΕ από 
κτηνοτροφικά απόβλητα  

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.27 Number of operations contributing to environmental sustainability and the achievement of climate mitigation and 
adaptation goals in rural areas
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναβαθμισμένη περιβαλλοντική φιλοδοξία της νέας προγραμματικής περιόδου μέσω της παρέμβασης 
αυτής επιδιώκει την αξιοποίηση πρακτικών και μεθόδων κυκλικής οικονομίας στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και γενικότερα στον ευρύτερο αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η χρηματοδότηση επενδύσεων για δημιουργία σχετικών έργων 
στις εξής κατηγορίες:

Α. Αξιοποίηση φυτικών υπολειμμάτων και κλαδεμάτων που προκύπτουν από τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, με σημαντική αύξηση της προσφοράς θρυμματισμένων υλικών και κομπόστας στους 
γεωργούς. Πρόσθετα μέσα από την προτεινόμενη παρέμβαση θα επιδιωχθεί η ενεργότερη συνεργασία των 
παραγωγών και άλλων σχημάτων συνεργασίας όπως τοπικών φορέων, με σκοπό την διευκόλυνση και 
δημιουργία συνέργειας στα θέματα συλλογής και διαχείρισης, πέραν από φυτικά υπολείμματα και 
οργανικά απόβλητα.
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Β. Διέξοδος στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι γεωργικές επιχειρήσεις στην 
διαχείριση εξειδικευμένων γεωργικών αποβλήτων όπως μεταξύ άλλων πλαστικών συσκευασιών, 
πλαστικών θερμοκηπίων πλαστικών γεωργικών υδατοδεξαμενών, πλαστικών εδαφοκάλυψης κ.α.

Η δράση θα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε κινητές ή άλλες μονάδες κομποστοποίησης, συλλογής, 
διαχείρισης, προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία 
τέτοιων υλικών. Στόχος της παρέμβασης είναι η διευκόλυνση της αξιοποίησης επεξεργασμένων υλικών 
και προϊόντων που προκύπτουν από μεθόδους κυκλικής οικονομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας.

Η παρέμβαση αναμένεται να συνεισφέρει στα πιο κάτω:

1. στην αύξηση της παραγωγής κομπόστας και θρυμματισμένου υλικού, η ενδυνάμωση του 
συστήματος διάθεσής της και η σημασία στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

2. στη βελτίωση του εδάφους και τον εμπλουτισμός του σε οργανική ουσία καθώς η Κύπρος λόγω 
και των ξηροθερμικών της συνθηκών, έχει εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία.

3. στην ενσωμάτωση άνθρακα στο έδαφος, πρακτική που επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση 
οργανικής ουσίας και φυτικών υπολειμμάτων.

4. στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αφού θα αποφεύγεται η καύση των φυτικών 
υπολειμμάτων από τους παραγωγούς.

Η δράση που αφορά την κομποστοποίηση και την δημιουργία συστήματος συλλογής της πρώτης ύλης και 
διάθεση της κομπόστας δεν τυγχάνει άλλης εθνικής ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Τα κρατικά σχέδια εστιάζονται στη δημιουργία χώρων, πράσινων σημείων τα οποία σκοπό έχουν την 
συλλογή διαφόρων ροών αποβλήτων από ιδιώτες. Τα πράσινα σημεία είναι σχεδιασμένα για να 
καλύπτουν διάφορες περιοχές της Κύπρου αλλά δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δράση για 
κομποστοποίηση ή για συλλογή κλαδευμάτων και φυτικών υπολειμμάτων ή πλαστικών αποβλήτων από 
γεωργούς και γεωργικές επιχειρήσεις. Συνεπώς η προτεινόμενη παρέμβαση έρχεται να καλύψει το κενό 
αυτό.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχος είναι οι πιο κάτω κατηγορίες:

1. Κρατικές Αρχές,
2. Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου,
3. Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ή ενώσεις τους)
4. Άλλες συνεργασίες παραγωγών με συμμετοχή των πιο πάνω

Οι δικαιούχοι θα αναφέρονται αναλυτικά στα πλαίσια των επιμέρους προκηρύξεων.

Η τήρηση των ακόλουθως κριτηρίων είναι απαραίτητη προυπόθεση για συμμετοχή :

55. Η υποδομή να παραμείνει σε λειτουργία για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών από την 
ολοκλήρωση του έργου

56. Η επένδυση δεν θα οδηγεί στην απόκτηση οικονομικού κέρδους προς όφελος του 
δικαιούχου.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων δράσεων και καταβάλλεται 
σε μια ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποιήσης της επένδυσης.
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6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
100% των επιλέξιμών δράσεων 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

·     Αγορά κτιρίων

·     Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού

·     Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
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Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 4.1.4 UA  - Μέση 
ενίσχυση ανά έργο 

Grant Average R.27; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 4.1.4 UA  - Μέση ενίσχυση ανά έργο 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR)

Α.Α. 4.1.4 
UA  - Μέση 
ενίσχυση ανά 
έργο 

O.22 (unit: 
Operations) 2.00 2.00 1.00 5.00
O.22 (unit: 
Operations) 2.00 2.00 1.00 5.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 100,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00 200,000.00 1,000,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 43,000.00 129,000.00 129,000.00 43,000.00 86,000.00 430,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
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in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.2   - Επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.2  
Intervention Name Επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.24. Number of supported off-farm productive investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από τη 
Κυπριακή Δημοκρατία.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and local 
development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

2.1
Διαφοροποίηση εξαγωγικών 
δυνατοτήτων σε προϊόντα μεταποίησης 
με υψηλή προστιθέμενη αξία

Βαθμίδα Β Yes

8.1
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την 
προσέλκυση νέων επισχειρήσεων στις 
ορεινές περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.37 New jobs supported in CAP projects
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση προβλέπει την παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
στοιχεία ενεργητικού, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τη μεταποίηση και/ή 
εμπορία γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, του κρασιού και του 
ξυδιού, προέλευσης από τον αμπελουργικό τομέα.Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και της μεταποίησης 
των γεωργικών προϊόντων (τελικό προϊόν) θα πρέπει να είναι ένα προϊόν που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ.

Η στήριξη στοχεύει στην:

-αναβάθμιση ή /και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης και/ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων,
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-ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και πιστοποίηση της ποιότητας και της 
ασφάλειας της παραγωγής,

-ενίσχυση του προσανατολισμού της παραγωγής προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη ψηφιοποίηση και την προώθηση καινοτόμων 
επενδύσεων και διαδικασιών

-αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή

-διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων

-αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας καθώς και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

-εφαρμογή δράσεων για προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας καθώς και την παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου

-δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές

Οι βασικές αρχές επί των οποίων θα βασιστούν τα κριτήρια επιλογής αποτελούν μεταξύ άλλων η στήριξη 
των ορεινών περιοχών, η προώθηση της καθετοποίησης, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων με έμφαση στα 
προϊόντα ποιότητας, καθώς και η στήριξη των ορεινών περιοχών.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Δικαιούχοι Α: μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ.2003/361/Ε) και μεγάλες επιχειρήσεις οι 
οποίες αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων σε επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που 
καλύπτει το Καθεστώς.

Δικαιούχοι Β: πολύ μικρές επιχειρήσεις της κατηγορίας των ΜΜΕ (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ.2003/361/Ε) οι οποίες 
αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων σε επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το 
καθεστώς.

Οι αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Εθνική Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών καθώς και 
Ενώσεις τους είναι δικαιούχοι για παροχή στήριξης μέσω του Καθεστώτος.

Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για συμμετοχή στην παρέμβαση:

-Ο αιτητής να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων της παρέμβασης.

-Ο αιτητής να δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της μεταποίησης των 
γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, με εξαίρεση των αλιευτικών 
προϊόντων, του κρασιού και του ξυδιού προέλευσης από τον αμπελουργικό τομέα. Το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας παραγωγής (τελικό προϊόν) θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της 
Συνθήκης.

-Το ελάχιστο ύψος της επιλέξιμης επένδυσης ανά προκήρυξη ορίζεται στις €20.000 για τους Δικαιούχους 
Α και στις €10.000 για τους Δικαιούχους Β. 

-Οι προτεινόμενες επενδύσεις να εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του Καθεστώτος.
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-Η επένδυση να πληροί τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια 
των τροφίμων, τη δημόσια υγεία και τους κανόνες υγιεινής 

-Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση να πληροί τους όρους του Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 και όπου το απαιτεί να γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης με 
βάση τη συγκεκριμένη για την επένδυση νομοθεσία.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μια ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποιήσης της 
επένδυσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά αφορούν τα εξής: 

-Την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή /και επέκταση ή/ και βελτίωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της μεταποιητικής μονάδας.

-Αγορά καινούργιων μηχανημάτων/ εξοπλισμού / οχημάτων μέχρι την αγοραία αξία του περιουσιακού 
στοιχείου.

-Δαπάνες για την οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των 
τροφίμων, αν συνδέονται με υλικές επενδύσεις του έργου.

-Βελτιώσεις σε κτίρια ή εκσυγχρονισμό μηχανημάτων με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τις ανάγκες της επιχείρησης και τη 
μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

-Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με το έργο, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων. 

-Άυλες επενδύσεις που αφορούν α) αγορά τεχνολογίας, πατεντών/διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών 
που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου β) αγορά εξειδικευμένων λογισμικών που απαιτούνται για 
την λειτουργία της γραμμής παραγωγής του προϊόντος.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης επί των επιλέξιμων δαπανών . 
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Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών (για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων) με 
ανώτατο ποσό ενίσχυσης τις €500.000 για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται ως Δικαιούχοι Α και τις 
€200.000 για τους Δικαιούχους Β, για όλη την περίοδο εφαρμογής του Καθεστώτος.

Για τις συμπράξεις / συγχωνεύσεις εγκεκριμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών, στις οποίες 
συμμετέχουν πέραν των δύο οργανώσεων ή /και Ομάδων, το ποσοστό ενίσχυσης θα μπορεί να φθάσει το 
60% των επιλέξιμων δαπανών. 

Στις περιπτώσεις Δικαιούχων Β που οι επιχειρήσεις τους είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε 
ορεινές περιοχές το ποσοστό της ενίσχυσης θα μπορεί να φθάσει το 60% και το ανώτατο ύψος της 
ενίσχυσης τις €300.000. 

Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην προκήρυξη.

Η Διαχειριστική Αρχή ενδεχομένως να διαφοροποιήσει τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης προς τα κάτω πριν 
την προκήρυξη του Μέτρου. 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση τα ακόλουθα:

-Η αγορά κτιρίων.

-Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων / εξοπλισμού / οχημάτων.

-Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
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11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 4.2 UA - Μέση 
ενίσχυση ανά έργο

Grant Average R.37; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 4.2 UA - Μέση ενίσχυση ανά έργο
λ

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
Planned 
Unit 
Amount

Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 0.00 0.00
O.24 (unit: 
Operations) 0.00 0.00 23.00 46.00 34.00 11.00 0.00 114.00

Α.Α. 4.2 UA 
- Μέση 
ενίσχυση ανά 
έργο

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
O.24 (unit: 
Operations)
Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 1,030,000.00 3,090,000.00 4,120,000.00 2,060,000.00 10,300,000.00

TOTAL

Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 442,900.00 1,328,700.00 1,771,600.00 885,800.00 4,429,000.00
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Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.3.1 - Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.3.1
Intervention Name Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημόσιου αγαθού
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας που ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος. 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.18 Investimento total para melhorar o desempenho do setor florestal
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση στοχεύει στο σχεδιασμό και δημιουργία υποδομών δασικής αναψυχής για οργάνωση 
επισκεπτών με σκοπό την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη 
γνωριμία και ενδυνάμωση της σχέσης πολίτη με το δάσος, την ενημέρωση τους για τις αξίες των δασών και 
τη διατήρησή τους. Με αυτό τον τρόπο η παρέμβαση συμβάλει στην υλοποίηση για της Στρατηγικής για τα 
Δάση και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για διατήρηση της βιοιποικιλότητας.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
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under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
Ενίσχυση βάσει τιμολογίων για τις επιλέξιμες δαπάνες

Range of support at beneficiary level
Ποσοστό ενίσχυσης 100%

Ενίσχυση βάσει τιμολογίων για τις επιλέξιμες δαπάνες

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερή εργασίες που υλοποιεί 
το Τμήμα Δασών. 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
N/A

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate
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CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%



EN 528 EN

12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

A.A. 4.3.1. UA 1 - Αναβάθμιση 
αναψυχής Εθνικών Δασικών Πάρκων

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

A.A.4.3.1.  UA 3 - Δημιουργία 
μικρών και αναβάθμιση υφιστάμενων 
εκδρομικών χώρων

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

A.A.4.3.1. UA 2 - Δημιουργία και 
αναβάθμιση μονοπατιών- για 
δημιουργία μονοπατιού

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

A.A.4.3.1.UA 4 - Δημιουργία μικρών 
και αναβάθμιση υφιστάμενων 
κατασκηνωτικών χώρων

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

A.A.4.3.1.UA 5 - Αναβάθμιση 
κέντρων περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

A.A.4.3.1.UA6 - Ανάδειξη στοιχείων 
δασικής κληρονομιάς

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
A.A. 4.3.1. UA 1 - Αναβάθμιση αναψυχής Εθνικών Δασικών Πάρκων
.

A.A.4.3.1.  UA 3 - Δημιουργία μικρών και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδρομικών χώρων
.

A.A.4.3.1. UA 2 - Δημιουργία και αναβάθμιση μονοπατιών- για δημιουργία μονοπατιού
.

A.A.4.3.1.UA 4 - Δημιουργία μικρών και αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκηνωτικών χώρων
.



EN 529 EN

A.A.4.3.1.UA 5 - Αναβάθμιση κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης
.

A.A.4.3.1.UA6 - Ανάδειξη στοιχείων δασικής κληρονομιάς
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 
2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

A.A. 4.3.1. UA 1 - 
Αναβάθμιση αναψυχής 
Εθνικών Δασικών 
Πάρκων

O.22 (unit: 
Operations) 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR)
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

A.A.4.3.1.  UA 3 - 
Δημιουργία μικρών και 
αναβάθμιση 
υφιστάμενων 
εκδρομικών χώρων

O.22 (unit: 
Operations)

A.A.4.3.1. UA 2 - 
Δημιουργία και 
αναβάθμιση 
μονοπατιών- για 
δημιουργία μονοπατιού

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR)
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Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)
O.22 (unit: 
Operations)
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR)
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

A.A.4.3.1.UA 4 - 
Δημιουργία μικρών και 
αναβάθμιση 
υφιστάμενων 
κατασκηνωτικών χώρων

O.22 (unit: 
Operations)
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR)
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

A.A.4.3.1.UA 5 - 
Αναβάθμιση κέντρων 
περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης

O.22 (unit: 
Operations)
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR)
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)A.A.4.3.1.UA6 - 

Ανάδειξη στοιχείων 
δασικής κληρονομιάς

O.22 (unit: 
Operations)

TOTAL
O.22 (unit: 
Operations)
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Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 



EN 532 EN

expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.3.2 - Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.3.2
Intervention Name Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 

καταστροφικών συμβάντων
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από τη 
Κυπριακή Δημοκρατία.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

6.2

Περιορισμός του κινδύνου 
εξάπλωσης πυρκαγιών και 
αύξηση των δυνατοτήτων 
έγκαιρης πυρόσβεσης

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.18 Investimento total para melhorar o desempenho do setor florestal
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Για σκοπούς εφαρμογής του Μέτρου, χρησιμοποιούνται οι ορισμοί για το “δάσος” και τις “δασώδεις 
περιοχές” όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 2 και FAO FRA 2015, αντίστοιχα.

Ως “δάσος” νοείται περιοχή εκτεινόμενη σε έκταση μεγαλύτερη του 0,5 εκταρίου με δέντρα ύψους άνω 
των 5 μέτρων και συγκόμωση μεγαλύτερη του 10%, ή δέντρα που μπορούν να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου. Δεν περιλαμβάνει γη που βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση.

Ως “δασώδεις περιοχές” νοούνται εκτάσεις μη κατατασσόμενες στα «δάση», με επιφάνεια μεγαλύτερη 
από 0,5 εκτάρια, με δέντρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση της τάξης του 5 έως 10%, ή με 
δέντρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου, ή εκτάσεις καλυπτόμενες με 
συνδυασμό δέντρων, ξυλωδών και μη θάμνων σε ποσοστό άνω του 10%. Δεν περιλαμβάνουν γη που 
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βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση.

Οι επενδύσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές που να ταξινομούνται από μέτριου έως υψηλού κινδύνου 
έναρξης πυρκαγιάς με βάση το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς - "Cyprus Fire Risk Index" (Βλ. Παράρτημα 
ΙΙΙ, Χάρτης 1). Οι προαναφερόμενες περιοχές φαίνονται με μωβ, κίτρινο και κόκκινο χρώμα στο χάρτη 
κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση τον οποίο καταρτίστηκε το Σχέδιο Προστασίας των Δασών.

•         Να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας του τεμαχίου που αφορά την επένδυση. Σε περίπτωση που ο 
αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης τότε ο αιτητής να προσκομίζει γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη / των 
ιδιοκτητών για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση, για όσο διάστημα ισχύουν οι δεσμεύσεις.

•          Για τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, όπως ορίστηκε στην υπουργική 
διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993, για όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες 
ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, η παροχή της στήριξης θα προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών 
πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο. Συναφείς πληροφορίες από την Εθνική 
Δασική Πολιτική ή το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών που 
αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές, θα θεωρούνται ισοδύναμα μέσα με τις αναφορές στα δασικά 
διαχειριστικά σχέδια. Για όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι κάτω από 100 εκτάρια και δεν 
καλύπτονται από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο, η παροχή της στήριξης θα προϋποθέτει 
την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο, του οποίου έχει 
ετοιμαστεί πρότυπο προσχέδιο από το Τμήμα Δασών.

Προσκόμιση βεβαίωσης από το Τμήμα Δασών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, ότι το έργο προνοείται 
στο Σχέδιο Προστασίας των Δασών.ή στα Σχέδια Διαχείρισης της Βλάστησης. Περαιτέρω λεπτομέρειες για 
τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου, θα παρουσιάζονται στο Λεπτομερές Σχέδιο του 
Καθεστώτος

Οι λειτουργίες αφορούν επιλέξιμες δαπάνες δηλ. δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ή / και 
βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις 
πυρκαγιές σύμφωνα με τις τρεις γενικές κατηγορίες έργων, όπως αυτές φαίνονται πιο κάτω:

1. Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών

2. Διαχείριση της βλάστησης

3. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών.

Τα επιλέξιμα έργα κατά γενική κατηγορία είναι:

1. Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών

α. Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων 

β. Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων

γ. Διάνοιξη δασικών δρόμων

δ. Συντήρηση δασικών δρόμων

ε. Κατασκευή υδατοδεξαμενών

στ. Εγκατάσταση /βελτίωση συστημάτων πυρασφάλειας

2. Διαχείριση της βλάστησης

α. Καλλιέργεια αγρών 
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β. Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις

γ. Κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων

3.  Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών

α. Κατασκευή πυροφυλακίων

β. Βελτίωση πυροφυλακίων 

γ. Κατασκευή θέσεων παρατήρησης 

δ. Βελτίωση θέσεων παρατήρησης.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Έργα 

1.   Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών

α. Κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων, διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων, 
εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας

β. Κατασκευή υδατοδεξαμενών

2.Διαχείριση της βλάστησης

α. Καλλιέργεια αγρών, που εφάπτονται ή γειτνιάζουν με δάση ή δασώδεις εκτάσεις

β. Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις

γ. Κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων

3.Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών

Κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης

Οι δικαιούχοι για την κάθε επένδυση είναι οι ακόλουθοι:

Για το 1α – Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων 
Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι Οργανισμοί Δημοσίου 
Δικαίου και οι Κρατικές Αρχές.

Για το 1β – Δικαιούχοι είναι τo Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές.

Για τα 2α και 2β – Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και 
άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, οι Οργανισμοί 
Δημοσίου Δικαίου και οι Κρατικές Αρχές.

Για το 2γ – Δικαιούχοι είναι τo Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές.

Για το 3 – Δικαιούχοι είναι τo Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, 
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Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Οι λειτουργίες αφορούν επιλέξιμες δαπάνες δηλ. δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ή / και 
βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις 
πυρκαγιές σύμφωνα με τις τρεις γενικές κατηγορίες έργων, όπως αυτές φαίνονται πιο κάτω:

1. Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών

2. Διαχείριση της βλάστησης

3. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών.

Τα επιλέξιμα έργα κατά γενική κατηγορία είναι:

1. Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών

α. Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων 

β. Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων

γ. Διάνοιξη δασικών δρόμων

δ. Συντήρηση δασικών δρόμων

ε. Κατασκευή υδατοδεξαμενών

στ. Εγκατάσταση /βελτίωση συστημάτων πυρασφάλειας

2. Διαχείριση της βλάστησης

α. Καλλιέργεια αγρών 

β. Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις

γ. Κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων

3. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών

α. Κατασκευή πυροφυλακίων

β. Βελτίωση πυροφυλακίων 

γ. Κατασκευή θέσεων παρατήρησης 

δ. Βελτίωση θέσεων παρατήρησης. 

Μελέτες, σχέδια και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για διαχείριση αίτησης

Υλοποίηση σχεδίου / κατασκευή υποδομών (οι επιλέξιμες δαπάνες θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο 
στα πρότυπα προηγούμενων προγραμματικών περιόδων)

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
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under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
1.Δημιουργία και συντήρηση 
προστατευτικών υποδομών
α. Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων
i.Πλάτους 5 – 
10 m € 1000/km                

ii. Πλάτους > 
10 m € 1600/ km 

β. Συντήρηση Αντιπυρικών Λωρίδων
i.Πλάτους 5 – 
10 m €300/ km 

ii. Πλάτους > 
10 m €350/ km 

γ. Διάνοιξη δασικών δρόμων
i.   Δασικοί 
δρόμοι με 
πλάτος 5,5 – 7 
m

€ 25/ μέτρο      

ii.  Δασικοί 
δρόμοι με 
πλάτος >7 m

€35/ μέτρο

δ. Συντήρηση 
δασικών 
δρόμων

€ 100/ km 

ε. Κατασκευή υδατοδεξαμενών
i.   Κλειστές 
υδατοδεξαμενές 
χωρητικότητας 
90 m3

€ 30.000 έκαστη

ii.  Ανοικτές 
υδατοδεξαμενές 
χωρητικότητας 
300 m3 και άνω

€ 60.000 έκαστη

στ. 
Εγκατάσταση 
συστημάτων 
πυρασφάλειας

€84.000 (συμπεριλαμβάνεται 
και η κατασκευή 
/εγκατάστασηυδατοδεξαμενής
 χωρητικότητας 30-90 m3 
νερού)
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22. Διαχείριση της βλάστησης

α. Καλλιέργεια αγρών που εφάπτονται 
ή γειτνιάζουν με δάση ή δασώδεις εκτάσεις
      i. Εδάφη 
που 
καλλιεργούνται
  

€ 55/ δεκάριο (τυπική δαπάνη)

ii. Χέρσα 
εδάφη   € 80/ δεκάριο (τυπική δαπάνη)

β. Εφαρμογή Δασοκομικών Μέτρων
Ø Κλάδευση, 
συλλογή, και 
απομάκρυνση ή 
θρυμματισμός 
αποκλαδιών.

€ 300/ 
δεκάριο 

(τυπική 
δαπάνη)i. Βαθμός 

Εδαφοκάλυψης 
30-50% Αφαίρεση 

χαμηλής 
βλάστησης, 
συλλογή, και 
απομάκρυνση ή 
θρυμματισμός 
υπολειμμάτων.

€ 
200/δεκάριο

τυπική 
δαπάνη)

Ø Κλάδευση, 
συλλογή 
καιαπομάκρυνση 
ή θρυμματισμός 
αποκλαδιών

€600/δεκάριο

(τυπική 
δαπάνη)

ii.     Βαθμός 
Εδαφοκάλυψης 
50% και άνω

Ø Αφαίρεση 
χαμηλής 
βλάστησης, 
συλλογή 
και απομάκρυνσ
η ή 
θρυμματισμός υπ
ολειμμάτων.

€400/δεκάριο

(τυπική 
δαπάνη)

γ. Κόψιμο χόρτων και χαμηλών 
ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων
Κόψιμο χόρτων 
και χαμηλών 
θάμνων 
μάζεμα, 
φόρτωση και 
απομάκρυνση 
υπολειμμάτων 
από τα 
ερείσματα 
δρόμων

€250/ km (ανά έρεισμα 
δρόμου)

57. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων για την παρακολούθηση δασικών 
πυρκαγιών
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α. Κατασκευή 
πυροφυλακίων

€ 
170.000 
έκαστο

β. Βελτίωση 
πυροφυλακίων

€ 
40.000 
έκαστο

γ. Κατασκευή 
θέσεων 
παρατήρησης 

€ 
170.000 
έκαστη

δ. Βελτίωση 
θέσεων 
παρατήρησης 

€ 
20.000 
έκαστο

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Κόστη που δεν σχετίζονται με επιλέξιμες δαπάνες

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
N/A

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

. A.A. 4.3.2.  UA 2 - Δημιουργία και 
συντήρηση προστατευτικών 
υποδομών / Συντήρηση αντιπυρικών 
λωρίδων πλάτους > 10 μέτρων.

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

A.A. 4.3.2. UA - Δημιουργία και 
συντήρηση προστατευτικών 
υποδομών / Συντήρηση αντιπυρικών 
λωρίδων πλάτους 5 – 10 μέτρων.

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Uniform R.18; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
A.A. 4.3.2.  UA 2 - Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών / Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων πλάτους > 10 μέτρων.
.

A.A. 4.3.2. UA - Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών / Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων πλάτους 5 – 10 μέτρων.
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 
2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR)
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR)

A.A. 4.3.2. UA - 
Δημιουργία και 
συντήρηση 
προστατευτικών 
υποδομών / Συντήρηση 
αντιπυρικών λωρίδων 
πλάτους 5 – 10 μέτρων. O.22 (unit: Km)

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR)

.

A.A. 4.3.2.  UA 2 - 
Δημιουργία και 
συντήρηση 
προστατευτικών 
υποδομών / Συντήρηση 
αντιπυρικών λωρίδων 

Maximum Amount 
for the Planned unit 
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amount (EUR)πλάτους > 10 μέτρων.
O.22 (unit: Km)
O.22 (unit: Km)
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Union Contribution 
in EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)

TOTAL Out of which 
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needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.4 - Έργα υποδομών στις αγροτικές περιοχές και ανάπλαση χωριών 
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.4
Intervention Name Έργα υποδομών στις αγροτικές περιοχές και ανάπλαση χωριών 
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση για σκοπούς καλύτερης επικέντρωσης εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές όπως 
καθορίζονται από το Τμήμα Ποελοδομίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον καθορισμό 
αυτό ως αγροτικές περιοχές θεωρείται το σύνολο της επικράτειας εξαιρουμένων των περιοχών που 
καλύπτονται από τα τοπικά σχέδια των πόλεων. Ο κατάλογος με την κατηγοριοποίηση των περιοχών 
μεταξύ αστικών και αγροτικών επισυνάπτεται ως παράρτημα.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and local 
development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

3.1
Ενίσχυση της δυνατότητας απευθείας 
πώλησης από τους γεωργούς στους 
καταναλωτές

Βαθμίδα Β Yes

8.1
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την 
προσέλκυση νέων επισχειρήσεων στις 
ορεινές περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially

8.2 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στις 
αγροτικές περιοχές Βαθμίδα Β Yes

8.4

Καταπολέμηση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού των αγροτικών 
περιοχών και επέκταση των ψηφιακών 
υπηρεσιών

Βαθμίδα Γ Partially

8.9
Εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνων χωριών 
ιδιαίτερα σε μεγάλες αγροτικές 
κοινότητες

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.37 New jobs supported in CAP projects
R.42 Número de pessoas abrangidas por projetos de inclusão social apoiados
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Οι παρεμβάσεις αφορούν σε κατασκευαστικά έργα (δημόσια) σε δήμους και κοινότητες της υπαίθρου 
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(π.χ. αναπλάσεις δημόσιων ανοικτών χώρων, δημιουργία υποδομών για στέγαση υπηρεσιών).

Σύμφωνα με τη μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας (Ανάλυση 
SWOT), το ποσοστό φτώχιας στις αγροτικές περιοχές βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό 
σε συνδυασμό με το υποβαθμισμένο περιβάλλον και την έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων και θέσεων 
εργασίας, καθώς και την έλλειψη κοινωνικών υποδομών κυρίως σε θέματα στήριξης των νέων 
οικογενειών καθώς επίσης και σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας προς τους ηλικιωμένους και άλλες 
ευάλωτες ομάδες εντείνει το πρόβλημα. Ενόψει των πιο πάνω καθίσταται αναγκαία η χρηματοδότηση 
δράσεων με σκοπό τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του κοινωνικού 
και πολιτιστικού εξοπλισμού της περιοχής και στη δημιουργία υποδομών που θα παράσχουν 
εξειδικευμένες εξυπηρετήσεις, σε κοινωνικά ευάλωτες κατηγορίες, με στόχο την κοινωνική ευημερία των 
κατοίκων της υπαίθρου.

Στα πλαίσια της παρέμβασης καλύπτονται οι πιο κάτω κατηγορίες έργων:

Α) Αναπλάσεις δημόσιων χώρων

Η παρέμβαση αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις/ έργα ανάπλασης/εξωραϊσμού δημόσιων χώρων 
(πλατείες, πυρήνες) σε αγροτικούς δήμους/ κοινότητες με σημαντικό απόθεμα παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής ή ειδικό, ιστορικό χαρακτήρα (όπως αυτές ορίζονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως), και σημαντικά αρχαία και ιστορικά μνημεία, με σκοπό την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής / 
πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την ολική αισθητική βελτίωση των κοινοτήτων, με απώτερο στόχο 
την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του αγροτουρισμού και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναμένεται, μέσω της αναβάθμισης του τοπικού 
περιβάλλοντος και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης, να έχουν 
ως αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών/τουριστών, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και 
απασχόλησης, την δημιουργία νέων εισοδημάτων από εναλλακτικές δραστηριότητες και κατ‘ επέκταση 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης ή κατασκευής λιθόστρωτων, 
εξωραϊσμούς τοίχων αντιστήριξης, υπογειοποίηση υπηρεσιών, δημιουργία πεζοδρομίων και 
περιορισμένου αριθμού χώρων στάθμευσης για επισκέπτες/τουρίστες, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού 
(παγκάκια, ανθώνες, κτλ), δημόσιους χώρους υγιεινής, περιορισμένης κλίμακας ανοικτών χώρων 
διεξαγωγής εκδηλώσεων (μικρά αμφιθέατρα), παιδικές χαρές, συστήματα φωτισμού και σκίασης, κτλ. 
Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν σε διαμόρφωση 
δημόσιων υπαίθριων /ημι-υπαίθριων χώρων με σκοπό την χρήση τους ως λαϊκές αγορές με σκοπό την 
προώθηση αγροτικών τοπικών/ παραδοσιακών προϊόντων και όχι μόνο, με σκοπό την αύξηση της 
απασχόλησης καθώς και την δημιουργία εναλλακτικής πηγής εισοδήματος για τους κατοίκους της 
περιοχής.

Προτεραιότητα θα δίνεται (κριτήριο βαθμολόγησης) σε προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και την 
αναβάθμιση όψεων ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων που εφάπτονται της πλατείας/δρόμου, ώστε να 
επιτυγχάνεται η συνολική αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου (εξαιρούνται τα κτίρια με 
οικονομική δραστηριότητα στον τομέα του αγροτουρισμού) και να γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταικών φωτιστικών).

Β) Δημιουργία Κέντρων Παροχής Κοινωνικών / Πολιτιστικών Υπηρεσιών 

Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής μπορούν να υλοποιηθούν:

1.Πολυδύναμα κέντρα φροντίδας/δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων/ΑΜΕΑ/ανενεργού 
πληθυσμού (ευάλωτες ομάδες). 

Στα κέντρα αυτά μπορεί να παρέχεται βοήθεια και εξυπηρέτηση σε ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της μέρας συμπεριλαμβανομένης της παροχής γευμάτων και 
πλύσιμο ενδυμάτων/λευκών ειδών αλλά και παροχή χώρου ιατρικών εξετάσεων από ιατρικούς 
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επισκέπτες, κτλ. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και όπου αποδεδειγμένα υπάρχει ανάγκη (ολοκλήρωση 
μελέτη βιωσιμότητας και διασφάλιση αποτελεσματικών δομών διαχείρισης) δίνεται η δυνατότητα 
δημιουργίας κέντρων διανυκτέρευσης ηλικιωμένων/ ΑΜΕΑ ή/και αναβάθμισης υφισταμένων τέτοιων 
υποδομών.

2.Πολυδύναμα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης νέων και παιδιών. 

Στα κέντρα αυτά τα οποία απευθύνονται στους νέους/παιδιά, θασυνδυάζεται η παροχή διαφόρων 
επιμορφωτικών μαθημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, χορού, θεάτρου, ζωγραφικής, μαγειρικής, 
γυμναστική κλπ. ή η φιλοξενία φυσικής ή και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, κτλ).

3.Πολυδύναμα κέντρα παροχής υπηρεσιών.

Τα κέντρα αυτά θα παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στο σύνολο του πληθυσμού μιας κοινότητας, όπως 
παροχή επιμορφωτικών μαθημάτων, διοργάνωση ομιλιών, παρουσιάσεων, παροδικών εκθέσεων, 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, αιμοδοσιών, στέγαση κοινοτικού ιατρείου/φαρμακείου, βιβλιοθήκη).

Δίνεται προτεραιότητα (κριτήριο βαθμολόγησης) και ενθαρρύνεται όπου είναι εφικτό η δημιουργία 
κέντρων τα οποία θα συνδυάζουν τις πιο πάνω υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι παρόλο που στα πλαίσια της δράσης αυτής δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της 
ανέγερσης νέων κτιρίων για τη στέγαση των υπό αναφορά χρήσεων, προτεραιότητα (ειδικό κριτήριο 
βαθμολόγησης) θα δίνεται στην ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων (κριτήριο βαθμολόγησης) ούτως ώστε 
να προωθείται η αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος κτιριακών εγκαταστάσεων στις αγροτικές 
περιοχές, όπως για παράδειγμα εγκαταλελειμμένα σχολεία, άλλα κοινοτικά κτίρια, κτλ.

Επίσης οι παρεμβάσεις θα λαμβάνουν επιπρόσθετη βαθμολογία (ειδικό κριτήριο βαθμολόγησης) εάν 
αποδεδειγμένα το κτίριο που θα ανακαινισθεί/ ανεγερθεί θα εξυπηρετεί και κατοίκους άλλων κοινοτήτων 
(περιφερειακό έργο). Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή κάποιο συμφωνητικό έγγραφο μεταξύ της κοινότητας 
στην οποία θα γίνει το έργο μαζί με άλλη/ες γειτονική/ες κοινότητα/τες στις οποίες θα δίνεται δυνατότητα 
να εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο κτίριο.

Οι κοινότητες κατά την υποβολής της αίτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν «Επιχειρηματικό 
πλάνο».

Και σε αυτή την κατηγορία προτεραιότητα (κριτήριο βαθμολόγησης) δίνεται σε προτάσεις που 
συμπεριλαμβάνουν πρόνοιες για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (συγκεκριμένα η τοποθέτηση 
φωτοβολταικών συστημάτων στα κτίρια).

Η παρέμβαση δύναται να καλύψει (εντός των προαναφερομένων κατηγοριών ή μεμονωμένα) δράσεις σε 
υποδομές σχετικές με την εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνων χωριών, την καταπολέμηση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού και την ψηφιακή αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών. 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι

1. Κυβερνητικά Τμήματα
2. Τοπικές Αρχές

Κριτήρια επιλεξιμότητας

58. Συμβατότητα έργου με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, 
ισότητα και μη διάκριση)
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59. Επιλεξιμότητα περιοχής παρέμβασης

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι 100% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου στη βάση της 
προσκόμισης σχετικών αποδεικτικών στοιχείων

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ανέγερση / συντήρηση κτιρίων και η ανάπλαση / εξωραϊσμός δημόσιων χώρων (κατασκευαστικές 
εργασίες)

2. Αγορά σταθερού ή/και εντοιχιζόμενου εξοπλισμού, μηχανημάτων, επίπλων κλπ.
3. Αγορά Γης μέχρι 10% του συνολικού κόστους του έργου
4. Υπηρεσίες Συμβούλων για την μελέτη / συντονισμό / παρακολούθηση (π.χ. αρχιτέκτονες, 

πολιτικοί μηχανικοί, επιθεωρητές εργοταξίου, κλπ.) του έργου
5. Αγορά κτιρίου
6. Δαπάνες πληροφόρησης και δημοσιότητας

·

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι 100% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου στη βάση της 
προσκόμισης σχετικών αποδεικτικών στοιχείων

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
Τα έργα που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση δημόσια έργα κοινής οφελείας προς όφελος του 
αγροτικού πληθυσμού με έντονο τον τοπικό χαρακτήρα και δεν διαφαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού που να συνιστά κρατική ενίσχυση.

Ωστόσο, μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης η 
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παρέμβαση θα σταλεί στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων για να εξεταστεί εκ νέου κατά πόσο χρειάζεται 
να ληφθεί σχετική έγκριση για τις κρατικές ενισχύσεις (έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης νομική κατοχύρωση 
των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν). Σε περίπτωση που απαιτηθεί έγκριση κρατικών ενισχύσεων 
αυτή δύναται να βασίζεται στον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Type of state aid instrument to be used for clearance:
 Notification       GBER       ABER       de minimis      

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Μη επιλέξιμες δαπάνες

1. ΦΠΑ ο οποίος μπορεί να ανακτηθεί (σε περίπτωση που Δικαιούχος είναι Τοπική Αρχή)
2. Χρεωστικοί τόκοι
3. Αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό πέραν από το 10% του συνόλου των 

επιλέξιμων δαπανών της συγκεκριμένης πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το όριο μπορεί να αυξηθεί για πράξεις σχετικές με τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος.

4. Δαπάνες που διενεργήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, ημερομηνία έναρξης της περιόδου 
επιλεξιμότητας.

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 11 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

ΑΑ 4.4. UA - Μέση 
ενίσχυση

Grant Average R.37; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΑΑ 4.4. UA - Μέση ενίσχυση
Ο καθορισμός του μοναδιαίου κόστους έχει γίνει λαμβάνοντας 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
Planned 
Unit 
Amount

Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 735,715.00 735,715.00 735,715.00 735,715.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

ΑΑ 4.4. UA - 
Μέση 
ενίσχυση O.22 (unit: 14) 10.00 4.00 14.00

O.22 (unit: 14) 3,605,000.00 3,090,000.00 2,575,000.00 1,030,000.00 10,300,000.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 1,550,150.00 1,328,700.00 1,107,250.00 442,900.00 4,429,000.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR)

TOTAL
Out of which for 
financial 
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instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 4.5 - Υποδομές για αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού και μείωση απωλειών από αρδευτικά 
δίκτυα 
Intervention Code (MS) Α.Α. 4.5
Intervention Name Υποδομές για αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού και μείωση απωλειών από αρδευτικά 

δίκτυα 
Type of Intervention INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Common Output Indicator O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός 
Έλεγχος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

4.1

Αξιοποίηση των εναλ/κών πηγών 
άρδευσης για αντικατάσταση της 
χρήσης επιφανειακών και υπόγειων 
νερων

Βαθμίδα Α Partially

5.3
Εξοικονόμιση του νερού. Συντήρηση 
παλαιών αρδευτικών δικτύων προς 
περιορισμό των απωλειών 

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.23 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para melhorar o balanço 
hídrico
R.27 Number of operations contributing to environmental sustainability and the achievement of climate mitigation and 
adaptation goals in rural areas
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Κυβερνητικά δίκτυα ανακυκλωμένου νερού

Η αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία είναι απόλυτα θεμιτή και 
συμβατή με τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων, 
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όπως αυτή καθορίζεται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και τις συνδεδεμένες Οδηγίες και επίσης το νέο 
Κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (EΕ2020/741). Η 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην 
εξοικονόμηση και ποιοτική προστασία των φυσικών υδατικών πόρων, εντάσσεται στις δράσεις για την 
κυκλική οικονομία και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας.

Στην Κύπρο, η περαιτέρω (τριτοβάθμια) επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι υποχρεωτική. Η 
παραγωγή και χρήση του ανακυκλωμένου νερού γίνεται κατόπιν της σχετικής άδειας από την αρμόδια 
αρχή, με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας νερού και με την εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής 
πρακτικής σε ότι αφορά τη χρήση και διαχείριση του. Νοείται ότι, από το 2023, θα τεθεί σε ισχύ και ο 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ2020/741, με τον οποίο τίθενται τα κοινά πλαίσια αδειοδότησης και χρήσης 
του ανακυκλωμένου νερού, από όλα τα ΚΜ.

Αναφέρεται ως παράδειγμα έργου που δύναται να ενταχθεί στο μέτρο το Δίκτυο ανακυκλωμένου νερού 
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Στην περιοχή Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου παράγεται 
ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας το οποίο διοχετεύεται για χρήση στον τομέα της 
γεωργίας και για χώρους πρασίνου. Με την αναμενόμενη αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων τα 
επόμενα χρόνια, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν ποσότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
αντικατάσταση της χρήσης φρέσκου νερού στην περιοχή τη κοινότητας Σωτήρα, η οποία εξυπηρετείται 
σήμερα από το Έργο του Νότιου Αγωγού. Η περιοχή παράγει κυρίως πατάτες, κολοκάσι και πεπονοειδή, 
προϊόντα που θα μπορούσε να αρδεύονται και με ανακυκλωμένο νερό, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής 
γεωργικής πρακτικής και τον Κανονισμό. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προωθηθεί η καλλιέργειας 
άλλων φυτειών χρήσιμων για την κυπριακή παραγωγή και κατάλληλων για χρήση ανακυκλωμένου νερού 
(π.χ. κτηνοτροφικά φυτά).

Αρδευτικά Τμήματα

Σημαντικός αριθμός Αρδευτικών Τμημάτων έχουν ανάγκη για οικονομική στήριξη με σκοπό την 
υλοποίηση έργων ή αναβάθμιση υφιστάμενων. Ιδιαίτερα κάποια μεγάλα και παλαιά αρδευτικά τμήματα 
έχουν μεγάλη ανάγκη την αντικατάσταση έργων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων με νέα υποδομή ή 
τεχνολογία, με σκοπό την μείωση των απωλειών, την αποδοτική χρήση του νερού και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των γεωργών ώστε το νερό να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, βελτιώνοντας και 
την παραγωγή.

Ένα σημαντικό παράδειγμα ΑΤ που αποτελεί κλειδί στην τοπική κοινωνία και στην διατήρηση της ζωής 
στην κοινότητα, είναι το ΑΤ Κάτω Πύργου (Κατούρη). Πρόκειται για μεγάλη ακριτική κοινότητα, η 
οποία υποφέρει λόγω της απομόνωσης της από την ελεύθερη περιοχή της Δημοκρατίας, αφού η 
περικλείεται από τις κατοχικές δυνάμεις (ανατολικά και δυτικά) τη θάλασσα (βόρεια) και από το δάσος 
της Πάφου (Νότια). Η γεωργία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για διατήρηση της ζωής και της 
δραστηριότητας στην κοινότητα, μαζί με μικρές μονάδες τουρισμού που απασχολούν μερικώς τους 
κατοίκους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το Αρδευτικό Τμήμα Κατούρης (Πύργου) κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄60, με πηγές 
νερού ένα μικρό φράγμα χωρητικότητας 282.000 κ.μ. και 4 γεωτρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η στάθμη του φράγματος είναι χαμηλή. Η αποθηκευτική ικανότητα του 
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φράγματος είναι σήμερα μειωμένη λόγω του όγκου λάσπης που συσσωρεύεται από τον ποταμό, ενώ 
υπάρχουν συνεχείς σημαντικές απώλειες νερού από τη έξοδο του φράγματος, καθιστώντας απολύτως 
αναγκαία την αντικατάσταση της με νέα, τεχνολογικά αναβαθμισμένη κατασκευή. Η συνολική έκταση 
που εξυπηρετείται από το ΑΤ είναι 1500 δεκάρια. Το αρδευτικό δίκτυο αποτελείται από 18 κεντρικούς 
αγωγούς και το σχετικό δίκτυο διανομής, αλλά πρόκειται για πολύ παλιό έργο που λειτουργεί με πολλά 
προβλήματα και τεράστιες απώλειες νερού. Ολόκληρο το δίκτυο πρέπει να αντικατασταθεί με εντελώς 
καινούργιο και τεχνολογικά άρτιο δίκτυο, το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα για την ορθολογική 
διαχείριση του νερού και την αναβάθμιση της γεωργικής δραστηριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω πλαίσιο το η παρέμβαση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες

Α) Υποδομές σχετικά με την αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού

Στην Κύπρο υπάρχουν ήδη και λειτουργούν σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ωστόσο δεν έχουν 
υλοποιηθεί ακόμη σε όλους τους σταθμούς έργα υποδομής για αποθήκευση και διοχέτευση του 
παραγώμενου νερού σε τομείς όπως αυτός της πρωτογενούς παραγωγής. Μέσα από την Κατηγορία Α 
παραχωρείται στήριξη για τις επενδύσεις σε δεξαμενές αποθήκευσης, δημιουργία προτεύοντος και 
δευτερεύοντος δικτύου διανομής. Δύναται επίσης να τοποθετηθούν κεντρικοί και δευτερεύοντες αγωγοί 
στους οποίους οι γεωργοί κατόπιν άδειας από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα τοποθετήσουν το δίκτυο 
διανομής στα αγροτεμάχια τους, δράση η οποία είναι επιλέξιμη στα πλαίσια της παρέμβασης για 
επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλέυσεις, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 
συνέργια των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου. Στην υποδομή παρέχεται η δυνατότητα να 
συμπεριληφθεί και η κατασκευή δεξαμενής / φράγματος χειμερινής αποθήκευσης, όπου θα αποθηκεύεται 
η περίσσεια ποσότητα ανακυκλωμένου νερού που παρατηρείται τη χειμερινή περίοδο για χρήση στη 
γεωργία την καλοκαιρινή περίοδο.

Συμπερασματικά, δια μέσου της παρέμβασης αναμένεται η δημιουργία υποδομής για ένταξη στο υδατικό 
ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
εξοικονόμηση ποσοτήτων φρέσκου νερού.

Β) Υποδομές σχετικά με την βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων που παρουσιάζουν σημαντικές 
απώλειες

Καλύπτονται υποδομές που διασφαλίζουν την εξοικονόμηση νερού άρδευσης λόγω απωλειών από δίκτυα 
καθώς και για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την μείωση των απωλειών και την 
βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Οι βασικές αρχές επί των οποίων θα καταρτιστούν τα κριτήρια επιλογής έχουν ως ακολούθως:

1. αριθμος γεωργών που θα επωφεληθούν
2. γεωργικές εκτάσεις που επηρεάζονται
3. ποσοστό δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος

Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του 
Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ όπως για παράδειγμα η επενδύσεις για εξοικονόμηση νερού από γεωργούς 
στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης αλλά και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που προνούν 
την τήρηση υποχρεώσεων σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας τους νερού αλλά και της 
εξοικονόμησης του.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι:
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1. Δημόσιοι Οργανισμοί και Οργανισμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα,
2. Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
3. Συνεργασίες παραγωγών

Κριτήρια επιλεξιμότητας

60. Το έργο θα πρέπει να εμπίπτει στις επιλέξιμες κατηγορίες της παρέμβασης
61. Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
62. Το έργο θα πρέπει να εξασφαλίζει δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των υλοποιημένων 
δράσεων και καταβάλλεται σε μια ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποιήσης της 
επένδυσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά είναι:

1. Τεχνικά έργα για εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου (κεντρικούς αγωγούς και δευτερεύοντες 
αγωγούς)

2. Τεχνικά έργα για κατασκευή δεξαμενής / φράγματος χειμερινής αποθήκευσης
3. Τεχνικά έργα για κατασκευή αντλιοστασίων
4. Κατασκευή των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων
5. Αγορά /εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας
6. Κατασκευή μικρότερων υποστηρικτικών έργων όπως φρεάτια, δικλίδες, κλπ.
7. Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πιο πάνω, όπως μελέτες, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών 

και συμβούλων
8. Δαπάνες που προκύπτουν από επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που σύμφωνα με το Άρθρο 69 (3) (γ) του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 το ΦΠΑ μπορεί να επιδοτηθεί στη περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμο. 
Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας δεν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης του ΦΠΑ, οπότε και θα 
επιδοτείται.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
Για ορισμένες επενδύσεις θα καθορίζονται μοναδιαία κόστη μέσα απο το εγχειρίδιο του μέτρου. 

Additional explanation
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8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Οι επιλέξιμες και μή επιλέξιμες δαπάνες θα καταγράφονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής του μέτρου.

Does the investment contain irrigation?
 Yes       No      

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %)
10 %
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %)
10 %

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 4.5 UA - Μέση ενίσχυση 
ανά εργο για ανακυκλωμένο νερό 

Grant Average R.23; 

Α.Α. 4.5 UA2 - Μέση ενίσχυση 
ανά εργο για μειώση απώλειας 
ύδατος

Grant Average R.27; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 4.5 UA - Μέση ενίσχυση ανά εργο για ανακυκλωμένο νερό 
.

Α.Α. 4.5 UA2 - Μέση ενίσχυση ανά εργο για μειώση απώλειας ύδατος
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 4.5 UA - 
Μέση ενίσχυση ανά 
εργο για 
ανακυκλωμένο νερό 

O.22 (unit: 
Operations) 1.00 1.00 2.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Α.Α. 4.5 UA2 - 
Μέση ενίσχυση ανά 
εργο για μειώση 
απώλειας ύδατος Maximum 
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Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)
O.22 (unit: 
Operations) 2.00 2.00 1.00 5.00
O.22 (unit: 
Operations) 3.00 3.00 1.00 7.00
Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 1,200,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 10,000,000.00
Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 516,000.00 1,290,000.00 1,204,000.00 516,000.00 774,000.00 4,300,000.00
Out of which for 
financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
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EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up 
Α.Α. 5 - Εγκατάσταση νέων γεωργών
Intervention Code (MS) Α.Α. 5
Intervention Name Εγκατάσταση νέων γεωργών
Type of Intervention INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up 
Common Output Indicator O.25. Number of young farmers receiving setting-up support
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: Yes
Environment: No
ES rebate system: 
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business development in rural areas

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of 
the CAP Strategic Plan Addressed in CSP

7.1
Διαμόρφωση Εθνικής πολιτικής για την 
διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων 
γεωργών

Βαθμίδα Α Partially

7.2
Ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για την 
εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές 
περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially

7.3 Στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωργών με 
πρόσβαση σε αρχικά κεφάλαια Βαθμίδα Γ Partially

7.4
Μεγιστοποίηση συνεργειών Πρώτου και 
Δεύτερου Πυλώνα για τη διευκόλυνση της 
εγκατάστασης νέων γεωργων

Βαθμίδα  Β Yes

7.5
Παροχή κινήτρων για παραμονή νέων στην 
ύπαιθρο μέσω της στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.36 Número de jovens agricultores que se instalaram com o apoio da PAC, com repartição por género
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Σύμφωνα με τη SWOT Αnalysis και άλλες πραγματοποιηθείσες έρευνες, ο κυπριακός γεωργικός τομέας, 
συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται από γηρασμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 1,3% των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Κύπρο είναι 
ηλικίας μικρότερης των 35 ετών (σε σύγκριση με 5,1% στην ΕΕ-28). Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της 
γήρανσης και της μη ανανέωσης των γενεών του αγροτικού πληθυσμού, καθίσταται σαφής η ανάγκη 
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παροχής οικονομικής στήριξης σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να ενταχθούν και να 
δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα με βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Το ηλικιακό χάσμα του γεωργικού πληθυσμού μπορεί να γεφυρωθεί δια μέσου της παρέμβασης αυτής 
όπου παρέχονται οικονομικά κίνητρα σε νέους γεωργούς για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων συμβάλλοντας αφενός στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και αφετέρου στην ηλικιακή αναδιάρθρωση του 
αγροτικού πληθυσμού. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος προέβη εντός του 2020 σε ευρεία διαβούλευση με νέους των αγροτικών περιοχών σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
συγκεντρώθηκαν οι εισηγήσεις των νέων και αφού μελετήθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή, 
διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο, οι εισηγήσεις των νέων οδήγησαν στον ανασχεδιασμό της παρέμβασης με 
βελτιωμένους όρους και πρόνοιες.

Το Μέτρο παρέχει οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση νέων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος αυτής, οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη 
φορά ως επικεφαλής /αρχηγοί (διευθυντές) γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά 
σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων.

Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Μέτρου είναι:

1. η πληθυσμιακή ανανέωση του γεωργικού ανθρώπινου δυναμικού
2. η δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 

διαχειριστές νέους ανθρώπους, περισσότερο επιδεχτικούς στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη

3. η προώθηση της απασχόλησης και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές
4. η αξιοποίηση εκμεταλλεύσεων οι οποίες πρόκειται να εγκαταλειφθούν ή είναι ήδη 

εγκαταλελειμμένες ειδικά στις ορεινές περιοχές
5. η επαγγελματική κατάρτιση των νέων γεωργών

Τα κριτήρια επιλογής που θα καθορίζονται σε κάθε προκήρυξη θα λαμβάνουν υπόψη την δυνητική 
τυπική απόδοση, την υποστήριξη ειδικών περιοχών όπως οι ορεινές περιοχές και την ενασχόληση με την 
βιολογική παραγωγή και ενδεχόμενα άλλα συστήματα ποιότητας.

Η παρέμβαση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης 
με σημαντικότερη τη παρέμβαση για επενδύσεις στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα αλλά και τα 
μέτρα εκαπίδευσης και κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο. Περαιτέρω 
εφαρμόζεται η παρέμβαση για την ενίσχυση νέων γεωργών στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα όπου 
παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση στους νέους ανάλογα με την καλλιεργούμενη έκταση του κάθε γεωργού.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχος αιτητής λογίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο πληροί 
τα ακόλουθα,

Φυσικό Πρόσωπο:

•        το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος αυτής κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
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•            διαθέτει ή θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες σχετικές με τον κλάδο 
παραγωγής της εκμετάλλευσής του,

•            εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης 
αποδεικνύοντας τη νόμιμη κατοχή της.

Νομικό Πρόσωπο:

•            εταιρεία η οποία έχει συσταθεί με βάση τον περί Εταιρειών νόμο Κεφ. 113, με κύρια 
δραστηριότητα τον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας.

•            το 95% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να ανήκει σε φυσικό ή φυσικά 
πρόσωπα, κανένας εκ των οποίων δεν θα έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης και εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του 
Νομικού Προσώπου, αποδεικνύοντας την νόμιμη κατοχή της.

•            Ο επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του νομικού προσώπου θα πρέπει να διαθέτει ή θα 
αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες σχετικές με τον κλάδο παραγωγής της 
εκμετάλλευσής του.

·

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Ο αιτητής θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής για πρώτη φορά αυτόνομης και 
ανεξάρτητης γεωργικής εκμετάλλευσης ή να διαθέτει ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο.

2. Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο αποτελεί μέρος της αίτησής του, 
στο οποίο θα διαφαίνεται η βελτίωση της αρχικής κατάστασης της γεωργκής ή κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης μέσω των γεωργικών ή κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει.

3. Ο αιτητής θα πρέπει να μην είναι εγγεγραμένος στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για περίοδο μεγαλύτερη των 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Η συνολική εκμετάλλευση, μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να 
εξασφαλίζει το ελάχιστο όριο δυνητικής τυπικής απόδοσης. Διευκρινίζεται ότι η τυπική απόδοση 
είναι το γινόμενο της αξίας παραγωγής με την παραγόμενη ποσότητα (ακαθάριστα έσοδα). Το 
σύνολο των δραστηριοτήτων του αιτητή θα πρέπει να εξασφαλίζει τα ελάχιστα όρια εισδοχής της 
δυνητικής τυπικής απόδοσης τα οποία και θα ελέγχονται. Το ελάχιστο όριο δυνητικής απόδοσης 
θα καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

5.  Ο αιτητής θα πρέπει να διαθέτει ή θα αποκτήσει εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης 
της αίτησής του, επαρκή επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες, σχετικές με τον παραγωγικό 
κλάδο της εκμετάλλευσής του.

6. Σημειώνεται ότι, ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ή/και Αρδευτικά Τμήματα/Συνδέσμους ή/και ιδιωτικά δίκτυα 
ανακυκλωμένου νερού, που να αποδεικνύουν την ετήσια ποσότητα νερού που δύναται να έχει στη 
διάθεσή του, το τεμάχιο γης/εκμετάλλευση.

7. Ο αιτητής Θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση για συνεχή συμμετοχή στο Μέτρο τουλάχιτον 
για πέντε (5) χρόνια.

8. Ο αιτητής θα πρέπει να ενταχθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) ως αυτοτελώς 
εργαζόμενος γεωργός ή κτηνοτρόφος, ενώ στην περίπτωση του νομικού προσώπου, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος θα πρέπει να ενταχθεί ως μισθωτός της εταιρείας, μετά ή λίγο πριν την έγκριση της 
αίτησής του.

9. Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Σχέδιο των Εκταρικών Επιδοτήσεων (άμεσες 
πληρωμές α' πυλώνα) και να συνεχίζει να υποβάλλει για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, που αφορούν 
την δέσμευσή του.

10. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγροτών στην αντίστοιχη κατηγορία για Νέους 
Γεωργούς Πρώτης Εγκατάστασης μετά την έγκριση της αίτησής του.

11. Ο αιτητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο 2011, 
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των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των αποφάσεων πολιτικής που αφορούν τον 
τομέα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. (για όσους εφαρμόζεται)

12. Όσον αφορά τις ενοικιαζόμενες εκτάσεις θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση μίσθωσης για 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση στο μέτρο καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά 
την έγκριση της αίτησης και την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και η δεύτερη δόση θα 
καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
Η ελάχιστη ενίσχυση ανέρχεται σε €20.000 και αυξάνεται μέχρι τις €50.000 με βάση τους δύο πιο κάτω 
παράγοντες:

1. Κατά πόσο η εγκατάσταση γίνεται σε ορεινή περιοχή
2. Το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση παρέχεται ως εφάπαξ ποσό και κυμαίνεται από € 20.000 μέχρι € 50.000. 

Η ελάχιστη ενίσχυση ανέρχεται σε €20.000 και αυξάνεται μέχρι τις €50.000 με βάση τους δύο πιο κάτω 
παράγοντες:

1. Κατά πόσο η εγκατάσταση γίνεται σε ορεινή περιοχή
2. Το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
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9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α 5 UA - Μέση 
ενίσχυση ανά δικαιούχο

Grant Average R.36; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α 5 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α 5 UA - 
Μέση 
ενίσχυση ανά 
δικαιούχο

O.25 (unit: 
Beneficiaries) 130.00 30.00 140.00 300.00
O.25 (unit: 
Beneficiaries) 130.00 30.00 140.00 300.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 2,275,000.00 525,000.00 2,450,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 10,500,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 978,250.00 225,750.00 1,053,500.00 1,128,750.00 1,128,750.00 4,515,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
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in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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COOP(77) - Cooperation
A.A. 6.2 - Συνεργασία
Intervention Code (MS) A.A. 6.2
Intervention Name Συνεργασία
Type of Intervention COOP(77) - Cooperation
Common Output Indicator O.1. Number of European Innovation Partnership (EIP) operational group projects
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

10.6
Ενίσχυση της δικτύωσης και 
πρόσβασης των αγροτών σε έματα 
καινοτομίας και  νέων τεχνολογιών

Βαθμίδα Β Yes

10.7

Αξιοποίηση της Ε&Κ  με σκοπό 
την δημιουργία προϊόντων 
μεταποίησης με υψηλή 
προστιθέμενη αξία 

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Καθίσταται επιτακτική ανάγκη η ενεργοποίησης της παρέμβασης «Συνεργασία για την ετοιμασία και 
υλοποίηση δραστηριοτήτων των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα».

Διαμέσου της εν λόγω παρέμβασης καταβάλλεται προσπάθεια προώθησης της καινοτομίας στη γεωργία 
και τις αγροτικές περιοχές, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Επομένως, στοχεύεται η διαμόρφωση και η εδραίωση κουλτούρας τόσο για την επίτευξη συνεργασίας 
μεταξύ διαφόρων εταίρων του αγροτικού τομέα που έχουν κοινό στόχο όσο και για την υλοποίηση των 
καινοτόμων τους δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό θα χρηματοδοτηθεί τόσο η σύσταση (ετοιμασία 
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δραστηριοτήτων) των ΕΟ της ΕΣΚ όσο και η υλοποίηση των καινοτόμων τους Έργων.

Η χρηματοδότηση για τη σύσταση ΕΟ αποτελεί ισχυρό οικονομικό κίνητρο για την επίτευξη της 
συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εταίρων. Κατά συνέπεια αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ώθηση της 
καινοτομίας στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές. Η σύσταση ΕΟ που θα αποτελείται από εταίρους οι 
οποίοι συνδυάζουν συμπληρωματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες (πρακτικής, επιχειρηματικής, 
επιστήμης κλπ) με κοινό σκοπό τη συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα ο κάθε εμπλεκόμενος εταίρος να 
προσεγγίζει και να εξετάζει την καινοτόμα ιδέα της ομάδας από τη δική του οπτική γωνία.

Ως εκ τούτου, αναμένουμε με το οικονομικό κίνητρο που θα παρέχεται για την επίτευξη της συνεργασίας, 
να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν πιο γρήγορα καινοτόμες ιδέες από ότι θα αναπτύσσονταν από ένα 
άτομο. Ομοίως, κίνητρο για τις εν δυνάμει ΕΟ θα αποτελέσει και η χρηματοδότηση της υλοποίησης του 
Έργου τους, το οποίο θα βασίζεται στην καινοτόμα ιδέα που ανέπτυξαν. Με την υλοποίηση του Έργου, 
υιοθετούνται τα αποτελέσματα του από τους εταίρους της ΕΟ, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση και 
από άλλους γεωργούς που αντιμετωπίζουν την ίδια ανάγκη/ πρόβλημα ή ευκαιρία.

Η εν λόγω παρέμβαση εμπίπτει στον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση 
της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την 
ενθάρρυνση υιοθέτηση τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στους ειδικούς στόχους του Κανονισμού. Για 
να επιτευχθεί η συμβολή της παρέμβασης τόσο στον εγκάρσιο στόχο όσο και στους ειδικούς στόχους του 
Άρθρου 6 του Κανονισμού, σε κάθε προκήρυξη, θα ανακοινώνονται οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα 
πρέπει να εμπίπτει το θέμα που θα διαπραγματεύεται το καινοτόμο Έργο της ΕΟ.

Οι θεματικές ενότητες που θα ανακοινώνονται θα είναι ένας συνδυασμός των προκαθορισμένων στόχων 
(ενός ή περισσοτέρων από τους εννέα στόχους) του Κανονισμού και των αναγκών του Κυπριακού 
γεωργικού τομέα που έχουν αναδειχθεί μέσα από την SWOT analysis.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο τύπος παρέμβασης θα μπορεί να συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων.

Η διασύνδεση των προαναφερόμενων στόχων και των αναγκών που αναδείχθηκαν από τη SWOT analysis 
με τη γενίκευση των θεματικών ενοτήτων σε κάθε προκήρυξη της παρέμβασης επιβάλλεται. Επομένως, 
δεν θα αποκλειστούν καινοτόμα Έργα των οποίων το θέμα τους δεν έχουν προβλεφθεί και τα οποία όμως 
αφενός αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες/λύσεις που εστιάζουν στις ανάγκες των γεωργών ή των 
δασοκόμων και αφετέρου συμβάλλουν στον εγκάρσιο στόχο του Κανονισμού.

Η διάδοση των καινοτόμων Έργων των ΕΟ θα είναι υποχρεωτική. Θα διαδίδουν περίληψη των 
αποτελεσμάτων των Έργων τους, σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον μέσω των Δικτύων της 
Ευρωπαικής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Με 
αυτό τον τρόπο τα αποτελέσματα των Έργων των ΕΟ θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς του αγροτικού τομέα καθώς και στο ευρύ κοινό.

Για την τόνωση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων έχει δημιουργηθεί από την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014–2020 το Δίκτυο ΕΣΚΚ. Το Δίκτυο αυτό λειτουργούσε υπο 
την αιγίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Στην παρούσα προγραμματική περίοδο 2023–2027 θα 
συνεχίσει να υφίσταται κάτω από το Κυπριακό Δίκτυο ΚΑΠ, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης 
καινοτομίας στο γεωργικό τομέα όπου μεταξύ άλλων θα προωθεί την ταχύτερη και ευρύτερη μεταφορά 
καινοτόμων λύσεων στην πράξη.

Παράλληλα, η προσέλκυση δυνητικών αιτητών για την ετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων των 
ΕΟ της ΕΣΚ μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μέσω του Δικτύου ΕΣΚΚ αφού θα συνεχίσει και αυτή 
την προγραμματική περίοδο να βοηθά στην ανεύρεση εταίρων που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε ΕΟ, 
στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (γεωργών, ερευνητών, συμβούλων, ΜΚΟ κλπ) μέσω 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, ηλεκτρονικών ενημερωτικών εντύπων και της ιστοσελίδας https://eskk–
da.moa.gov.cy, για τη χρηματοδότηση Έργων των ΕΟ και για την καινοτομία γενικότερα. Επίσης, θα 
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συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων με κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους 
δυνητικούς αιτητές. Παράλληλα, το Δίκτυο ΕΣΚΚ για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, έχει αρχίσει 
να δημιουργεί μία βάση ερευνητικών Έργων που σχετίζονται με τον Κυπριακό αγροτικό τομέα όπου θα 
συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να αναρτάται στην εν λόγω ιστοσελίδα. Η βάση αυτή μπορεί να 
αποτελέσει εργαλείο ανεύρεσης καινοτόμων ιδεών με πρακτική εφαρμογή κυρίως για τους γεωργούς που 
προσπαθούν να βρουν λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ο γεωργός θα ενημερώνεται και θα 
γνωρίζει τι έχει προηγηθεί από τους ερευνητές στον κλάδο που απασχολείται. Στις πλείστες περιπτώσεις 
αναμένουμε να αντληθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, να προσαρμοστούν στις ανάγκες των γεωργών 
ώστε να έχουν πρακτική εφαρμογή και να υλοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, το Δίκτυο ΕΣΚΚ υποστηρίζει το AKIS όπου με την υφιστάμενη δομή η ενημέρωση των 
συμβούλων του Τμήματος Γεωργίας για τα αποτελέσματα των καινοτόμων Έργων των ΕΟ, θα γίνεται 
άμεσα από τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών. Σημειώνεται ότι οι συμβουλές προς τους αγρότες στην 
Κύπρο παρέχεται από το Τμήμα Γεωργίας, μέσω του συστήματος των Γεωργικών Εφαρμογών και με τον 
τρόπο αυτό η επικοινωνία, η άντληση ιδεών και η διάδοση γνώσης και καινοτομίας είναι άμεση και 
αποτελεσματική.

Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα των Έργων των Επιχειρησιακών Ομάδων θα διαδίδονται σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέσω του συτήματος Γεωργικών Εφαρμογών.

Στην Παρέμβαση εντάσσονται και τα έργα καινοτομίας στο αμπελοοινικό τομέα τα οποία κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτούνταν στα πλαίσια της ΚΟΑ Οίνου. Ως αποτέλεσμα 
ενδέχεται κατά την προκήρυξη να υπάρχει διακριτό ποσό προκήρυξης για την κατηγορία αυτή.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι συνεργασίες, στις οποίες συμμετέχουν απαραιτήτως τουλάχιστον ένας 
γεωργός ή δασοκόμος. Ο σκοπός δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων είναι να υλοποιήσουν Έργα τα 
οποία θα εστιάζουν είτε σ’ ένα συγκεκριμένο πρόβλημα/ ανάγκη, είτε σε μία ευκαιρία του γεωργικού ή 
δασικού τομέα και να διαπραγματεύεται την καινοτόμα πρακτική επίλυση ή και αξιοποίηση του. Αυτό 
που αναμένουμε είναι να συσταθούν ΕΟ οι οποίες θα μπορούσαν να βρουν καινοτόμες λύσεις όπως για 
γεωργικές πρακτικές, μεθόδους, τεχνολογίες κλπ διαφορετικές από αυτές που ήδη εφαρμόζονται, να 
υιοθετηθούν και να διαδοθούν.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

1. Οι ΕΟ αποτελούν μέρος της ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα.
2. Οι εταίροι της ΕΟ θα πρέπει να συν–αποφασίζουν και να συν–δημιουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Έργου. Ένας τρόπος για την ετοιμασία των δραστηριοτήτων των ΕΟ/ σύσταση ΕΟ και την 
υλοποίηση του καινοτόμου Έργου είναι να δημιουργηθεί η ΕΟ υπό τη μορφή επιχείρησης.

3. Η ΕΟ θα πρέπει να συγκεντρώνει εταίρους με συμπληρωματικές γνώσεις, όπως οι γεωργοί, οι 
σύμβουλοι, οι ερευνητές, οι επιχειρήσεις ή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σε έναν 
στοχοθετημένο συνδυασμό που ταιριάζει καλύτερα στην επίτευξη των στόχων του Έργου. 
Επομένως, η ΕΟ θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δύο διαφορετικούς εταίρους με 
διαφορετικούς ρόλους και ένα Συντονιστή Έργου.

4. Ο ένας εταίρος της ΕΟ θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τον ορισμό του γεωργού ή του 
δασοκόμου. Ο δεύτερος εταίρος της ΕΟ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε νοουμένου ότι είναι 
σχετικός με το θέμα του καινοτόμου Έργου και μπορεί να συμβάλλει με τον διαφορετικό 
επαγγελματικό του προσανατολισμό στο να υλοποιηθεί η δράση που ανέλαβε. Αυτός μπορεί να 
είναι ΜΚΟ, ερευνητικός φορέας, σύμβουλος, επιχείρηση, δημόσιος οργανισμός κλπ.

5. Κάθε ΕΟ καταρτίζει και υποβάλλει ένα σχέδιο για τη σύσταση της καθώς και την υλοποίηση του 
καινοτόμου Έργου της. Το σχέδιο αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση υποβολής.

6. Σε κάθε προκήρυξη η ΕΟ μπορεί να υποβάλλει περισσότερα από ένα σχέδιο νοουμένου ότι η ΕΟ 
δεν θα έχει να διαχειριστεί περισσότερα από δύο εγκεκριμένα σχέδια Έργων.
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7. Το Έργο της ΕΟ θα πρέπει να εστιάζει είτε σ’ ένα συγκεκριμένο πρόβλημα/ ανάγκη, είτε σε μία 
ευκαιρία και να διαπραγματεύεται την καινοτόμα πρακτική επίλυση ή και αξιοποίηση του. Άρα 
στο σχέδιο που θα υποβληθεί από την ΕΟ, θα πρέπει να διαφαίνεται ξεκάθαρα το 
πρόβλημα/ανάγκη/ευκαιρία που αντιμετωπίζει ο γεωργός ή ο δασοκόμος, η καινοτόμα πρακτική 
επίλυση ή και αξιοποίηση που προτείνεται καθώς και πως αναπτύσσεται αυτή η λύση για να έχει η 
ΕΟ το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα περιγράφονται ταυτόχρονα και πως 
αντιμετωπίζει η ΕΟ τις αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η προβλεπόμενη καινοτομία 
μπορεί να βασιστεί σε νέες αλλά και σε παραδοσιακές πρακτικές εντός ενός νέου γεωγραφικού ή 
περιβαλλοντικού πλαισίου.

8. Το Έργο της ΕΟ που θα περιγράφεται στο σχέδιο της, θα πρέπει να εμπίπτει σε μία τουλάχιστον 
από τις θεματικές ενότητες της προκήρυξης.

9. Οι υφιστάμενες Επιχειρησιακές Ομάδες της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου μπορούν να 
υποβάλλουν και αυτές νέα σχέδια πληρώντας όμως τις προϋποθέσεις της νέας προκήρυξης.

10. Οι ΕΟ στις οποίες εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε η σύσταση τους υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται σε αυτή την προγραμματική περίοδο και υποβάλλουν εκ νέου σχέδια, επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση θα είναι το κόστος των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων για την επίτευξη του 
Έργου της (υλοποίησηΈργου).

11. Κάθε Έργο που υποβάλλεται στο σχέδιο της ΕΟ έχει μέγιστη διάρκεια υλοποίηση 36 μήνες.
12. Το υποβαλλόμενο σχέδιο της ΕΟ δεν θα πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί από άλλο Πρόγραμμα/ 

Ταμείο.
13. Οι ΕΟ υποβάλλουν Παραδοτέα Έργου.
14. Για τη διάδοση αποτελεσμάτων: Οι επιχειρησιακές ομάδες διαδίδουν περίληψη των σχεδίων και 

των αποτελεσμάτων των Έργων τους, κυρίως μέσω των Δικτύων ΕΣΚΚ και ΚΑΠ.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η χορήγηση της ενίσχυσης ως συνολικό ποσό, καλύπτει το κόστος συνεργασίας της Ε.Ο. καθώς και το 
κόστος των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων για την επίτευξη του Έργου της, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους των επενδύσεων. Για τις υλοποιούμενες δραστηριότητες θα τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης για παρόμοιες δραστηριότητες που καλύπτονται από άλλους τύπους 
παρεμβάσεων όπως καθορίζονται στα Άρθρα 65,66,67,68,69,70 και 72 του Κανονισμού.

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται από 50.000– 200.000 ευρώ ανάλογα με τον εγκεκριμένο 
προυπολογισμού και δράσεων του υποβαλλόμενου σχεδίου της κάθε ΕΟ.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο – τρεις δόσεις για περίοδο τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο από την 
ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου της ΕΟ. Η πρώτη δόση, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται θα 
καταβληθεί για τη σύσταση της ΕΟ, η δεύτερη μετά από την παράδοση παραδοτέων και όταν το Έργο 
βρίσκεται στα μισά της υλοποίησης του και η τρίτη (τελική) δόση θα καταβληθεί με το παραδοτέο της 
τελική έκθεσης του Έργου και αφού έχει πραγματοποιηθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων του.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
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 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
Η χορήγηση της ενίσχυσης ως συνολικό ποσό, καλύπτει το κόστος συνεργασίας της ΕΟ καθώς και το 
κόστος των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων για την επίτευξη του Έργου της, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους των επενδύσεων. Για τις υλοποιούμενες δραστηριότητες θα τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης για παρόμοιες δραστηριότητες που καλύπτονται από άλλους τύπους 
παρεμβάσεων.

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται από 50.000– 200.000 ευρώ ανάλογα με τον εγκεκριμένο 
προυπολογισμού και δράσεων του υποβαλλόμενου σχεδίου της κάθε ΕΟ.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο – τρεις δόσεις για περίοδο τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο από την 
ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου της ΕΟ. Η πρώτη δόση, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται θα 
καταβληθεί για τη σύσταση της ΕΟ, η δεύτερη μετά από την παράδοση παραδοτέων και όταν το Έργο 
βρίσκεται στα μισά της υλοποίησης του και η τρίτη (τελική) δόση θα καταβληθεί με το παραδοτέο της 
τελική έκθεσης του Έργου και αφού έχει πραγματοποιηθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων του.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει την διενέργεια ειδικής προκήρυξης που σχετίζεται με ζητήματα 
υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο πλαίσιο προωθούμενων πολιτικών του Υπουργείου. Σε ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο το ύψος της ενίσχυσης δύναται να ανάλθει μέχρι 400.000 ευρώ. Εξυπακούεται ότι θα 
ληφθεί η α νάλογη έγκριση από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
Προβλέπεται να συνεχιστεί η ίδια τακτική που εφαρμόστηκε και κατά την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, δηλαδή η χρήση του εργαλείου de minimis στις περιπτώσεις όπου κριθεί ότι συγκεκριμένο έργο δεν 
εμπίπτει απόλυτα στους σκοπούς του άρθρου 42.

H παρεμβάση θα αποσταλεί στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων για τελική γνωμάτευση πριν από την 
έναρξη εφαρμογής της παρέμβασης και την έναρξη καταβολής πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση ενεργοποίησης της πρόνοια για διενέργεια είδικης προκήρυξης με ποσό ενίσχυσης μεγαλύτερο 
των 200.000 ευρώ υπό της προυποθέσεις που περιγράφονται στην παρέμβαση. 

Type of state aid instrument to be used for clearance:
 Notification       GBER       ABER       de minimis      

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
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11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 6.2 UA  - Μέση 
ενίσχυση ανά έργο 
συνεργασίας 

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Average

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 6.2 UA  - Μέση ενίσχυση ανά έργο συνεργασίας 
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 6.2 UA  - 
Μέση ενίσχυση 
ανά έργο 
συνεργασίας 

O.1 (unit: 
Projects) 10.00 13.00 5.00 2.00 30.00
O.1 (unit: 
Projects) 10.00 13.00 5.00 2.00 30.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public expenditure 
in EUR) 300,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 600,000.00 3,000,000.00
Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 240,000.00 840,000.00 840,000.00 480,000.00 2,400,000.00

TOTAL Out of which for 
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financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 6.1 - LEADER
Intervention Code (MS) Α.Α. 6.1
Intervention Name LEADER
Type of Intervention COOP(77) - Cooperation
Common Output Indicator O.31. Number of supported local development strategies (LEADER) or preparatory 

actions
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: No
ES rebate system: 
LEADER: Yes

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Οι παρεμβάσεις LEADER μπορούν να εφαρμοστούν στις αγροτικές περιοχές σε όλη την επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) καθορίζουν την περιοχή παρέμβασης τους στην οποία θα μπορούν να 
στηρίξουν δράσεις που εμπίπτουν στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and local 
development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

8.1
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την 
προσέλκυση νέων επισχειρήσεων στις 
ορεινές περιοχές

Βαθμίδα Γ Partially

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.38 Percentagem da população rural abrangida por estratégias de desenvolvimento local
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Στην Κυπριακή Δημοκρατία, το LEADER εφαρμόζεται από την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, 
στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Οι τοπικοί φορείς στις αγροτικές περιοχές 
συνένωσαν τις δυνάμεις τους δημιούργησαν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), μέσω των οποίων 
σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης, οι οποίες 
χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Την προγραμματική περίοδο 2014 – 2022, 
οι ΟΤΔ έχοντας πλέον εμπειρεία στην εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, προχώρησαν στο σχεδιασμό 
και την εφαρμογή των Στρατηγικών τους πιο αποτελεσματικά αναβαθμίζοντας το ρόλο που 
διαδραματίζουν στις αγροτικές περιοχές.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στις αγροτικές περιοχές απαιτούνται 
καινοτόμες προσεγγίσεις, με ολιστικό και αειφόρο χαρακτήρα. Στην προσπάθεια αυτή καλείται να 
συμβάλει και η παρέμβαση LEADER, κατά την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, ώστε να 
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περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης, τις οποίες έχει εντείνει η πανδημία του 
COVID 19, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της 
τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.Όπως αναλύεται στην ανάλυση SWOT, στις αγροτικές 
περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντοπίζονται μια σειρά προκλήσεων στις οποίες το LEADER, ως 
ένα εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά. Οπως σχετικά αναφέρεται, οι 
αγροτικές περιοχές, στην Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από τη μείωση και τη 
γήρανση του πληθυσμού, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την υποαπασχόληση, τη φτώχεια, το μαρασμό του 
τοπικού παραγωγικού ιστού, την έλλειψη κοινωνικών παροχών και δυνατοτήτων εκπαίδευσης. Μέσα από 
τον προσδιορισμό των αναγκών έχει εντοπιστεί πως οι αγροτικές περιοχές έχουν άμεση ανάγκη για 
αναβάθμιση των παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών, για παροχή εμπορικών υπηρεσιών, για εκπαιδεύση, 
για παροχή δραστηριοτήτων αναψυχής και ποιοτικών θέσεων εργασίας καθώς και για διαφύλαξη, 
διατήρηση και προβολή των πολιτιστικών, φυσικών πόρων και της τοπικής παραδοσιακής τεχνογνωσίας.

Με δεδομένο ότι οι ίδιοι οι τοπικοί φορείς στις αγροτικές κοινότητες βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να 
εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει εντάξει την παρέμβαση LEADER και στην προγραμματική περίοδο 2023 -2027, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να εφαρμόσουν στις περιοχές τους Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάππτυξης δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην 
προώθηση της απασχόλησης, στην κοινωνική ένταξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αγροτικές περιοχές. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των ΟΤΔ, 
θα μπορόυν να περιλάβουν δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών και θα είναι συνυφασμένες με την επίτευξη ενός κρίσιμου στόχου που είναι η 
συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού και των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα μέσω της 
δημιουργίας/διατήρησης των θέσεων απασχόλησης. Μέσω των Στρατηγικών τους, οι ΟΤΔ θα δώσουν 
έμφαση κατά κύριο λόγο στην προσαρμογή των τοπικών αγροτικών οικονομιών στα νέα οικονομικά 
δεδομένα των τελευταίων ετών, συμβάλλοντας παράλληλα στην άμβλυνση / πρόληψη φαινομένων 
κοινωνικού αποκλεισμού ενεργοποιώντας το τοπικό δυναμικό.

Η στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων θα καλύπτει τα 
ακόλουθα:

α) την υλοποίηση πράξεων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων συνεργασίας και της προετοιμασίας 
τους, που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της στρατηγικής·

β) τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής και του συντονισμού της, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης ανταλλαγών μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών.

Δράση Α: Υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από Ομάδες Τοπικής Δράσης

Οι παρεμβάσεις LEADER μπορούν να εφαρμοστούν στις αγροτικές περιοχές σε όλη την επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. Το LEADER δεν 
θα εφαρμόζεται στις αστικές περιοχές οι οποίες ορίζονται ως οι διοικητικές περιοχές των Δήμων 
Λευκωσιας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Το ελάχιστο ποσοστό το οποίο θα κατανεμηθεί στην 
παρέμβαση LEADER ανέρχεται στο 5 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο 
ΚΑΠ. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) καθορίζουν την περιοχή παρέμβασης τους στην οποία θα 
μπορούν να στηρίξουν δράσεις που εμπίπτουν στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο της παρέμβασης LEADER θα ενισχυθούν οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα 
υποβληθούν προς την Διαχειριστική Αρχή ύστερα από σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Οι 
Στρατηγικές θα σχεδιαστούν από τις ΟΤΔ, βάσει των αναγκών της περιοχής παρέμβασής τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματά, τις αδυναμίες τις ευκαιρίες και τις απειλές. Οι Στρατηγικές θα 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης μεταξύ των κατοίκων και των τοπικών φορέων.

Οι ΟΤΔ, των οποίων οι Στρατηγικές θα εγκριθούν από τη Διαχειριστική Αρχή και θα λάβουν 
χρηματοδότηση, θα μπορούν να υλοποιούν Δράσεις, που θα προωθούν τους στόχους της Στρατηγικής 
τους.
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Συνολικά θα εγκριθούν τέσσερις ΟΤΔ στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προς την επίτευξη των στόχων για την αγροτική ανάπτυξη και με έμφαση στον ειδικό στόχο 8, δίνεται η 
δυνατότητα μέσω της παρέμβασης LEADER να στηριχθούν οι ακόλουθοι τύποι έργων:

1. επενδύσεις που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και των συνεργειών για τη διανομή και την προώθηση,

2. επενδύσεις που διαφοροποιούν το αγροτικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομέων των επενδύσεων για 
την προώθηση της οικοτεχνίας),

3. επενδύσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας/ εμπειρίας των κατοίκων της υπαίθρου, την 
 ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσης,

4. δράσεις για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης,
5. δημιουργία/ αναβάθμιση δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας,
6. ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων,
7. δράσεις για τη στήριξη των οικογενειών στις αγροτικές περιοχές,
8. δράσεις συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις συνεργασίας που συμβάλουν στην 

προώθηση της κυκλικής οικονομίας, του θεσμού των έξυπνων χωριών και των τοπικών αγορών
9. έργα διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας με άλλες Ομάδες Τοπικής Δράσης,

10. άλλες δράσεις μικρής κλίμακας οι οποίες συμβάλουν στους στόχους της Στρατηγικής της ΟΤΔ,

Η επιλογή των ΟΤΔ και των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης θα γίνει μετά από σχετική Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Αρμόδια Αρχή η οποία θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις 
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης, με γνώμονα τη συμβολή των Στρατηγικών στην επίτευξη των στόχων 
για την αγροτική ανάπτυξη. Επίσης, η Αρμοδία Αρχή κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των 
Στρατηγικών θα διασφαλίσει πως οι εγκεκριμένες ΟΤΔ θα στηρίζουν τη δικτύωση, τα καινοτόμα στοιχεία 
στο τοπικό πλαίσιο και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς.

Για την επιλογή των δράσεων των ΟΤΔ που θα στηριχθούν μέσω των Στρατηγικών, οι ΟΤΔ θα 
εφαρμόζουν διαφανή κριτήρια και διαδικασίες τα οποία θα διασφαλίζουν πως δεν γίνονται διακρίσεις, θα 
εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και θα λαμβάνουν υπόψη το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον 
τομέα του περιβάλλοντος και τις σχετικές Εθνικές Νομοθεσίες στους πιο πάνω τομείς.

Αναφέρεται σχετικά πως οι ΟΤΔ θα προβαίνουν σε δημοσιεύσεις Πρόσκλησεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για δράσεις που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική τους. Οι ΟΤΔ θα πραγματοποιούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια εφαρμογής της Στρατηγικής και με κάθε πρόσφορο μέσο, ενέργειες ευρείας ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Στις Προσκλήσεις θα αναφέρονται μεταξύ άλλων οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και η διαδικασία 
επιλογής των Δράσεων.

Η πληρότητα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων 
καθώς και έγκρισης των δράσεων από τις ΟΤΔ θα ελέγχονται/ εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή. Για τη 
διασφάλιση των πιο πάνω η Αρμοδία Αρχή, θα υπογράψει Συμβάσεις με τις ΟΤΔ, στις οποίες θα 
περιλαμβάνονται οι υπό αναφορά πρόνοιες για τις διαδιακασίες εφαρμογής της Στρατηγικής των ΟΤΔ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί τόσο κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και κατά την 
αξιολόγηση των αιτήσεων η ανάγκη επίτευξης συμπληρωματικότητας και συνεργειών με άλλες 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης παρέχεται επίσης ενίσχυση για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

Δράση Β: Προπαρασκευαστική υποστήριξη για την επόμενη προγραμματική περίοδο (μετά το 2027)

Το LEADER είναι μια προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης για τη στήριξη δράσεων στις αγροτικές περιοχές. 
Τέτοιες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση το σχεδιασμό και την εφαρμογή Στρατηγικών 
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Τοπικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα δημιουργηθούν μέσω της “εκ της κάτω προς τα άνω προσέγγισης”, 
μέσω διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό και θα βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτικών 
περιοχών. Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει προπαρασκευαστική υποστήριξη η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
για την ανάπτυξη της ικανότητας Ομάδων των τοπικών φορέων, που θα ηθελαν να σχεδιάσουν και να 
εφαρμόσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης στην περιοχή τους.Οι τοπικοί φορείς, των αγροτικών 
περιοχών, θα στηριχθούν μέσω της παρέμβασης αυτής, ώστε να συνενώσουν τις δυνάμεις τους και να 
σχεδιάσουν Στρατηγικές Ανάπτυξης στην περιοχή τους ως εκ τούτου η υπό αναφορά παρέμβαση 
αναμένεται να συμβάλει στους στόχους που τίθενται για την αγροτική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μέσω της “εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης”.

Για την προπαρασκευαστική υποστήριξη η Διαχειριστική Αρχή θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής υποστήριξης οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να εμπίπτουν στις πιο 
κάτω ενδεικτικές κατηγορίες:

i) δραστηριότητες κατάρτισης για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς

ii) μελέτες της οικείας περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας για κάποιες δράσεις 
οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης)

iii) Δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και δαπανών για ενέργειες που 
συνδέονται με διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προετοιμασία της στρατηγικής

iv) Διοικητικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού) της ομάδας πρωτοβουλίας, η 
οποία υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σταδίου της 
προετοιμασίας.

Για να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση μια Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τη γεωγραφική περιοχή και τον πληθυσμό που καλύπτονται από την εν λόγω στρατηγική· 

β) τη διαδικασία συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της εν λόγω στρατηγικής· 

γ) την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής· 

δ) τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα 
αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις· 

ε) την περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, στην οποία 
καταδεικνύεται η ικανότητα της ομάδας να υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή· 

στ) το σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο θα περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή των 
κονδυλίων από κάθε πρόγραμμα/ πηγή χρηματοδότησης.

Η προπαρασκευαστική υποστήριξη θα είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από το κατά πόσον η Στρατηγική 
Τοπικής Ανάπτυξης που σχεδιάστηκε από την ομάδα και λαμβάνει την υποστήριξη επιλέγεται στη 
συνέχεια για χρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δράση Α: Υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από Ομάδες Τοπικής Δράσης
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Ως Δικαιούχοι ορίζονται οι 4 Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα εγκριθούν από την Διαχειριστική Αρχή.

Οι υποψήφιες ΟΤΔ, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

·τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης.

·την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη της στρατηγικής.

·την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (ανάλυση SWOT).

·την περιγραφή των στόχων της Στρατηγικής και του ολοκληρωμένου και καινοτόμου χαρακτήρα της και 
την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων ποσοτικών δεικτών για τις 
εκροές ή τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται με 
ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους.

·το σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι μετατρέπονται σε δράσεις.

·την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που να αποδεικνύει 
την ικανότητα της ΟΤΔ να την υλοποιήσει και την περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων για την 
αξιολόγηση.

·τον προϋπολογισμό με αντίστοιχη κατανομή πιστώσεων σε κάθε Δράση που θα περιληφθεί στη 
στρατηγική της ΟΤΔ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας των ΟΤΔ:

1. Η γεωγραφική περιοχή δράσης της κάθε ΟΤΔ πρέπει να καθορίζεται επακριβώς.
2. Στην ΟΤΔ θα πρέπει να μετέχουν περισσότερες από 10 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι/ 

Κοινότητες).
3. Κάθε περιοχή/ Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι μέλος σε μια μόνο ΟΤΔ.
4. Οι Κοινότητες/ Δήμοι που θα καλύπτουν την περιοχή παρέμβασης των ΟΤΔ θα πρέπει να 

βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές.
5. Η περιοχή που καλύπτεται από την ΟΤΔ θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή.
6. Ο πληθυσμός κάθε ΟΤΔ θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000 κατοίκων.
7. Η ΟΤΔ θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους, προκειμένου να μπορεί να 

διαχειριστεί και να παρακολουθήσει την υλοποίηση της Στρατηγικής.
8. Η ΟΤΔ θα πρέπει συγκροτείται νόμιμα σε μια κοινή δομή.
9. Mέλη της ΟΤΔ θα πρέπει να είναι διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί φορείς της συγκεκριμένης 

περιοχής (δημόσιοι και ιδιωτικοί) όπως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς συλλογικών 
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, επιστημονικοί φορείς, πιστωτικά ιδρύματα, 
επιμελητήρια κτλ.

10. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, καμία 
μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν θα ελέγχει τη λήψη αποφάσεων.

11. Για τη διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της ΟΤΔ θα πρέπει η ΟΤΔ να εργοδοτεί 
εξειδικευμένο προσωπικό.

12. Η ΟΤΔ θα πρέπει επίσης να επιλέξει έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο 
για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις Στρατηγικές Τοπικής 
Ανάπτυξης, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν. Η κατανομή των πιστώσεων που θα δοθούν στις ΟΤΔ, θα 
βασίζεται σε κριτήρια που θα καθορίζονται στην πρόσκληση. Αναφέρονται ενδεικτικά η βαθμολογία που 
θα λαμβάνει κάθε ΟΤΔ κατά την αξιολόγηση της στρατηγικής της και το μέγεθος της περιοχής 
παρέμβασης.
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Η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου να 
επιλέξει τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης και να εξασφαλίσει ότι οι επιλεγείσες ΟΤΔ μπορούν να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Στην απόφαση για την έγκριση στρατηγικής θα καθορίζεται το ποσό το οποίο θα κατανεμηθεί σε κάθε 
ΟΤΔ για να υλοποίησει τη Στρατηγική της, καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και 
ελέγχου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής.

Οι ΟΤΔ, κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής τους θα έχουν/ εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) της ανάπτυξης της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις·

β) του καθορισμού των διαδικασιών και των κριτηρίων επιλογής, τα οποία θα πρέπει να είναι διαφανή, να 
μην εισάγουν διακρίσεις, να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζουν ότι καμία 
μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει τις αποφάσεις επιλογής·

γ) της κατάρτισης και δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

δ) της επιλογής των πράξεων και του καθορισμού του ποσού της υποστήριξης και της υποβολής των 
προτάσεων στην αρχή που είναι αρμόδια για την τελική επαλήθευση της επιλεξιμότητας πριν από την 
έγκριση·

ε) της παρακολούθησης της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής·

στ) της αξιολόγησης της εφαρμογής της στρατηγικής.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης των έργων για τις 
επιμέρους Δράσεις που θα συμπεριληφθούν στη Στρατηγική των ΟΤΔ, θα οριστούν από τις ΟΤΔ σε 
επίπεδο Προκήρυξης της εκάστοτε Δράσης.

Οι ΟΤΔ μπορούν επίσης να να είναι δικαιούχοι και να υλοποιούν δράσεις σύμφωνα με τη Στρατηγική.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής τους οι ΟΤΔ μπορούν να υλοποιούν Έργα Διατοπικής και 
Διακρατικής Συνεργασίας με άλλες ΟΤΔ.

Η Αρμόδια Αρχή θα ελέγχει τις ΟΤΔ όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων έγκρισης και 
λειτουργίας τους καθώς και την πορεία υλοποίησης των Στρατηγικών τους.

Δράση Β: Προπαρασκευαστική υποστήριξη για την επόμενη προγραμματική περίοδο (μετά το 2027)

Ως δικαιούχοι ορίζονται ομάδες πρωτοβουλίας οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλογής ως Ομάδες 
Τοπικής Δράσης

Για να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση μια Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τη γεωγραφική περιοχή και τον πληθυσμό που καλύπτονται από την εν λόγω στρατηγική· 

β) τη διαδικασία συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της εν λόγω στρατηγικής· 

γ) την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής· 

δ) τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα 
αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις· 

ε) την περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, στην οποία 
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καταδεικνύεται η ικανότητα της ομάδας να υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή· 

στ) το σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο θα περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή των 
κονδυλίων από κάθε πρόγραμμα/ πηγή χρηματοδότησης.

Η προπαρασκευαστική υποστήριξη θα είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από το κατά πόσον η Στρατηγική 
Τοπικής Ανάπτυξης που σχεδιάστηκε από την ομάδα και λαμβάνει την υποστήριξη επιλέγεται στη 
συνέχεια για χρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η χορήγηση της ενίσχυσης ως συνολικό ποσό, καλύπτει το κόστος συνεργασίας της ΕΟ καθώς και το 
κόστος των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων για την επίτευξη του Έργου της, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους των επενδύσεων. Για τις υλοποιούμενες δραστηριότητες θα τηρούνται οι κανόνες και οι 
απαιτήσεις της Ένωσης για παρόμοιες δραστηριότητες που καλύπτονται από άλλους τύπους 
παρεμβάσεων όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 2115/2021.

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται από 50.000– 200.000 ευρώ ανάλογα με τον εγκεκριμένο 
προυπολογισμού και δράσεων του υποβαλλόμενου σχεδίου της κάθε ΕΟ.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο – τρεις δόσεις για περίοδο τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο από την 
ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου της ΕΟ. Η πρώτη δόση, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται θα 
καταβληθεί για τη σύσταση της ΕΟ, η δεύτερη μετά από την παράδοση παραδοτέων και όταν το Έργο 
βρίσκεται στα μισά της υλοποίησης του και η τρίτη (τελική) δόση θα καταβληθεί με το παραδοτέο της 
τελική έκθεσης του Έργου και αφού έχει πραγματοποιηθεί η διάδοση των αποτελεσμάτων του.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
Τύπος επιχορήγησης:

Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους μπορούν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α) επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν από έναν δικαιούχο και καταβλήθηκαν 
για την υλοποίηση πράξεων (Άρθρο 53 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060)·

β) μοναδιαίες δαπάνες (Άρθρο 53 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060)·

γ) κατ’ αποκοπή ποσά (Άρθρο 53 (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060)·
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δ) χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή (Άρθρο 53 (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060)·

Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δύναται να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι απλουστευμένου 
κόστους. Συγκεκριμένα, για τις επιχορηγήσεις που θα παρέχονται μέσω της, παρέμβασης LEADER 
αναμένεται να αξιοποιηθούν οι ακόλουθες μορφές απλουστευμένου κόστους:

-      Για τους σκοπούς προσδιορισμού των άμεσων δαπανών προσωπικού, δύναται να χρησιμοποιηθούν οι 
πρόνοιες που αναφέρονται στο Άρθρο 55, παραγράφοι 2, 3, 4, 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

-       Για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών των ΟΤΔ που απαιτούνται για τη διαχείριση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής και του συντονισμού της, συμπεριλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης ανταλλαγών μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών θα δίνεται ένα ποσοστό της τάξης του 15 % 
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (Άρθρο 54 (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060).

-       Για τη χρηματοδότηση των έμμεσων δαπανών σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής των ΟΤΔ, θα δίνεται ένα ποσοστό της τάξης του 7 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών των 
έργων (Άρθρο 54 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060). Το ποσοστό αυτό δεν εφαρμόζεται σε έργα τα 
οποία υλοποιούνται μέσω δημόσιων συμβάσεων.

-       Για τις επιχορηγήσεις σε έργα, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Στρατηγικής των ΟΤΔ, όπου το 
συνολικό κόστος δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, δύναται να χορηγούνται επιχορηγήσεις με ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό το οποίο θα καθορίζεται στη βάση·σχεδίου προϋπολογισμού. Το σχέδιο προϋπολογισμού 
θα καταρτίζεται κατά περίπτωση και θα συμφωνείται εκ των προτέρων από τις ΟΤΔ (Άρθρο 53, 
παραγράφος 3 (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060). 

Όπου θα χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι απλουστευμένου κόστους αυτές θα δημοσιεύονται κατά τις 
σχετικές Προκηρύξεις, όπου θα καθορίζονται και οι σχετικές κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών.

Επιπρόσθετα, θα δίνεται η δυνατότητα παροχής προκαταβολών προς τις ΟΤΔ για τις δαπάνες που 
αφοούν τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής και του συντονισμού της, καθώς 
και για τις Δράσεις όπου η ΟΤΔ είναι δικαιούχος και υλοποιεί έργα σύμφωνα με τη στρατηγική.

Δράση Β: Προπαρασκευαστική υποστήριξη επόμενης προγραμματικής περιόδου

Για την προπαρασκευαστική υποστήριξη η Διαχειριστική Αρχή θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής υποστήριξης οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να εμπίπτουν στις πιο 
κάτω ενδεικτικές κατηγορίες:

i) δραστηριότητες κατάρτισης για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς

ii) μελέτες της οικείας περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας για κάποιες δράσεις 
οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης)

iii) Δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και δαπανών για ενέργειες που 
συνδέονται με διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προετοιμασία της στρατηγικής

iv) Διοικητικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού) της ομάδας πρωτοβουλίας, η 
οποία υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σταδίου της 
προετοιμασίας.

Range of support at beneficiary level
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Ποσοστό υποστήριξης:

Η χρηματοδότησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στα Επειχηρισιακά Σχέδια των ΟΤΔ καλύπτεται 
σε ποσοστό 100%. Το ύψος της ενίσχυσης για τους τελικούς εποφελούμενους κυμαίνεται μεταξύ 50% – 
100% των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με την κατηγορία των Δράσεων οι οποίες θα ενταχθούν στις 
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των ΟΤΔ. 

Για τα Έργα Διατοπικής/ Διακρατικής Συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ το ύψος ενίσχυσης θα μπορεί να 
καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Για τα έξοδα λειτουργίας και συντονισμού των ΟΤΔ το ύψος ενίσχυσης μπορεί να καλύπτει το 100% των 
επιλέξιμων δαπανών. Τα έξοδα λειτουργίας και συντονισμού δεν θα υπερβαίνουν το 25% της συνολικής 
δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης. 

Δράση Β: Προπαρασκευαστική υποστήριξη επόμενης προγραμματικής περιόδου

Η ενίσχυση ανά ομάδα πρωτοβουλίας μπορεί να ανέλθει μέχρι 50.000 ευρώ

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
Προβλέπεται να συνεχιστεί η ίδια τακτική που εφαρμόστηκε και κατά την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, δηλαδή η χρήση του εργαλείου de minimis. 

H παρεμβάση LEADER θα αποσταλεί στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων για τελική γνωμάτευση πριν 
από την έναρξη εφαρμογής της παρέμβασης και την έναρξη καταβολής πληρωμών. 

Type of state aid instrument to be used for clearance:
 Notification       GBER       ABER       de minimis      

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is the added value of the LEADER approach fro Rural Development aimed?
Με δεδομένο ότι οι ίδιοι οι τοπικοί φορείς στις αγροτικές κοινότητες βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να 
εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει εντάξει την παρέμβαση LEADER και στην προγραμματική περίοδο 2023 - 2027, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να εφαρμόσουν στις περιοχές τους Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάππτυξης.

Βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου: Η παρεμβαση LEADER, ενισχύει την κοινωνική ανάπτυξη των 
ανθρώπων της υπαίθρου δίνοντας κατ’ αρχή τη δυνατότητα για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης για το 
σχεδιασμό του μελλοντικού γίγνεσθαι. Η ζωή στις αγροτικές περιοχές, ενισχύεται άμεσα μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της υποστήριξης των νέων, της υποστήριξης δράσεων που διαφοροποιούν 
το αγροτικό εισόδημα, τη δια βίου εκπαίδευσης, της αναβάθμισης των δημόσιων υποδομών και ιδιαίτερα 
μέσω των δράσεων συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παραγόντων. Τέτοιες δράσεις αναμένεται να 
ενταχθούν στις Στρατηγικές των ΟΤΔ και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και 
κατ’επέκταση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης: Η παρέμβαση LEADER αναμένεται να συμβάλει ιδιαίτερα στην 
βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις αγροτικές περιοχές 
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καλούνται μέσω της παράμβασης LEADER, να συνενώσουν τις δυνάμεις τους και να δράσουν μεθοδικά, 
σχεδιάζοντας και υλοποιόντας στοχευμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. Οι ΟΤΔ, λόγω της σύνθεσης 
τους (εταιρικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα των αγροτικών περιοχών), μπορούν 
αποτελεσματικότερα να στηρίξουν τους τοπικούς φορρείς ώστε να υλοποιήσουν έργα στην περιοχή τους. 
Οι ΟΤΔ δύνανται να παρέχουν στον τοπικό πληθυσμό την αναγκαία πληροφόρηση και την κατάλληλη 
τεχνογνωσία για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για ανάπτυξη στην ύπαιθρο.

Αποτελέσματα και επιπτώσεις της παρέμβασης LEADER σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση 
δράσεων χωρίς την παρέμβαση LEADER: Το LEADER εφαρμόστηκε, στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. Οι τοπικοί φορείς στις αγροτικές περιοχές συνένωσαν τις 
δυνάμεις τους για πρώτη φορά και δημιούργησαν τις ΟΤΔ, μέσω των οποίων σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι οι ίδιοι οι τοπικοί φορείς στις 
αγροτικές κοινότητες βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα 
ζητήματα και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα τους, το LEADER τους έδωσε τη 
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να σχεδιάσουν με μεθοδικό τρόπο μια στρατηγική 
ανάπτυξης για τη δική τους περιοχή. Επίσης, οι τοπικοί φορείς μέσω των ΟΤΔ είχαν άμεση πληροφόρηση 
και στήριξη ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν έργα στην περιοχή τους. Τέλος, το LEADER, 
ενεργοποίησε τους τοπικούς φορείς ώστε συνεργαστούν και να διαφυλάξουν, να διατηρήσουν και να 
προβάλουν τους πολιτιστικούς πόρους (άυλους και μη) και τους φυσικούς πόρων καθώς και την τοπική 
παραδοσιακή τεχνογνωσία και παράδοση. Τα αποτελέσματα αυτά της συνεργασίας των διαφορετικών 
φορέων δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη χρηματοδότηση του LEADER.

Describe how the basic requirements and principles related to the LEADER approach will be ensured 
through the delivery model
H επιτυχημένη πορεία του LEADER είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική εφαρμογή στην 
πράξη του 7 χαρακτηριστικών του στοιχείων:

α) τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). 

β) το σχεδιασμό και την εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. 

γ) την προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω. 

δ) τον πολυτομεακό σχεδιασμό της στρατηγικής, με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και των 
τομέων της τοπικής οικονομίας. 

ε) την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων. 

στ) την εφαρμογή έργων συνεργασίας. 

ζ) τη δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων. 

Η Διαχειριστική Αρχή, η οποία θα εγκρίνει τις ΟΤΔ μετά από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της παρέμβασης LEADER, 
θα ελέγξει κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τη χρηματοδότηση των Στρατηγικών 
Τοπικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, θα ελεγχθεί κατά πόσο στις ΟΤΔ μετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον τοπικό πληθυσμό μιας περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται στις αιτήσεις των ΟΤΔ πως η Στρατηγική έχει σχεδιαστεί μετά από διαβούλευση με τον 
τοπικό πληθυσμό. Η Στρατηγική, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους παραγωγικούς τομείς της τοπικής 
κοινωνίας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει καινοτομές προσεγγίσεις, έργα συνεργασίας και να προάγει τη 
δικτύωση μεταξύ των τοπικών φορέων. Οι υπό αναφορά προϋποθέσεις συμμετοχής θα καταγράφονται 
στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης.

Επίσης, για την επιλογή των δράσεων των ΟΤΔ που θα στηριχθούν μέσω των Στρατηγικών, οι ΟΤΔ θα 
εφαρμόζουν διαφανή κριτήρια και διαδικασίες τα οποία θα διασφαλίζουν πως δεν γίνονται διακρίσεις, θα 
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εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και θα λαμβάνουν υπόψη το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον 
τομέα του περιβάλλοντος και τις σχετικές Εθνικές Νομοθεσίες στους πιο πάνω τομείς.

Αναφέρεται σχετικά πως οι ΟΤΔ θα προβαίνουν σε δημοσιεύσεις Πρόσκλησεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για δράσεις που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική τους. Οι ΟΤΔ θα πραγματοποιούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια εφαρμογής της Στρατηγικής και με κάθε πρόσφορο μέσο, ενέργειες ευρείας ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Στις Προσκλήσεις θα αναφέρεται μεταξύ άλλων οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία 
επιλογής των Δράσεων.

Η πληρότητα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων 
καθώς και έγκρισης των δράσεων από τις ΟΤΔ θα ελέγχονται/ εγκρίνονται από την Διαχειριστική Αρχή. 

Για τη διασφάλιση των πιο πάνω η Διαχειριστική Αρχή, θα υπογράψει Συμβάσεις με τις ΟΤΔ, στις οποίες 
θα περιλαμβάνονται οι υπό αναφορά πρόνοιες για τις διαδιακασίες εφαρμογής της Στρατηγικής των ΟΤΔ.

Is support from more than one EU fund planned?
 Yes       No      

Would the lead fund option be applied?
 Yes       No      

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α 6.1Α UA - Μέση 
ενίσχυση ανα ΟΤΔ

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Average R.38; 

Α.Α 6.1Β UA - Μέση 
ενίσχυση ανά ΟΤΔ

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Average R.38; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α 6.1Α UA - Μέση ενίσχυση ανα ΟΤΔ
.

Α.Α 6.1Β UA - Μέση ενίσχυση ανά ΟΤΔ
,

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
Planned 
Unit 
Amount

Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 50,000.00
Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α 6.1Α 
UA - Μέση 
ενίσχυση 
ανα ΟΤΔ

O.31 (unit: 
Strategies) 4.00 4.00
Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 2,950,000.00

Α.Α 6.1Β 
UA - Μέση 
ενίσχυση 
ανά ΟΤΔ Maximum 4.00
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Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR)
O.31 (unit: 
Strategies)
O.31 (unit: 
Strategies)
Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 750,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,750,000.00 12,000,000.00
Annual 
indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 9,600,000.00
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR)
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Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 6.3 - Προώθηση και στήριξη συστημάτων ποιότητας
Intervention Code (MS) Α.Α. 6.3
Intervention Name Προώθηση και στήριξη συστημάτων ποιότητας
Type of Intervention COOP(77) - Cooperation
Common Output Indicator O.29. Number of beneficiaries receiving support to participate in official quality schemes
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: No
ES rebate system: 
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO3 Improve the farmer' position in the value chain

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

3.3

 Αξιοποίηση του θεσμού των 
ΠΟΠ/ΠΓΕ και των ιδιωτικών 
εθελοντικών συστημάτων 
ποιότητας

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η συμμετοχή παραγωγών σε συστήματα ποιότητας επιφέρει αύξηση των δαπανών τους λόγω των 
πρόσθετων απαιτήσεων με τις οποίες οι παραγωγοί υποχρεώνονται να συμμορφωθούν. Αυτό σε πολλές 
περιπτώσεις αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους παραγωγούς. Ωστόσο, τα προϊόντα τα οποία 
πιστοποιούνται μέσω ενός συστήματος ποιότητας αποκτούν αυξημένη προστιθέμενη αξία, καθώς 
έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και την 
αειφορία κ.ά. Αυτό το γεγονός καθιστά τα πιστοποιημένα προϊόντα ανταγωνιστικότερα σε σχέση με ίδια 
ή παρόμοια προϊόντα μη πιστοποιημένα, βελτιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις εμπορικές προοπτικές 
τους στην αγορά αλλά και τη θέση των παραγωγών τους στην αλυσίδα τροφίμων.

Ως εκ των πιο πάνω, η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο την παροχή οικονομικών κίνητρων, σε 
συνεργασίες παραγωγών, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα συστήματα ποιότητας αλλά και να τα 
προωθήσουν στην εσωτερική αγορά.
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Ως συστήματα ποιότητας ορίζονται τα ακόλουθα:

Α) Συστήματα ποιότητας που έχουν θεσπισθεί δυνάμει των ευρωπαϊκών κανονισμών:

i) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·

ii) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/848 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου·

iii) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 του Συμβουλίου·

iv) κανονισμός (ΕE) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ορισμό, 
την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συμβουλίου ·

v) το Μέρος II Τίτλος II Κεφάλαιο I Τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε ότι αφορά τoυς οίνους

Β) Εθνικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, περιλαμβανομένων των 
συστημάτων πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που θεσπίζονται δυνάμει εθνικής 
νομοθεσίας

Γ) Νέα εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων τα οποία έχουν 
αναγνωριστεί από την Αρμόδια Αρχή ή/και τη Διαχειριστική Αρχή ως συστήματα που τηρούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη λειτουργία των εθελοντικών 
συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ή/και άλλα κριτήρια τα οποία θα 
καθοριστούν από την Αρμόδια Αρχή και τη Διαχειριστική Αρχή

Μέσω της εν λόγω παρέμβασης επιδοτούνται οι τρεις πιο κάτω δράσεις: 

Δράση Γ1: Στήριξη της χρήσης συστημάτων ποιότητας από γεωργούς

Δράση Γ2: Στήριξη της προώθησης των συστημάτων ποιότητας

Δράση Γ3: Στήριξη συνεργασιών για δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας

Γ1. Στήριξη της χρήσης συστημάτων ποιότητας από γεωργούς

Η δράση αφορά τις πρόσθετες δαπάνες για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, όπως:

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 απαιτήσεων 
του σχετικού συστήματος ποιότητας

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

Γ2  Στήριξη της προώθησης των συστημάτων ποιότητας

Υπάρχει η ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά στην ύπαρξη προϊόντων που παράγονται 



EN 589 EN

στη βάση συστημάτων ποιότητας. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση αυτή καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν 
από δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών 
στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από τα πιο πάνω συστήματα ποιότητας.

Γ3: Στήριξη συνεργασιών για δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας

Η δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της δημιουργίας και κατοχύρωσης νέων συστημάτων ποιότητας 
παρέχοντας οικονομική στήριξη σε συνεργασίες μεταξύ παραγωγών για την ετοιμασία των τεχνικών 
προδιαγραφών για νέα συστήματα ποιότητας συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών φακέλων για 
κατοχύρωση Προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι

1. για την Δράση Γ1 είναι γεωργοί και ομάδες γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας 
ενώ για τη Δράση Γ2

2. για την Δράση Γ2 (προώθησης συστημάτων ποιότητας) είναι ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως της 
νομικής τους υπόστασης, αποτελούμενες από επιχειρηματίες (γεωργούς, ομάδες γεωργών, 
παραγωγούς μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων) που συμμετέχουν στα 
συστήματα ποιότητας. Ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως 
ομάδα εφόσον η σχετική νομοθεσία του αντίστοιχου συστήματος ποιότητας το επιτρέπει.

3. για τη Δράση Γ3 είναι ομάδες γεωργών / μεταποιητών που εμπλέκονται στο υπό ανάπτυξη 
σύστημα ποιότητας

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δράση Γ1. Στήριξη της χρήσης συστημάτων ποιότητας από γεωργούς

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 
κυπριακών προϊόντων που είναι καταχωρημένες στο ευρωπαϊκό μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ.

2. Όσον αφορά στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), ενίσχυση θα δίνεται μόνο σε 
σχέση με προϊόντα που αφορούν ονομασίες κυπριακών προϊόντων 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.   Επιλέξιμα θα είναι, τηρουμένων των αναλογιών, και πιθανά νέα συστήματα προαιρετικής ένδειξης 
ποιότητας εάν / και εφόσον αυτά καθιερωθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012.

5.   Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχουν εθνικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων. Τηρουμένων των αναλογιών τέτοια συστήματα θα είναι επιλέξιμα.

6.   Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν νέα εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων. Για 
να είναι επιλέξιμο ένα τέτοιο σύστημα πιστοποίησης, θα πρέπει η Αρμόδια Αρχή ή/και η Διαχειριστική 
Αρχή να έχουν αναγνωρίσει ότι ικανοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής της ΕΕ για 
τα συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (Ανακοίνωσης της 
Επιτροπής 2010/C, 341/04) ή/και άλλα κριτήρια που θα καθοριστούν από την Αρμόδια Αρχή ή/και τη 
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Διαχειριστική Αρχή.

7.   Για τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο 
σε δικαιούχους που τηρούν τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι της παρέμβασης για την μετατροπή 
από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία και διατήρηση πρακτικών βιολογικής γεωργίας αλλά και των 
παρεμβάσεων για την μετατροπή και διατήρηση της βιολογικής μελισσοκομίας και αιγοπροβατοτροφίας, 
(σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου της κοινής γεωργικής πολιτικής που αφορούν τη 
στήριξη της βιολογικής παραγωγής).

8.   Όσον αφορά στα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
110/2008, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο σε δικαιούχους που παράγουν προϊόντα που έχουν 
καταχωρηθεί στο σχετικό Μητρώο της ΕΕ.

9.   Όσον αφορά στις γεωγραφικές ενδείξεις αρωματικών οίνων, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο σε 
προϊόντα βάσει του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 251/2014.

10. Όσον αφορά ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακές ενδείξεις για τους 
οίνους, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο σε προϊόντα που καλύπτονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ Τίτλος ΙΙ 
Κεφάλαιο Ι Τμήμα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου.

11. Παρόμοιες δράσεις που τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλες Κοινοτικές/εθνικές νομοθεσίες δεν θα 
λαμβάνουν ενίσχυση από την παρούσα παρέμβαση.

Δράση Γ2 Στήριξη της προώθησης των συστημάτων ποιότητας

Επιλέξιμες δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης είναι δραστηριότητες οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες να ωθήσουν τον καταναλωτή στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που 
καλύπτονται από τα επιλέξιμα συστήματα ποιότητας που έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα 
παρέμβαση. Ο κάθε δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή εφαρμογής, συγκεκριμένο 
και ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που σκοπεύει να υλοποιήσει για 
περίοδο διάρκειας από ένα (1) μέχρι και τρία (3) χρόνια.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δράσεις δύναται να περιλαμβάνουν:

·την οργάνωση και/ή τη συμμετοχή σε εμποροπανήγυρεις, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις/δράσεις δημοσίων σχέσεων

·δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας ή στα 
σημεία πώλησης εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας

Οι δράσεις προώθησης για να είναι επιλέξιμες πρέπει καταρχήν να τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
που αναφέρονται στο Γ1, καθώς επίσης και τα ακόλουθα:

•     να επισημαίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήματα των προϊόντων και ιδίως την 
ποιότητα τους, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των γεωργικών μεθόδων παραγωγής, με έμφαση σε ότι 
αφορά την αυθεντικότητα, τα ψηλά επίπεδα ευημερίας των ζώων ή τον σεβασμό προς το περιβάλλον, τα 
οποία συνδέονται με το συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. Είναι δυνατό επίσης, να συμπεριλαμβάνουν 
και διάχυση επιστημονικής και τεχνικής γνώσης σε σχέση με αυτά τα προϊόντα.

•     να είναι δράσεις πληροφόρησης και προώθησης στην εσωτερική αγορά και σε κάθε περίπτωση το 
υλικό ενημέρωσης και προώθησης που εκπονείται στο πλαίσιο μιας ενισχυόμενης δραστηριότητας θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με την Κοινοτική και την εθνική νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος στο 
οποίο οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης θα πραγματοποιηθούν.

Εντούτοις, οι δράσεις δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές στο να αγοράσουν ένα προϊόν με 
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βάση τη συγκεκριμένη προέλευση του, εκτός από γεωργικά προϊόντακαι τρόφιμα που καλύπτονται από 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Κοινοτικού ή εθνικού 
χαρακτήρα) και ποιοτικά κρασιά ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αλκοολούχων ποτών ή 
αρωματισμένων οίνων που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές.

Παρόλα αυτά η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί να αναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά 
στην προέλευση είναι δευτερεύουσα σε σχέση μετο βασικό μήνυμα.

•     οι δράσεις πληροφόρησης και προώθησης δεν πρέπει να αφορούν προώθηση εμπορικών επωνυμιών.

•     οι δράσεις πληροφόρησης και προώθησης δεν πρέπει να τυγχάνουν στήριξης στα πλαίσια του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2015 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις Τρίτες Χώρες, ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί.

•     οι δράσεις ενημέρωσης και προώθησης μπορούν να στοχεύουν παράλληλα στην αύξηση των 
πωλήσεων των προϊόντων ποιότητας που είναι δικαιούχα.

•     αναφορικά με τους οίνους, δραστηριότητες προώθησης που καλύπτονται από το εθνικό πρόγραμμα 
στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα (wine sector) σύμφωνα με το άρθρο 5 (β) και 5(στ) του Κανονισμού 
(ΕΚ) 555/2008 και το άρθρο 45 (1) (α) του Κανονισμού 1308/2013 (ως αυτοί ήθελαν εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί), δε θα δικαιούνται στήριξης.

•     όσον αφορά στις δράσεις πληροφόρησης και προώθησης προστατευόμενων οίνων, προστατευόμενων 
αρωματισμένων οίνων και προστατευόμενων οινοπνευματωδών ποτών, θα πρέπει να γίνεται πάντοτε 
σαφής η αναφορά στις εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν στην υπεύθυνη 
κατανάλωση αυτών των αλκοολούχων ποτών και στον κίνδυνο της κατάχρησης αλκοόλ.

•     παρόμοιες δράσεις που λαμβάνουν ενίσχυση από άλλες Κοινοτικές/εθνικές νομοθεσίες δε θα 
λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση από την παρούσα παρέμβαση.

Δράση Γ3:Στήριξη συνεργασιών για δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας

Για τις περιπτώσεις δημιουργίας φακέλων ΠΟΠ/ ΠΓΕ θα πρέπει:

63. να αποδεικνύεται η συσχέτιση του προϊόντος με την τοπική παράδοση
64. η αίτηση να υποβάλλεται από τους άμεσα εμπλεκόμενους με την παραγωγή του εκάστοτε 

προϊόντος
65. να περιγράφεται σχέδιο δράσης για την ετοιμασία του φακέλου
66. το σύστημα ποιότητα θα πρέπει να καλύπτεται από την προκήρυξη

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Δράση Γ1. Στήριξη της χρήσης συστημάτων ποιότητας από γεωργούς

Η δράση αφορά τις πρόσθετες δαπάνες για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, όπως:

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 απαιτήσεων 
του σχετικού συστήματος ποιότητας

Για την βιολογική παραγωγή (φυτική και ζωική) μόνο η τρίτη κατηγορία δαπανών εφαρμόζεται. Ο 
υπολογισμός των ποσών στήριξης όπου ήταν αυτό δυνατόν, βασίστηκε στις τιμές της αγοράς. Αναφορικά 
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με τον υπολογισμό των ανωτάτων ποσών στήριξης σημειώνεται ότι το Τμήμα Γεωργίας ως Αρμόδια 
Αρχή για την βιολογική καλλιέργεια στην Κύπρο έχει την ευθύνη της επίβλεψης των φορέων ελέγχου και 
πρέπει να διασφαλίζει ότι καταβάλλεται λογικό ποσό για πιστοποίηση και έλεγχο από τους παραγωγούς. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τις διατιμήσεις κάθε φορέα ελέγχου. Επιπρόσθετα, το 
Τμήμα Γεωργίας ενεργεί ως Αρχή Ελέγχου για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τα 
τρόφιμα. Η εθνική νομοθεσία για τα συστήματα αυτά προβλέπει για το κόστος των ελέγχων.

Με βάση τα πιο πάνω:

1. Όσον αφορά στα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας που προνοούνται από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012, θα καλύπτονται οι επιλέξιμες δαπάνες μετά από προσκόμιση απόδειξης από 
το φορέα ελέγχου.Θα καλύπτονται τα έξοδα όπως αυτά θα καθορίζονται πριν από την προκήρυξη της 
παρούσας παρέμβασης.

2.  Όσον αφορά στη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας:

1. Θα καλύπτονται τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης με μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη φυτική 
παραγωγή τα 17€/ δεκάριο ετησίως.

2. Όσον αφορά στη ζωική παραγωγή το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανά ζώο, για τις αίγες είναι 
4€, για τα πρόβατα 3,5€, για τις χοιρομητέρες 35€, για τα βοοειδή 30€, για τις όρνιθες 
αυγοπαραγωγής 0,5€, για τις όρνιθες κρεατοπαραγωγής 0,25€, κυψέλες 4€.

3. Η ενίσχυση θα δίνεται στο δικαιούχο μετά από προσκόμιση απόδειξης από αναγνωρισμένο 
οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας.

4. Για σκοπούς επιδότησης της δράσης (με εξαίρεση τη βιολογική ζωική παραγωγή), η επιλέξιμη 
έκταση η οποία θα επιδοτείται από την παρούσα παρέμβαση, θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
έκταση που θα επιδοτείται από την παρέμβαση μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική 
γεωργία (σύμφωνα με τη σχετική παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της κοινής γεωργικής 
πολιτικής που αφορούν τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής).

5. Για σκοπούς επιδότησης της δράσης που αφορά στη βιολογική μελισσοκομία και 
αιγοπροβατοτροφία, επιλέξιμες μονάδες ζωικού κεφαλαίου (κυψέλες και αιγοπρόβατα), οι οποίες 
θα επιδοτούνται από την παρούσα παρέμβαση, θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις μονάδες 
ζωικού κεφαλαίου που θα επιδοτούνται από τις παρεμβάσεις για μετατροπή και διατήρηση της 
βιολογικής μελισσοκομίας και αιγοπροβατοτροφίας, (σύμφωνα με τη σχετική παρέμβαση του 
Στρατηγικού Σχεδίου της κοινής γεωργικής πολιτικής που αφορούν τη στήριξη της βιολογικής 
παραγωγής).

3.   Όσον αφορά στα προϊόντα που καλύπτονται από τα κοινοτικά συστήματα που αναφέρονται στα 
επιλέξιμα συστήματα ποιότητας στην παρούσα παρέμβαση, στα σημεία 8, 9 και 10 θα καλύπτονται τα 
έξοδα όπως αυτά θα καθορίζονται πριν από την προκήρυξη.

Σημείωση:

Όσον αφορά στη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας: Η ενίσχυση θα δίνεται στο 
δικαιούχο μετά από προσκόμιση απόδειξης από αναγνωρισμένο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης 
βιολογικής γεωργίας.

Για σκοπούς επιδότησης των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας, η επιλέξιμη έκταση η οποία θα 
επιδοτείται από την παρούσα παρέμβαση, θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκταση που θα επιδοτείται 
από την παρέμβαση για την μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία και διατήρηση 
πρακτικών βιολογικής γεωργίας (σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που αφορούν τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής).

Για σκοπούς επιδότησης της βιολογικής αιγοπροβατοροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας, επιλέξιμες 
μονάδες ζωικού κεφαλαίου (αιγοπρόβατα/κυψέλες) που θαεπιδοτούνται από την παρούσα παρέμβαση, θα 
είναι αντίστοιχες με τις επιλέξιμες μονάδες ζωικού κεφαλαίου των παρεμβάσεων για την μετατροπή και 
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διατήρηση της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας και μελισσοκομίας.

Τα ποσά ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας θα αναφέρονται με λεπτομέρεια στην εκάστοτε προκήρυξη.

Δράση Γ2  Στήριξη της προώθησης των συστημάτων ποιότητας

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δράσεις δύναται να περιλαμβάνουν:

·την οργάνωση και/ή τη συμμετοχή σε εμποροπανήγυρεις, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις/δράσεις δημοσίων σχέσεων

·δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας ή στα 
σημεία πώλησης εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας

Η στήριξη θα περιορίζεται μέχρι το 70% του επιλέξιμου κόστους της δράσης, με μέγιστο ύψος 
επιδότησης τα €100 000 ανά δικαιούχο ανά τριετία.

Δράση Γ3 Στήριξη συνεργασιών για δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας

Παρέχεται ενίσχυση μέχρι €10.000 για την ετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για 
δημιουργία συστήματος ποιότητας. Η ενίσχυση καλύπτει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για 
την ετοιμασία του φακέλλου περιλαμβανομένων και δαπανών για υπηρεσίες συμβούλων και άλλων 
εμπειρογνωμόνων. Το ποσό δύναται να διαφέρειανά κατηγορία συστήματος ποιότητας. Η ενίσχυση 
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της αίτησης ενώ η 
δεύτερη καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του φακέλου.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
Δράση Γ1

Η στήριξη θα παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα 
με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα συστήματα που λαμβάνουν 
στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

Ο υπολογισμός των ποσών στήριξης όπου ήταν αυτό δυνατόν, βασίστηκε στις τιμές της αγοράς. 
Αναφορικά με τον υπολογισμό των ανωτάτων ποσών στήριξης σημειώνεται ότι το Τμήμα Γεωργίας ως 
Αρμόδια Αρχή για την βιολογική καλλιέργεια στην Κύπρο έχει την ευθύνη της επίβλεψης των φορέων 
ελέγχου και πρέπει να διασφαλίζει ότι καταβάλλεται λογικό ποσό για πιστοποίηση και έλεγχο από τους 
παραγωγούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τις διατιμήσεις κάθε φορέα ελέγχου. 
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Γεωργίας ενεργεί ως Αρχή Ελέγχου για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά 
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προϊόντα και τα τρόφιμα. Η εθνική νομοθεσία για τα συστήματα αυτά προβλέπει για το κόστος των 
ελέγχων. 

Δράση Γ2

Η στήριξη παρέχεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου κόστους της δράσης με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 
100.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά τριετία.

Δράση Γ3

Η στήριξη παρέχεται ως εφάπαξ ποσό. 

Range of support at beneficiary level
Δράση Γ1. Στήριξη της χρήσης συστημάτων ποιότητας από γεωργούς

Ο υπολογισμός των ποσών στήριξης όπου ήταν αυτό δυνατόν, βασίστηκε στις τιμές της αγοράς.

Αναφορικά με τον υπολογισμό των ανωτάτων ποσών στήριξης σημειώνεται ότι το Τμήμα Γεωργίας ως 
Αρμόδια Αρχή για την βιολογική καλλιέργεια στην Κύπρο έχει την ευθύνη της επίβλεψης των φορέων 
ελέγχου και πρέπει να διασφαλίζει ότι καταβάλλεται λογικό ποσό για πιστοποίηση και έλεγχο από τους 
παραγωγούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τις διατιμήσεις κάθε φορέα ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Γεωργίας ενεργεί ως Αρχή Ελέγχου για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά 
προϊόντα και τα τρόφιμα. Η εθνική νομοθεσία για τα συστήματα αυτά προβλέπει για το κόστος των 
ελέγχων.

Με βάση τα πιο πάνω: 

1.   Όσον αφορά στα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας που προνοούνται από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012, θα καλύπτονται οι επιλέξιμες δαπάνες μετά από προσκόμιση απόδειξης από 
το φορέα ελέγχου.Θα καλύπτονται τα έξοδα όπως αυτά θα καθορίζονται πριν από την προκήρυξη της 
παρούσας παρέμβασης.

2.   Όσον αφορά στη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας:

1. Θα καλύπτονται τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης με μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη φυτική 
παραγωγή τα 17€/ δεκάριο ετησίως.

2. Όσον αφορά στη ζωική παραγωγή το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανά ζώο, για τις αίγες είναι 
4€, για τα πρόβατα 3,5€, για τις χοιρομητέρες 35€, για τα βοοειδή 30€, για τις όρνιθες 
αυγοπαραγωγής 0,5€, για τις όρνιθες κρεατοπαραγωγής 0,25€, κυψέλες 4€.

3. Η ενίσχυση θα δίνεται στο δικαιούχο μετά από προσκόμιση απόδειξης από αναγνωρισμένο 
οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας.

4. Για σκοπούς επιδότησης της δράσης (με εξαίρεση τη βιολογική ζωική παραγωγή), η επιλέξιμη 
έκταση η οποία θα επιδοτείται από την παρούσα παρέμβαση, θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
έκταση που θα επιδοτείται από την παρέμβαση μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική 
γεωργία (σύμφωνα με τη σχετική παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της κοινής γεωργικής 
πολιτικής που αφορούν τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής).

5. Για σκοπούς επιδότησης της δράσης που αφορά στη βιολογική μελισσοκομία και 
αιγοπροβατοτροφία, επιλέξιμες μονάδες ζωικού κεφαλαίου (κυψέλες και αιγοπρόβατα), οι οποίες 
θα επιδοτούνται από την παρούσα παρέμβαση, θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις μονάδες 
ζωικού κεφαλαίου που θα επιδοτούνται από τις παρεμβάσεις για μετατροπή και διατήρηση της 
βιολογικής μελισσοκομίας και αιγοπροβατοτροφίας, (σύμφωνα με τη σχετική παρέμβαση του 
Στρατηγικού Σχεδίου της κοινής γεωργικής πολιτικής που αφορούν τη στήριξη της βιολογικής 
παραγωγής).
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3.   Όσον αφορά στα προϊόντα που καλύπτονται από τα κοινοτικά συστήματα που αναφέρονται στα 
επιλέξιμα συστήματα ποιότητας στην παρούσα παρέμβαση, στα σημεία 8, 9 και 10 θα καλύπτονται τα 
έξοδα όπως αυτά θα καθορίζονται πριν από την προκήρυξη.

Σημείωση: 

Όσον αφορά στη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας: Η ενίσχυση θα δίνεται στο 
δικαιούχο μετά από προσκόμιση απόδειξης από αναγνωρισμένο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης 
βιολογικής γεωργίας. 

Για σκοπούς επιδότησης των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας, η επιλέξιμη έκταση η οποία θα 
επιδοτείται από την παρούσα παρέμβαση, θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκταση που θα επιδοτείται 
από την παρέμβαση για την μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία και διατήρηση 
πρακτικών βιολογικής γεωργίας (σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που αφορούν τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής).

Για σκοπούς επιδότησης της βιολογικής αιγοπροβατοροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας, επιλέξιμες 
μονάδες ζωικού κεφαλαίου (αιγοπρόβατα/κυψέλες) που θαεπιδοτούνται από την παρούσα παρέμβαση, θα 
είναι αντίστοιχες με τις επιλέξιμες μονάδες ζωικού κεφαλαίου των παρεμβάσεων για την μετατροπή και 
διατήρηση της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας και μελισσοκομίας.

Δράση Γ2  Στήριξη της προώθησης των συστημάτων ποιότητας

Επιλέξιμες δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης είναι δραστηριότητες οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες να ωθήσουν τον καταναλωτή στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που 
καλύπτονται από τα επιλέξιμα συστήματα ποιότητας που έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα 
παρέμβαση. 

Ο κάθε δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή εφαρμογής, συγκεκριμένο και 
ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που σκοπεύει να υλοποιήσει για 
περίοδο διάρκειας από ένα (1) μέχρι και τρία (3) χρόνια.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δράσεις δύναται να περιλαμβάνουν: 

·την οργάνωση και/ή τη συμμετοχή σε εμποροπανήγυρεις, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις/δράσεις δημοσίων σχέσεων 

·δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας ή στα 
σημεία πώλησης εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας

Η στήριξη θα περιορίζεται μέχρι το 70% του επιλέξιμου κόστους της δράσης, με μέγιστο ύψος 
επιδότησης τα €100 000 ανά δικαιούχο ανά τριετία

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
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10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate

CY - 
Κύπρος 

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for support for 
non-productive investments referred to in Article 73, for support for the European 
Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article 
71(1), point(b)

80.00% 20.00% 80.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 6.3 UA - Μέση 
ενίσχυση για συμμετοχή σε 
συστήματα ποιότητας

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Average R.10; 

Α.Α. 6.3_ UA - Μέση 
ενίσχυση για υλοποιήση 
δράσεων προώθησης

Grant 91(3)(b)-CY-80.00% Average R.10; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 6.3 UA - Μέση ενίσχυση για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
.

Α.Α. 6.3_ UA - Μέση ενίσχυση για υλοποιήση δράσεων προώθησης
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029
Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for 
the Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 6.3 UA - 
Μέση ενίσχυση 
για συμμετοχή σε 
συστήματα 
ποιότητας

O.29 (unit: 
Beneficiaries)
Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for 
the Planned unit 
amount (EUR)

Α.Α. 6.3_ UA - 
Μέση ενίσχυση 
για υλοποιήση 
δράσεων 
προώθησης

O.29 (unit: 
Beneficiaries)
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O.29 (unit: 
Beneficiaries)
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in EUR)
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution in 
EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed 
to reach the minimum 
financial allocation set 
out in Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 73 
and 75) (Total public 
expenditure in EUR)

TOTAL

Out of which needed 
to reach the minimum 
financial allocation set 
out in Annex XII 
(Union Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 6.4 - Βραχείες αλυσίδες 
Intervention Code (MS) Α.Α. 6.4
Intervention Name Βραχείες αλυσίδες 
Type of Intervention COOP(77) - Cooperation
Common Output Indicator O.32. Number of supported other cooperation operations or units (excluding EIP 

reported under O.1)
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: No
ES rebate system: 
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO3 Improve the farmer' position in the value chain

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

3.1
Ενίσχυση της δυνατότητας 
απευθείας πώλησης από τους 
γεωργούς στους καταναλωτές

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της SWOT μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του αγροτικού τομέα της Κύπρου 
είναι η αδύναμη διαπραγματευτική θέση του στην αλυσίδα αξίας γεγονός που στερεί το δίκαιο εισόδημα 
του αγρότη. Η παρέμβαση των «Βραχείων Αλυσίδων Εφοδιασμού και Τοπικών Αγορών» έχει ως στόχο 
την παροχή κινήτρων προς ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών και τοπικών 
αγορών, οι οποίες θα φέρουν μαζί γεωργούς, γεωργούς και μεταποιητές, γεωργούς-μεταποιητές και 
άλλους παράγοντες της αγοράς, ώστε να ενώσουν δυνάμεις και να επιλύσουν από κοινού προβλήματα 
που σχετίζονται π.χ. με τη διανομή προϊόντων, τη συντήρηση και αποθήκευση προϊόντων, τους μικρούς 
όγκους παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο, οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να 
ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά, να επιλύσουν θέματα διανομής και αποθήκευσης προϊόντων 
μειώνοντας και το σχετικό κόστος, να μειώσουν την εξάρτησή τους από χονδρέμπορους, να έρθουν σε 
αμεσότερη επαφή με τους καταναλωτές και τις ανάγκες τους προσαρμόζοντας την παραγωγή τους σε 
αυτές και να βελτιώσουν το εισόδημά τους. Η εν λόγω παρέμβαση πέραν της δημιουργίας βραχείων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών θα παρέχει κίνητρα και για την προώθηση και προβολή τέτοιων έργων. 

Μέσω της εν λόγω παρέμβασης επιδιώκεται η συμβολή στον ειδικό στόχο 3 για τη βελτίωση της θέσης 
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των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού είναι οι αλυσίδες εφοδιασμού στις οποίες μεταξύ γεωργού και 
καταναλωτή δεν παρεμβάλλονται περισσότεροι από έναν διαμεσολαβητές.

Τα έργα που θα επιδοτούνται θα πρέπει να προέρχονται από νέες συνεργασίες ή να αποτελούν νέες 
δραστηριότητες υφιστάμενων συνεργασιών. 

Έργα ή δραστηριότητες που έχουν ήδη επιδοτηθεί βάσει οποιονδήποτε άλλων σχεδίων επιδότησης δε θα 
λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση από την παρούσα παρέμβαση.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τους όρους επιλεξιμότητας θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση που θα χορηγείται θα καλύπτει: δαπάνες της συνεργασίας και δαπάνες υλοποίησης του έργου 
μεταξύ των οποίων και επενδυτικές δαπάνες. 

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
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10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 6.4 UA - Μέση 
ενίσχυση ανά έργο

Grant Average R.10; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 6.4 UA - Μέση ενίσχυση ανά έργο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR)

Α.Α. 6.4 UA - 
Μέση 
ενίσχυση ανά 
έργο

O.32 (unit: 
Operations) 5.00 3.00 4.00 3.00 15.00
O.32 (unit: 
Operations) 5.00 3.00 4.00 3.00 15.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 100,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 1,000,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 80,000.00 240,000.00 240,000.00 86,000.00 80,000.00 726,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
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in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)
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Α.Α. 6.5 - Σύσταση Ομάδων Παραγωγών
Intervention Code (MS) Α.Α. 6.5
Intervention Name Σύσταση Ομάδων Παραγωγών
Type of Intervention COOP(77) - Cooperation
Common Output Indicator O.28. Number of supported producer groups and producer organisations
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: No
ES rebate system: 
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
SO3 Improve the farmer' position in the value chain

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

3.2

Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Π., 
ιδιαίτερα μέσα από συνεργασίες 
και ισχυρότερο ρόλο στην 
αλυσίδα αξίας

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain circuits and 
quality schemes supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών / Οργανώσεων 
Παραγωγών (Ομ.Π./Ορ.Π.) αναγνωρίζοντας ότι μέσα από τη σωστή λειτουργία τους τα οφέλη για τους 
παραγωγούς είναι τεράστια.

Οι μικροί μεμονωμένοι παραγωγοί, στις πλείστες των περιπτώσεων,παραμένουν εξαρτώμενοι των 
δικτύων διανομής και εμπορίας ιδιωτών εμπόρων αποτελώντας τον πιο αδύναμο παράγοντα της αλυσίδας 
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων.

Όσον αφορά στη συμμετοχή παραγωγών σε Ομ.Π./Ορ.Π., αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
στους κλάδους μπανανών και της αγελαδοτροφίας καθώς και από απουσία οργάνωσης στους κλάδους της 
χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας καθώς επίσης και τομείς της φυτικής παραγωγής, όπως αυτούς της 
ανθοκομίας, ελαιοκομίας και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Οι λόγοι για τους οποίους 
φαίνεται ότι η ως τώρα πορεία των Ομ.Π./Ορ.Π. δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ο οξύς 
ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές που έχει συντελέσει στη μείωση των τιμών παραγωγού καθώς και η 
έλλειψη κουλτούρας σε θέματα συνεργασίας, εμπορίας των προϊόντων και εμπιστοσύνης στο θεσμό των 
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Ομ.Π./Ορ.Π.. Πρόσθετα, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επηρέασε δυσμενώς τις επιδόσεις 
των Ομ.Π./Ορ.Π. προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και στη βιωσιμότητά τους.

Όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι Ομ.Π./Ορ.Π. που δραστηριοποιούνται στον τομέα, 
εξασφάλιζαν έως τώρα οικονομική στήριξη μέσω της Κ.Ο.Α.. Βάσει του νέου Κανονισμού για τα 
Στρατηγικά Σχέδια 2121/2115, η στήριξη στις νέες Ομ.Π./Ορ.Π. ορισμένων τομέων περιορίζεται πλέον 
μόνο στη χρηματοδότηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους. Έτσι, μοναδική ευκαιρία 
χρηματοδότησης για τις νεοσύστατες Ομ.Π./Ορ.Π. αποτελεί η παρούσα παρέμβαση, δεδομένου ότι κατά 
την πρώτη περίοδο αναγνώρισης είναι δύσκολη η εφαρμογή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Από τα πιο πάνω συνάγεται η σημαντικότητα συμπερίληψης της παρέμβασης στο Στρατηγικό Σχέδιο της 
Κύπρου αφού θα ενισχύσει τη σύσταση και δημιουργία Ομ.Π. /Ορ.Π. ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει και σε 
μια πληθώρα στόχων μέσω του πολυδιάστατου ρόλου των δύο αυτών μορφών οργάνωσης των 
παραγωγών. Όσον αφορά τις Ομ.Π. /Ορ.Π., αυτές θα αποτελέσουν ένα εργαλείο για την επίτευξη των 
στόχων της νέας ΚΓΠ. Τα οφέλη, μεταξύ άλλων, είναι κατά κύριο λόγο η λύση στο πρόβλημα της 
διάθεσης και εμπορίας των προϊόντων, η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής (μέσω π.χ.. μαζικής 
παραγγελίας γεωργικών χρειωδών) και η εξασφάλιση καλύτερων όρων αποπληρωμής με αποτέλεσμα να 
επωφελούνται των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται, η σταθεροποίηση της τιμής παραγωγού και 
η εξασφάλιση ικανοποιητικών τιμών, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των παραγωγών 
στην αγορά, ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς (μέσω π.χ.. του κοινού προγραμματισμού παραγωγής και 
της προσαρμογής του στη ζήτηση κυρίως από ποιοτική και ποσοτική άποψη), η παραγωγή 
ανταγωνιστικών προϊόντων (λόγω π.χ.. βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων εξαιτίας εφαρμογής 
συστημάτων ποιότητας).

Ο πολυδιάστατος ρόλος των Ομ.Π./Ορ.Π. βασίζεται στη συλλογική δράση των γεωργών. Η υποστήριξη 
της γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας και η μεταφορά τους στον παραγωγό μπορεί να 
επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω Ομ.Π. /Ορ.Π., καθώς οι εν λόγω φορείς μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό όχημα ανταλλαγής γνώσεων, καινοτομίας και εξοικονόμησης κόστους για τους γεωργούς σε 
πολύ τακτική βάση. Ο βασικό στόχος λειτουργίας των Ομ.Π. /Ορ.Π., που δεν είναι άλλος από την 
ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού, μπορεί να συμβάλλει στην τόνωση των 
επενδύσεων με αντικείμενο την αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών ευκαιριών. 
Όλα τα παραπάνω αλλά και πολλές άλλες δυνατότητες, όπως η σημαντική συνεισφορά στην προστασία 
του περιβάλλοντος, λήφθηκαν υπόψη κατά τη συμπερίληψη της παρούσας παρέμβασης στο Στρατηγικό 
Σχέδιο της Κύπρου, ώστε οι Ομ.Π. /Ορ.Π. να κατέχουν τη θέση που τους αναλογεί επιτυγχάνοντας τη 
μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους προς όφελος του μέσου παραγωγού αλλά και κατά 
συνέπεια της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Επιπλέον, ο χαμηλός βαθμός ή η έλλειψη οργάνωσης σε ορισμένους παραγωγικούς τομείς, όπως φάνηκε 
από την ανάλυση SWOT, σημαίνει ότι οι περισσότεροι παραγωγοί δεν ανήκουν σε Ομ.Π./Ορ.Π., με 
αποτέλεσμα να μην ωφελούνται άμεσα από την ειδική ενωσιακή στήριξη του τομέα και των 
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε Ομ.Π./Ορ.Π. και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι 
σε κινδύνους που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς.

Όσον αφορά στον τομέα της δασοπονίας, τα ιδιωτικά δάση αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του 
συνόλου των δασικών εκτάσεων της Κύπρου ενώ ταυτόχρονα δεν τυγχάνουν οικονομικής αξιοποίησης. 
Ως εκ τούτου δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες δασοκαλλιεργητές να δημιουργήσουν ομάδα 
παραγωγών.

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από τη σωστή λειτουργία των Ομ.Π./Ορ.Π. αυτά 
είναι αποτέλεσμα καταρχήν του ορθού προγραμματισμού της παραγωγής και αποδοτικής αξιοποίησης 
των παραγωγικών πόρων. Επιπλέον, οι Ομ.Π./Ορ.Π. δύνανται να παρέχουν συμβουλές στα μέλη τους για 
παραγωγή προϊόντων βάσει μεθόδων οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον όπως π.χ.. η βιολογική 
γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής.



EN 606 EN

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Η στήριξη παρέχεται σε νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία :

1. αναγνωρίζονται επίσημα από την Αρμόδια Αρχή ως Ομ.Π. ή Ορ.Π. με βάση επιχειρηματικό 
σχέδιο ενώ επιπλέον

2. ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ("ΜΜΕ"), όπως 
αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 
6/5/2003 και αρ. 2003/361/Ε

3. στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται παρόμοια στήριξη από την αντίστοιχη Κ.Ο.Α.

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου είναι συνεργατικές εταιρείες και ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης που έχουν αναγνωριστεί ως Ομ.Π. ή Ορ.Π. σύμφωνα με την αντίστοιχη Εθνική 
και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Απαραίτητο κριτήριο συμμετοχής είναι η υποβολή των απαραίτητων 
αποδεικτικών στοιχείων εκ μέρους της Ομ.Π. ή Ορ.Π. ότι έχει τύχει αναγνώρισης από την Αρμόδια Αρχή, 
καθώς πληροί τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης με βάση τη σχετική εθνική νομοθεσία και ότι 
λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Εθνικής (Νόμος 27(Ι)/2018 και Κ.Δ.Π. 
101/2018, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται) και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 2117/2021).

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι Ομ.Π. και Ορ.Π. οι οποίες είναι αποτέλεσμα συνένωσης ήδη υπαρχουσών 
Ομ.Π. και Ορ.Π.

Οι νεοσύστατες Ομ.Π./Ορ.Π., που εφαρμόζουν Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής αποφεύγοντας την πιθανότητα διπλής χρηματοδότησης.

Για αποφυγή διπλής χρηματοδότησης λόγω μετακίνησης μελών μεταξύ Ομ.Π./Ορ.Π. ίδιας φύσης 
προκειμένου να συνεχίζουν να επωφελούνται των επιδοτήσεων, θα γίνεται διασταυρούμενος έλεγχος 
μέσω της βάσης δεδομένων εγγραφών και διαγραφών μελών Ομ.Π./Ορ.Π. που διατηρεί το Τμήμα 
Γεωργίας.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Νομικά πρόσωπα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως Ομ.Π. και κατά τη διάρκεια της πενταετίας κατά την 
οποία ελάμβαναν ενίσχυση από την παρέμβαση, αναγνωρίστηκαν ως Ορ.Π. υπό τους όρους του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συνεχίζουν να επωφελούνται της ενίσχυσης σύστασης μέχρι τη λήξη 
της πενταετίας. 

Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ομ.Π./Ορ.Π. οι οποίες αναγνωρίζονται από την Α.Α. ως κατ’ αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η 
Ομ.Π. ή η Ορ.Π.. Η ενίσχυση του πέμπτου έτους καταβάλλεται μόνο μετά τον έλεγχο για την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά 
το τελευταίο έτος υλοποίησής του (oι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί 
εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της Ομ.Π./Ορ.Π.), τις δαπάνες ανά δράση και έτος.

Η ποσοστιαία ενίσχυση είναι μειούμενη κατά δύο μονάδες ανά έτος ξεκινώντας από 10% το πρώτο έτος 
και καταλήγοντας στο 2% κατά το πέμπτο έτος. Η ετήσια ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις €100.000 και 
υπολογίζεται με βάση την αξία παραγωγής που διατίθεται ετησίως στην αγορά. 

Επομένως, το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει μια Ομ.Π. ή Ορ.Π. για την περίοδο 
πενταετούς στήριξης είναι €500.000. Κατά το πρώτο έτος, η ενίσχυση θα παρέχεται με βάση την αξία 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο μετά το τέλος του λογιστικού έτους.

Στον υπολογισμό της αξίας παραγωγής δεν υπολογίζεται η αξία παραγωγής μελών τα οποία υπήρξαν 
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μέλη σε άλλες Ομ.Π. και Ορ.Π. της ίδιας κατηγορίας αναγνώρισης και οι οποίες έλαβαν ενίσχυση 
σύστασης από παρόμοιο Μέτρο των Π.Α.Α..

Νομικά πρόσωπα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως Ομ.Π. και κατά τη διάρκεια της πενταετίας κατά την 
οποία ελάμβαναν ενίσχυση από την παρέμβαση, αναγνωρίστηκαν ως Ορ.Π. υπό τους όρους του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συνεχίζουν να επωφελούνται της ενίσχυσης σύστασης μέχρι τη λήξη 
της πενταετίας. 

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
Κατ' αποκοπή ετήσια οικονομική ενίσχυση για περίοδο πέντε ετών σε αναγνωρισμένες Ομ. Π. και Οργ. 
Π. με βάση την αξία της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής τους.

Range of support at beneficiary level
Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ομ.Π./Ορ.Π. οι οποίες αναγνωρίζονται από τηνΑ.Α. ως κατ’ αποκοπή 
ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η 
Ομ.Π. ή η Ορ.Π.. Η ενίσχυση του πέμπτου έτους καταβάλλεται μόνο μετά τον έλεγχο για την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά 
το τελευταίο έτος υλοποίησής του (oι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί 
εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της Ομ.Π./Ορ.Π.), τις δαπάνες ανά δράση και έτος.

Η ποσοστιαία ενίσχυση είναι μειούμενη κατά δύο μονάδες ανά έτος ξεκινώντας από 10% το πρώτο έτος 
και καταλήγοντας στο 2% κατά το πέμπτο έτος. Η ετήσια ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις €100.000 και 
υπολογίζεται με βάση την αξία παραγωγής που διατίθεται ετησίως στην αγορά.

Επομένως, το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει μια Ομ.Π. ή Ορ.Π. για την περίοδο 
πενταετούς στήριξης είναι €500.000. Κατά το πρώτο έτος, η ενίσχυση θα παρέχεται με βάση την αξία 
παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο μετά το τέλος του λογιστικού έτους.

Στον υπολογισμό της αξίας παραγωγής δεν υπολογίζεται η αξία παραγωγής μελών τα οποία υπήρξαν 
μέλη σε άλλες Ομ.Π. και Ορ.Π. της ίδιας κατηγορίας αναγνώρισης και οι οποίες έλαβαν ενίσχυση 
σύστασης από παρόμοιο Μέτρο των Π.Α.Α..

Additional explanation
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8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

A.A. 6.5 UA - Μέση 
ενίσχυση ανά Ομάδα 
Παραγωγών

Grant Average R.10; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
A.A. 6.5 UA - Μέση ενίσχυση ανά Ομάδα Παραγωγών
,

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in 
EUR) 100,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 60,000.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR)

A.A. 6.5 UA - 
Μέση ενίσχυση 
ανά Ομάδα 
Παραγωγών

O.28 (unit: 
Beneficiaries) 3.00 2.00 2.00 2.00 9.00
O.28 (unit: 
Beneficiaries) 3.00 2.00 2.00 2.00 9.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 300,000.00 440,000.00 570,000.00 600,000.00 590,000.00 2,500,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR) 240,000.00 352,000.00 456,000.00 480,000.00 472,000.00 2,000,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
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EUR)
Out of which for 
financial instrument 
(Union Contribution 
in EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 
73 and 75) (Total 
public expenditure 
in EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination of information
Α.Α. 7.1 - Εκπαιδεύσεις
Intervention Code (MS) Α.Α. 7.1
Intervention Name Εκπαιδεύσεις
Type of Intervention KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination of information
Common Output Indicator O.33. Number of supported training, advice and awareness actions or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: Yes
ES rebate system: No
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

10.1
Ενίσχυση του υφιστάμενου 
συστήματος γεωργικών συμβουλών 
και εκπαίδευσης 

Βαθμίδα Α Yes

10.2
Έμφαση της εκπαίδευσης σε θέματα 
περιβάλλοντος και της στρατηγικής 
Farm to Fork

Βαθμίδα Α Yes

10.5
Βελτίωση δεξιοτήτων των 
κτηνοτρόφων σε θέματα ευζωίας, 
διατροφής υγειονομικής φροντίδας 

Βαθμίδα Α Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών στοχεύει, στη βελτίωση των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου που απασχολείται στο γεωργικό τομέα, ώστε να ενισχύσει τις 
δυνατότητες του για την προώθηση των προτεραιοτήτων του στρατηγικού σχεδιασμού 2023-2027 στον 
τομέα της γεωργίας.

Το χαμηλό ποσοστό γεωργών που διαθέτει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εντοπίζεται σε 
στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2012, ποσοστό 94,3% των γεωργών, 
καταγράφονται ως αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων με πρακτική πείρα, χωρίς επαγγελματική 
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κατάρτιση, να διαχειρίζονται το 88% της γης. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Ε.Ε.-27 φθάνει το 
70,6%. Με έτος αναφοράς το 2010, οι αγρότες με βασική ή πλήρη γεωργική εκπαίδευση, αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 5,7% επί του συνόλου. Στην Ε.Ε-27 το αντίστοιχο ποσοστό, ανέρχεται στο 29,4%. Στην 
περίπτωση των νέων γεωργών κάτω των 35 ετών, το ποσοστό φθάνει στο 6,9%, ετών στην Ε.Ε.-27, στο 
31,5%. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ποσοστών φανερώνει την αδυναμία της διάχυσης της γνώσης στην 
Κύπρο.

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρέμβασης ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών 
είναι ανάγκη να εστιαστούν περισσότερο σε θέματα επιχειρηματικότητας, αγροτικής οικονομικής, 
μεταποίησης και εμπορίας, με στόχο την προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στη διαχείριση της εκμετάλλευσης. Χρειάζεται να επεκταθούν και σε πεδία, πέραν της παραγωγικής 
διαδικασίας και να εμπλουτίσουν τις ικανότητες των διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων με διοικητικές 
και οικονομικές γνώσεις, καθώς και γνώσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και 
την αειφόρο διαχείριση των πόρων. Η άσκηση της γεωργίας με πρακτικές που οδηγούν 
στην εξοικονόμηση νερού και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και σε μέτρα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, αποτελεί προτεραιότητα της 
παρέμβασης.

Η παρέμβαση για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
ετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, βασικών και εξειδικευμένων θεμάτων, καθώς και 
την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν διάφορες εκπαιδευτικές 
μέθοδοι, όπως:

1. σειρά μαθημάτων,
2. μάθηση μέσω διαδικτύου,
3. εργαστήρια.
4. διενέργεια ενημερωτικών συγκεντρώσεων,
5. τη δημιουργία υποδομών για τη διενέργεια επιδείξεων, στο χωράφι ή σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους,
6. την έκδοση και αποστολή έντυπων,
7. την παροχή γνώσεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων,
8. Χρηματοδοτεί επίσης την απόκτηση εκπαιδευτικών μέσων, την κάλυψη του κόστους για 

ενοικίαση αιθουσών εκπαίδευσης ή άλλου απαραίτητου για την εκπαίδευση εξοπλισμού, την 
κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (καφές, σνακς).

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων το Τμήμα Γεωργίας θα αξιοποιήσει το σύστημα γεωργικών 
εφαρμογών που διαθέτει, θα συνεργαστεί και θα αναπτύξει κοινές δράσεις με άλλους δημόσιους φορείς, 
όπως το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο και το εξωτερικό, με 
ιδιωτικούς φορείς. Θα μπορεί επίσης να αναθέτει, μέσω δημόσιων συμβάσεων, σε ιδιωτικούς φορείς 
έναντι αμοιβής, τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης ή/και την πραγματοποίηση προγραμμάτων 
κατάρτισης

Η ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού 2023-2027, αποτελεί 
γενικό εγκάρσιο στόχο της αγροτικής ανάπτυξης και συμβάλει στην επίτευξη όλων των ειδικών στόχων 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη 
στήριξη των στρατηγικών σχεδίων.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Το Τμήμα Γεωργίας οργανώνει προγράμματα κατάρτισης και απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στους 
γεωργούς.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Απαλλάσσονται 
της υποβολής αίτησης όσοι έχουν εγκριθεί για συμμετοχή σε άλλες παρεμβάσεις του Στρατηγικού 
Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, οι οποίες τους δεσμεύουν για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης.

2. Να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς στη γεωργία σε τομέα που να σχετίζεται με θεματολογία 
του προγράμματος κατάρτισης. Το κριτήριο αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση, μαζί με την 
αίτηση σχετικών δικαιολογητικών.

3. Δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης παρέχεται και σε άτομα που δεν είναι γεωργοί 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, αλλά προτίθενται να ασχοληθούν στον τομέα της γεωργίας. 
Η έγκριση της συμμετοχής τους γίνεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και δεν δικαιούνται 
οποιασδήποτε οικονομικής επιδότησης.

Η παρέμβαση δύναται να καλύψει και την εκπαίδευση εκπαιδευτών (train the trainers). Συγκεκριμένα, τα 
προγράμματα κατάρτισης δύνατι να απευθύνονται σε λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οι οποίοι παρέχουν άμεσα ή έμμεσα συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
θέματα καινοτομίας στον αγροτικό κόσμο. 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η παρέμβαση «ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών» καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

1. Τα έξοδα διακίνησης και σίτισης των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης. Για τον υπολογισμό της την εν λόγω δαπάνη θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 
απλουστευμένου κόστους.

2. Τα έξοδα χρήσης αιθουσών διδασκαλίας ή άλλων αναγκαίων χώρων, του αναγκαίου εξοπλισμού, 
καθώς και τα έξοδα φιλοξενίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης.

3. Τα έξοδα αγοράς ή/και ετοιμασίας και αποστολής έντυπου ή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
4. Τα έξοδα δημιουργίας, συντήρησης, αναβάθμισης και επέκτασης εξ αποστάσεως (e–learning) 

προγραμμάτων κατάρτισης.
5. Τα έξοδα δημιουργίας, συντήρησης, αναβάθμισης ειδικών εφαρμογών (apps) που στοχεύουν στην 

καθοδήγηση των γεωργών, την διάχυση της γνώσης και της πληγροφορίας.
6. Τα έξοδα που απαιτούνται για τη δημιουργία ή βελτίωση υποδομών για διενέργεια επιδείξεων και 

όλα τα έξοδα οργάνωσης και πραγματοποίησης της επίδειξης.
7. Η αμοιβή των εκπαιδευτών, τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, σε περιπτώσεις 

μίσθωσης υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της διενέργειας επιδείξεων.
8. Τα έξοδα ταξιδιού και το επίδομα συντήρησης για εκπαιδευτές από το εξωτερικό, 

περιλαμβανομένης και τις διενέργειας επιδείξεων.
9. Έξοδα αγοράς υπηρεσιών για κατάρτιση ή και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, από 

ιδιωτικό οργανισμό.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
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 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Basis for the establishment
Τα μέσα κόστη που λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο έχουν υπολογιστεί με βάση την εμπειρία και τα 
στοιχεία που έχουμε από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων σε προηγούμενες προγραμματικές 
περιόδους.

Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση σε επίπεδο δικαιούχου μεταβάλλεται:

(α) ανάλογα με την διάρκεια / τύπο του προγράμματος κατάρτισης

(β) ανάλογα με την απόσταση του τόπου διαμονής των εκπαιδευόμενων από το εκπαιδευτικό κέντρο

(γ) πιθανές αγορές υπηρεσιών (π.χ εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικό υλικό, ενοίκια χώρων εκπαίδευσης, 
κλπ)

Additional explanation
Δεν εφαρμόζεται.

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

10 WTO compliance
 Green Box
Paragraph 2 of Annex 2 WTO
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box)
Το μέτρο αφορά εκπαιδεύσεις και κατάρτιση κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων 
εμπλεκόμενων με την γεωργία. Οι δαπάνες αφορούν κάλυψη εξόδων και δεν μπορούν να θεωρηθούν 
άμεση ενίσχυση. Το πεδίο που αφορά το μέτρο περιλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα με βάση το άρθρο 2 και 
συγκεκριμένα εμπίπτει στα σημεία 2(c) και 2(d).

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s)

ΑΑ71_UA_1 - Κόστος πολυήμερων 
εκπαιδεύσεων

Grant Average R.1; 

ΑΑ71_UA_2 - Κόστος εκπαιδεύσεων 
μικρής διάρκειας 

Grant Average R.1; 

ΑΑ71_UA_3 - Κόστος δράσεων 
ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης

Grant Average R.1; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΑΑ71_UA_1 - Κόστος πολυήμερων εκπαιδεύσεων
Το ποσό έχει υπολογιστεί με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων.

ΑΑ71_UA_2 - Κόστος εκπαιδεύσεων μικρής διάρκειας 
Το ποσό έχει υπολογιστεί με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων.

ΑΑ71_UA_3 - Κόστος δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης
Το ποσό έχει υπολογιστεί με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 
2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 0.00 410.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00ΑΑ71_UA_1 - Κόστος 

πολυήμερων εκπαιδεύσεων O.33 (unit: 300) 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 300.00

ΑΑ71_UA_2 - Κόστος 
εκπαιδεύσεων μικρής 

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00



EN 616 EN

in EUR)
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00

διάρκειας 

O.33 (unit: 1650) 350.00 350.00 350.00 350.00 250.00 0.00 0.00 1,650.00
Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ΑΑ71_UA_3 - Κόστος 
δράσεων ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης O.33 (unit: 2) 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

O.33 (unit: 300) 351.00 425.00 426.00 425.00 325.00 0.00 0.00 1,952.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 29,250.00 50,000.00 60,000.00 50,000.00 44,500.00 0.00 0.00 233,750.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 12,577.50 21,500.00 25,800.00 21,500.00 10,235.00 0.00 0.00 91,612.50
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
in EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL

Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Α.Α. 7.2  - Επισκέψεις στο εξωτερικό 
Intervention Code (MS) Α.Α. 7.2 
Intervention Name Επισκέψεις στο εξωτερικό 
Type of Intervention KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination of information
Common Output Indicator O.33. Number of supported training, advice and awareness actions or units
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generational Renewal: No
Environment: No
ES rebate system: 
LEADER: No

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Territorial scope: National
Code Description
CY Κύπρος 
Description of the Territorial Scope
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are 
displayed in bold
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake

3 Need(s) addressed by the intervention

Code Description Prioritisation at the level of the 
CAP Strategic Plan Addressed in CSP

10.1
Ενίσχυση του υφιστάμενου 
συστήματος γεωργικών συμβουλών 
και εκπαίδευσης 

Βαθμίδα Α Yes

10.2
Έμφαση της εκπαίδευσης σε θέματα 
περιβάλλοντος και της στρατηγικής 
Farm to Fork

Βαθμίδα Α Yes

10.3
Κατάρτιση και εκπαίδευση γεωργών 
και λειτουργών AKIS σε θέματα 
νέων τεχνολογιών και καινοτομίας

Βαθμίδα Β Yes

10.5
Βελτίωση δεξιοτήτων των 
κτηνοτρόφων σε θέματα ευζωίας, 
διατροφής υγειονομικής φροντίδας 

Βαθμίδα Α Yes

10.6
Ενίσχυση της δικτύωσης και 
πρόσβασης των αγροτών σε έματα 
καινοτομίας και  νέων τεχνολογιών

Βαθμίδα Β Yes

4 Result indicator(s)
RESULT INDICATORS Code + Description Recommended result indicators for the selected CAP Specific Objectives of 
this intervention are displayed in bold
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in European Innovation 
Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social, environmental, 
climate and resource efficiency performance
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση «Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε καινοτόμα έργα στο εξωτερικό» χρηματοδοτεί επισκέψεις 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης ή γειτονικές τρίτες χώρες.



EN 619 EN

Η παρέμβαση «Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε καινοτόμα έργα στο εξωτερικό» αποτελεί εργαλείο 
ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες στην επίσκεψη έρχονται σε 
επαφή με καινοτόμες ιδέες που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Οι επισκέψεις δύνανται να 
πραγματοποιηθούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε μεταποιητικές μονάδες, σε οργανώσεις παραγωγών 
ή συνεταιρισμούς και μπορούν να καλύπτουν θέματα της παραγωγικής διαδικασίας, της οργάνωσης της 
παραγωγής, καθώς και της εμπορίας.

Συμβάλλει στον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της 
γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την 
ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους. Οι συμμετέχοντες γεωργοί αξιοποιώντας τις νέες εμπειρίες που 
αποκομίζουν από τις επισκέψεις, μπορούν να επιφέρουν βελτιωτικές αλλαγές στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζονται.

Τα κριτήρια επιλογής θα βασίζονται σε αρχές όπως η θεματολογία της επίσκεψης, την υποστήριξη νέων 
σε ηλικία αγροτών, και την παροχή προτεραιότητας σε επαγγελματίες γεωργούς.

Η παρέμβαση δύναται να καλύψει και την εκπαίδευση εκπαιδευτών (train the trainers). Συγκεκριμένα, οι 
επισκέψεις στο εξωτερικό δύναται να απευθύνονται σε λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οι οποίοι παρέχουν άμεσα ή έμμεσα συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
θέματα καινοτομίας στον αγροτικό κόσμο.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Δικαιούχοι

Οι Οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρέμβαση «Βραχυπρόθεσμες 
επισκέψεις σε καινοτόμα έργα του εξωτερικού», πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι Οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο.

2. Πρέπει να έχουν νομική υπόσταση και πεδίο ενασχόλησης τους το γεωργικό τομέα.
3. Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση, να οργανώσει 

στην περιοχή που έχει την έδρα του δράσεις διάχυσης των εμπειριών που αποκόμισε. Μόνο τότε 
θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η δράση (επίσκεψη) και θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
υποβολή αιτήματος πληρωμής. Το πρόγραμμα διάχυσης της γνώσης/εμπειριών θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην αίτηση που θα υποβάλει ο οργανισμός για έγκριση της συμμετοχής του στην 
παρέμβαση.

4. Σε επισκέψεις σε χώρα που η γλώσσα ομιλίας δεν είναι η Ελληνική ο οργανισμός υποχρεούται 
να προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

5. Κάθε Οργανισμός δικαιούται να εγκριθεί για συμμετοχή στην παρέμβαση μόνο δυο φορές καθ 
όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου 2023-2027.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Περαιτέρω ως δικαιούχος του μέτρου δύναται να θεωρηθεί το Τμήμα Γεωργίας για διοργάνωση 
οργανομένων επισκέψεων στο εξωτερικό για λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οι οποίοι παρέχουν άμεσα ή έμμεσα συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
θέματα καινοτομίας στον αγροτικό κόσμο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

67. Η δράση επίσκεψης σε καινοτόμες εφαρμογές του εξωτερικού μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε οποιανδήποτε χώρα της Ε.Ε, της Ευρώπης ή σε γειτονικές τρίτες χώρες.

68. Ο δικαιούχος οργανισμός δύναται να συνεργαστεί με αξιόπιστο οργανισμό στη χώρα 
υποδοχής (οργανισμός υποδοχής) ο οποίος θα το βοηθήσει στην οργάνωση την επίσκεψης. Δεν 
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γίνονται αποδεκτοί ως οργανισμοί υποδοχής, οργανισμοί που σχετίζονται με την προώθηση–
εμπορία οιουδήποτε είδους εισροών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

69. Στην αίτηση πρέπει να καταγράφεται ο σκοπός της επίσκεψης, να περιγράφεται αναλυτικά 
το πρόγραμμα της επίσκεψης με όλες τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, να 
περιγράφεται το καινοτόμο έργο/α στο/α οποίο/α θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, να 
καταγραφούν τα στοιχεία του ατόμου/ων που θα δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες ή και την 
επίδειξη του καινοτόμου έργου. Αποτελεί ευθύνη του αιτητή να προσκομίσει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το έργο/α στο/α οποίο/α θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη είναι καινοτόμο. Τα 
στοιχεία που θα υποβληθούν θα τυγχάνουν εξέτασης και έγκρισης από επιτροπή αξιολόγησης.

70. Οι συμμετέχοντες στη δράση επίσκεψης που οργανώνει ένας δικαιούχος Οργανισμός 
πρέπει να είναι διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το πεδίο δραστηριότητας της 
εκμετάλλευσης τους να συνάδει με το καινοτόμο έργο που θα επισκεφθούν.

71. Ο αριθμός ατόμων που συμμετέχει σε μια δράση επίσκεψης στο εξωτερικό δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δεκαπέντε άτομα (15) και να μην είναι λιγότερα από πέντε (5).

72. Ο καθαρός χρόνος μιας επίσκεψης δεν πρέπει να λιγότερος από δυο (2) μέρες και 
μεγαλύτερος από τέσσερεις (4). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες αναχώρησης και επιστροφής.

73. Κάθε άτομο δικαιούται να συμμετέχει στην παρέμβαση μόνο μια φορά, για την 
προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την δράση Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Train the trainers)

29. Η δράση εκπαίδευσης ή επίσκεψης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
οποιανδήποτε χώρα της Ε.Ε, της Ευρώπης ή σε γειτονικές τρίτες χώρες. 

30. Λειτουργοί δύναται να συνεργαστούν με αξιόπιστο οργανισμό στη χώρα υποδοχής 
(οργανισμός υποδοχής) ο οποίος θα βοηθήσει στην οργάνωση της εκπαίδευσης ή της επίσκεψης. 
Δεν γίνονται αποδεκτοί οργανισμοί/φορείς υποδοχής που σχετίζονται με την προμήθεια–εμπορία 
εισροών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

31. Στην αίτηση πρέπει: (α) να αναπτύσσεται ο σκοπός της εκπαίδευσης / επίσκεψης, (β) να 
περιγράφεται το πρόγραμμα με τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, (γ) να 
περιγράφεται το καινοτόμο έργο/α στο/α οποίο/α θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, (δ) όπου είναι 
δυνατό, να καταγράφονται τα στοιχεία και τα προσόντα των ατόμων που θα παρουσιάσουν τις 
αναγκαίες πληροφορίες ή την επίδειξη του καινοτόμου έργου ή εκπαίδευσης. 

32. ·Αποτελεί ευθύνη του αιτητή να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το έργο/α 
ή η εκπαίδευση όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη είναι καινοτόμα. Τα στοιχεία που θα 
υποβληθούν θα τυγχάνουν εξέτασης και έγκρισης από επιτροπή αξιολόγησης.

33. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης / επίσκεψης ο Λειτουργός αναλαμβάνει την 
υποχρέωση, να οργανώσει δράσεις διάχυσης των εμπειριών που αποκόμισε. Το πρόγραμμα 
διάχυσης της γνώσης/εμπειριών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση που θα υποβάλει ο 
Λειτουργός για έγκριση της συμμετοχής του στην παρέμβαση. 

34. ·Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο Λειτουργός αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
υποβάλει έκθεση και φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύει την υλοποίηση του έργου για το 
οποίο εγκρίθηκε. 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η χρηματοδότηση της παρέμβασης καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

·Έξοδα οργάνωσης της επίσκεψης:

1. Οργάνωση της επίσκεψης.
2. Την πληρωμή του φορέα υποδοχής εάν ο οργανισμός που πραγματοποιεί την επίσκεψη επιλέξει να 

χρησιμοποιήσει φορέα υποδοχής.
3. Την τυχόν πληρωμή της εκμετάλλευσης ή του οργανισμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

επίσκεψη.
4. Έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων στην επίσκεψη.
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5. Έξοδα συνοδού
6. Έξοδα υπηρεσιών μετάφρασης (αν είναι αναγκαίες).
7. Έξοδα διοργάνωσης δράσεων διάχυσης των γνώσεων και εμπειριών που αποκτήθηκαν.

Για τη διεκπεραίωση των πιο πάνω εργασιών, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο οργανισμό, 
να αγοράσει υπηρεσίες. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να τηρείται η νομοθεσία περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η πληρωμή για όλα τα έξοδα θα γίνεται με την προσκόμιση νόμιμων αποδείξεων.

·Επίδομα συντήρησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Το επίδομα συντήρησης (έξοδα διαβίωσης) των συμμετεχόντων καλύπτει έξοδα σίτισης και διαμονής. Τα 
έξοδα αυτά θα υπολογιστούν με τη μέθοδο του κόστους ανά μονάδα.

·

Μεταφορικά Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια των γεωργών που συμμετέχουν στην επίσκεψη.

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση νόμιμων αποδείξεων των εισιτηρίων αναχώρησης και 
επιστροφής, στα οποία πρέπει να φαίνεται το ποσό πληρωμής και το ονοματεπώνυμο, καθώς και των 
αποκομμάτων εισόδου στο αεροπλάνο (αναχώρησης και επιστροφής). Το μέγιστο ποσό κάλυψης εξόδων 
μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει του ποσού που υπολογίζεται με χρήση σχετικού οικονομικού πίνακα 
και του δημοσιοποιημένου εργαλείου της Ε.Ε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus–plus/tools/distance_en.htm

Για την δράση εκαπιδευση εκαπιδευτών καλύπτονται οι ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

Έξοδα οργάνωσης της εκπαίδευσης / επίσκεψης σε καινοτόμες εφαρμογές ή εκπαίδευση σε θέματα 
καινοτομίας του εξωτερικού. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξοδα:

74. Δίδακτρα/εγγραφή
75. Ημερήσια επιδόματα (Διαμονή, Διατροφή, μετακινήσεις, κλπ, με βάση τις ισχύουσες 

εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου)
76. Αεροπορικά εισιτήρια
77. Έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων Λειτουργών στην επίσκεψη.
78. Έξοδα διοργάνωσης δράσεων διάχυσης των γνώσεων και εμπειριών που αποκτήθηκαν.

6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support

 Grant
 Financial instrument

Type of payment
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
 unit costs
 lump sums
 flat-rate financing

Range of support at beneficiary level
Η χρηματοδότηση της παρέμβασης καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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·Έξοδα οργάνωσης της επίσκεψης σε καινοτόμες εφαρμογές του εξωτερικού. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
έξοδα:

ü Οργάνωση της επίσκεψης. 

ü Την αποζημίωση του φορέα υποδοχής εάν ο οργανισμός που πραγματοποιεί την επίσκεψη επιλέξει να 
χρησιμοποιήσει φορέα υποδοχής. 

ü Αποζημίωση της εκμετάλλευσης ή του οργανισμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. 

ü Έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων στην επίσκεψη. 

ü Έξοδα συνοδού 

ü Έξοδα υπηρεσιών μετάφρασης (αν είναι αναγκαίες).

ü Έξοδα διοργάνωσης δράσεων διάχυσης των γνώσεων και εμπειριών που αποκτήθηκαν.

Για τη διεκπεραίωση των πιο πάνω εργασιών, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο οργανισμό, 
να αγοράσει υπηρεσίες. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να τηρείται η νομοθεσία περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η πληρωμή για όλα τα έξοδα θα γίνεται με την προσκόμιση νόμιμων αποδείξεων. 

·Επίδομα συντήρησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης. Το επίδομα συντήρησης (έξοδα 
διαβίωσης) των συμμετεχόντων καλύπτει έξοδα σίτισης και διαμονής. Τα έξοδα αυτά θα υπολογιστούν με 
τη μέθοδο του κόστους ανά μονάδα.

·Μεταφορικά Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια των γεωργών που συμμετέχουν στην επίσκεψη. Η 
πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση νόμιμων αποδείξεων των εισιτηρίων αναχώρησης και 
επιστροφής, στα οποία πρέπει να φαίνεται το ποσό πληρωμής και το ονοματεπώνυμο, καθώς και των 
αποκομμάτων εισόδου στο αεροπλάνο (αναχώρησης και επιστροφής). Το μέγιστο ποσό κάλυψης εξόδων 
μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει του ποσού που υπολογίζεται με χρήση σχετικού οικονομικού πίνακα 
και του δημοσιοποιημένου εργαλείου της Ε.Ε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus–plus/tools/distance_en.htm

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Yes       No       Mixed      
Type of state aid instrument to be used for clearance:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A

10 WTO compliance
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable rate Min Rate Max Rate
CY - Κύπρος 91(2)(d)-Other regions 43.00% 20.00% 43.00%

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned Unit 
Amount

Region(s) Result Indicator(s)

Α.Α. 7.2 UA - Μέση 
ενίσχυση ανά δικαιούχο

Grant Average R.1; 

Explanation and justification related to the value of the unit amount
Α.Α. 7.2 UA - Μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount 
(Total Public 
Expenditure in 
EUR) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR)Α.Α. 7.2 UA - 

Μέση ενίσχυση 
ανά δικαιούχο

O.33 (unit: 
Operations) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00
O.33 (unit: 
Operations)
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in EUR) 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 400,000.00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union Contribution 
in EUR) 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 320,000.00

TOTAL

Out of which for 
financial instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR)
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Out of which for 
financial instrument 
(Union Contribution 
in EUR)
Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR)
Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to article 
95(1) under article 
73 and 75) (Total 
public expenditure 
in EUR)
Out of which needed 
to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR)
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6 Financial plan
6.1 Overview table

Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(Direct payments (CY N=FY N+1)) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total

1 Initial direct payments allocations (initial Annex V) N/A 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 238,237,700.00
2 Cotton (Annex VIII) N/A
3 Initial direct payments allocations excluding cotton (Initial annex IX) N/A 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 238,237,700.00
4 Coupled income support (Article 96) N/A 4,245,000.00 4,245,000.00 4,245,000.00 4,245,000.00 4,245,000.00 21,225,000.00
5  Transfer to EAFRD total amount (flexibility+reduction) Resulting 

amount
N/A N/A

6  Total flexibility - article 103(1)(a) Amount to be entered N/A N/A
7 If above 25%: of which for the environmental and climate-related 

objectives (Article 103(2)(a)) - amount to be entered
N/A N/A

8 If above 25%: of which for the installation of young farmers (article 
103(2)(b)) - Amount to be entered

N/A N/A

9 Total flexibility % N/A N/A
10 Transfer to EAFRD of the estimated product of reduction, if applicable 

(Article 17(5))
N/A N/A

11  Transfer to types of interventions in other sectors (article 88(6))  
Amount to be entered

N/A

12  Transfer to types of interventions in other sectors (article 88(6))  
resulting percentage

N/A

13 Transferred from EAFRD:  amount (article 103(1)(b)) N/A N/A
16 Adjusted direct payments allocation (Annex V)   N/A 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 238,237,700.00
17 Adjusted direct payments allocations excluding cotton before reduction 

transfer (Annex IX) 
N/A 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 238,237,700.00
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EAGF sectorial 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
18 Wine (Annex VII) 4,465,000.00 4,465,000.00 4,465,000.00 4,465,000.00 N/A 17,860,000.00
19 Apiculture (Annex X) 169,653.00 169,653.00 169,653.00 169,653.00 169,653.00 N/A 848,265.00
22 Types of interventions in other sectors from Direct Payments N/A

EAFRD 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
23 Initial EAFRD Member State's allocation (Annex XI) 23,770,514.00 23,770,514.00 23,770,514.00 23,770,514.00 23,770,514.00 N/A 118,852,570.00
24  Flexibility transfer to direct payments - amount (Article 103(b))  amount 

to be entered
N/A

25 resulting percentage N/A
26 Transferred from direct payments (flexibility+reduction estimate), article 

17+103
N/A

27 Allocated to EU Invest - (Article 81) N/A
28  Allocated to LIFE - (Article 99) amount N/A

28a  Allocated to ERASMUS - (Article 99) amount N/A
30 Adjusted EAFRD Member State's allocations (Annex XI) 23,770,514.00 23,770,514.00 23,770,514.00 23,770,514.00 23,770,514.00 N/A 118,852,570.00

Financial Year, minimum spending requirements (Articles 92, 93, 
95, 97)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

31  Reserved for LEADER (Article 92(1))  - minimum 5% over the period  
resulting percentage

8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 N/A 8.08

32  Reserved for LEADER  - amount to be entered 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 N/A 9,600,000.00
33  Reserved for environmental and climate related objectives under 

EAFRD (Article 93) (min 35%) - Outermost regions excluded  resulting 
percentage

54.03 54.03 54.03 54.03 54.03 N/A 54.03

34  Reserved for environmental and climate relate objectives under EAFRD  
- amount to be entered

12,844,000.00 12,844,000.00 12,844,000.00 12,844,000.00 12,844,000.00 N/A 64,220,000.00

35  - Out of which for Article 70 8,160,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00 N/A 40,800,000.00
36  - Out of which for Article 71 (50%) 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 N/A 9,750,000.00
37  - Out of which for Article 72 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 N/A 2,400,000.00
38  - Out of which for Article 73 linked to specific objectives in Art 6(1) 

points (d), (e) and (f) and, as regards animal welfare, in Art 6(1), point 
(i)

N/A

38a  - Out of which for Article 74 linked to specific objectives in Art 6(1) 
points (d), (e) and (f) and, as regards animal welfare, in Art 6(1), point 
(i)

N/A

39 Difference as compared to minimum amount N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22,621,600.50
39a To be reserved for young farmers (Annex XII) - (Article 95) (if only DP: 

annual amounts to be respected)
N/A 1,429,426.00 1,429,426.00 1,429,426.00 1,429,426.00 1,429,426.00 7,147,130.00

39b Reserved for young farmers 1,503,000.00 1,503,000.00 1,503,000.00 1,503,000.00 600,000.00 6,612,000.00
40 Reserved for young farmers - needed to reach minimum requirements
41 - through Complementary income support for young farmers (under N/A 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 3,000,000.00
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Direct Payments)
42 "of which needed to reach minimum requirement" - basis for reverse 

ceiling
N/A

43 - through investments by young farmers (weighted at 50%) (under Rural 
Development)

N/A

44 "of which needed to reach minimum requirement" - basis for reverse 
ceiling

N/A

45 - setting up of young farmers (under Rural Development) 903,000.00 903,000.00 903,000.00 903,000.00 N/A 3,612,000.00
46 "of which needed to reach minimum requirement" - basis for reverse 

ceiling
N/A

47 Minimum amount to be reserved for eco-schemes (Article 97) N/A 11,911,885.00 11,911,885.00 11,911,885.00 11,911,885.00 11,911,885.00 59,559,425.00
48 Rebate (where relevant - optional for MS) N/A 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 22,000,000.00
49 Annual amounts reserved for eco-schemes under DP N/A 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 41,000,000.00
51 Total amount for eco-schemes N/A 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 63,000,000.00
52  Rebate from rural development -  optional for MS Article 97 (2-4) N/A
53 Amount reserved for redistributive payment (Article 29) - minimum 

10% annually applied on row 17, unless derogation applies
N/A 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00 23,823,770.00
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6.2 Detailed financial information and breakdown per intervention and planning of output (TO BE FINALIZED)
6.2.1 Direct Payments

Financial Year 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024 - 
2028

Calendar year N = Financial year N-1 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Adjusted direct payments allocation (Annex V)   47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 238,237,700.00
Cotton (Annex VIII)
Adjusted direct payments allocations excluding cotton before reduction transfer (Annex IX) 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 47,647,540.00 238,237,700.00
Transfer to EAFRD of the estimated product of reduction, if applicable (Article 17(5)) N/A
Maximum of indicative financial allocations (article 87(3)) 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,981,430.00
Decoupled interventions (article 16(2))

BISS (21) Basic income support
Α.Π. 1 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

Ενίσχυση 
Α.Π. 1 UA  
(Uniform) 
[136000]

Maximum Amount for the Planned unit amount 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

O.4 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,981,430.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

TOTAL 
[136000]

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

CRISS 
(26)

Complementary redistributive income support

A.Π. 5 Αναδιανεμιτική Ενίσχυση 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 46.15 46.15 46.15 46.15 46.15
Minimum Amount for the Planned unit amount 43.84 43.84 43.84 43.84 43.84
Maximum Amount for the Planned unit amount 48.45 48.45 48.45 48.45 48.45
O.7 (unit: Hectare) 103,248.00 103,248.00 103,248.00 103,248.00 103,248.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

Α.Π. 5  
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 4,764,895.20 4,764,895.20 4,764,895.20 4,764,895.20 4,764,895.20 23,824,476.00
O.7 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00 4,764,754.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

CIS-YF 
(30)

Complementary income support for young farmers

Α.Π.4 Συμπληρωματική Ενίσχυση για νέους γεωργούς 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

για Α.Π. 4 
(Uniform) 

[5600]

Maximum Amount for the Planned unit amount 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

O.6 (unit: Hectare)TOTAL 
[5600] Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 501,500.00 501,500.00 501,500.00 501,500.00 501,500.00
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Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)
Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.1.1 Πυροπροσταυτευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και γύρω απο κοινότητες 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο  

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 56,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.1.2 Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταρίου και κριθαρίου 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
O.8 (unit: Hectare) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 1,100,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.1.3 Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για διατροφή και φωλαιοποίηση πουλιών και ζώων 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
O.8 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 75,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)
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Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.1.4 Χρήση Λάσπης 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00
O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 700,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.2.1 Εφαρμογή Ηλιοαπολύμανσης σε καλλιέργειες θερμοκηπίου 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
O.8 (unit: Hectare) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 315,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.2.2 Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στις καλλιέργεις λαχανικών και 
κομμένων ανθέων με τη χρήση φυτών παγίδων 

2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
O.8 (unit: Hectare) 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο  

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 282,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare
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Α.Π. 3.3.1 Υποχρεώσεις για μειώση της αμμώνιας 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
O.8 (unit: Livestock units) 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ 
αγελάδες 

(Uniform)
Planned output * Planned unit amount 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 2,400,000.00
Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Livestock units) 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ 

χοίροι 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,500,000.00
Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Livestock units) 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ 

όρνιθες 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 480,000.00
Planned unit amount 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Livestock units) 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00

Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ 

κοτόπουλα 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 448,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 2,240,000.00
O.8 (unit: Livestock units)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00 1,324,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.3.2 Υποχρεώσεις για την καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00
O.8 (unit: Livestock units) 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00

Ενίσχυση 
ανά MZK 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 8,085,000.00
O.8 (unit: Livestock units)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.3.3 Υποχρεώσεις για βελτίωση των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών συνθηκών στον τομέα της 
χοιροτροφίας 

2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20
Minimum Amount for the Planned unit amount 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40
Maximum Amount for the Planned unit amount 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ 
(Uniform)

O.8 (unit: Livestock units) 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
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Planned output * Planned unit amount 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 2,840,000.00
O.8 (unit: Livestock units)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00 568,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.3.4 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμή χρήση σε παραδοσιακές 
φυλές ζώων

2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00
O.8 (unit: Livestock units) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ 
Αγελάδες 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 1,600,000.00
Planned unit amount 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Livestock units) 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

Ενίσχυση 
ανά ΜΖΚ 

αιγοπρόβατα 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 816,000.00
O.8 (unit: Livestock units)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00 483,200.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.4 Οικολογικό Πρόγραμμα της Μπανάνας 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
O.8 (unit: Hectare) 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 760,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.5 Οικολογικό Πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00

Χρήση 
κομπόστας 

σε Maximum Amount for the Planned unit amount 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00
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O.8 (unit: Hectare) 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00δενδρώδεις 
καλλιέργειες 
και αμπέλια  

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 826,500.00 826,500.00 826,500.00 826,500.00 826,500.00 4,132,500.00

Planned unit amount 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Ενίσχυση για 
χρήση 

θρυματιστή 
σε 

δενδρώδεις 
καλλιέργειες 
και αμπέλια 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 1,700,000.00

Planned unit amount 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Ενίσχυση για 
χρήση 

καταστροφέα 
σε 

δενδρώδεις 
καλλιέργειες 
και αμπέλια 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 675,000.00

Planned unit amount 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Ενίσχυση για 
χρήση 

θρυματιστή 
στα αμπέλια  

(Uniform) Planned output * Planned unit amount 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 600,000.00
Planned unit amount 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Ενίσχυση για 
χρήση 

καταστροφέα 
στα αμπέλια  

(Uniform) Planned output * Planned unit amount 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 210,000.00
Planned unit amount 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Hectare) 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00

Ενίσχυση για 
χρήση 

κοπρίας σε 
αροτραίες 

καλλιέργειες, 
πατάτες και 

λαχανικά 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 735,000.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 3,675,000.00

Planned unit amount 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Hectare) 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

Χρήση 
κοπριάς σε 
δενδρώδεις 

καλλιέργειες 
και αμπέλια  

(Uniform)
Planned output * Planned unit amount 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 2,375,000.00

Planned unit amount 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Minimum Amount for the Planned unit amount
Maximum Amount for the Planned unit amount
O.8 (unit: Hectare) 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Ενίσχυση για 
χρήση 

κομπόστας 
σε 

αροτραίες, 
πατάτες και 

λαχανικά 
(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 616,000.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 616,000.00 3,080,000.00

O.8 (unit: Hectare)TOTAL
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00
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Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00 3,289,500.00

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.6.1 Διατήρηση στοιχείων του τοπίου "Νησίδες βιοποικιλότητας" 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.6.2 Φύτευση μελισσοκομικών φυτών με στόχο την αύξηση και επιοκονιαστών 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.6.3 Συντήρήση μικρής κλίμακας ή διατήρησης υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχείων 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
O.8 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
O.8 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

TOTAL

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

Eco-
scheme 
(31)

Schemes for the climate, the environment and animal welfare

Α.Π. 3.7 Φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών στους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας στην καλλιέργεια 
της πατάτας

2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 
2027

Planned unit amount 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Maximum Amount for the Planned unit amount 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
O.8 (unit: Hectare) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Ενίσχυση 
ανά εκτάριο 

(Uniform)

Planned output * Planned unit amount 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 750,000.00
TOTAL O.8 (unit: Hectare)



EN 636 EN

Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)
Sum of indicative allocations for decoupled interventions 43,400,554.00 43,400,554.00 43,400,554.00 43,400,554.00 43,456,984.00
Coupled income support (16(3)(a))- amount - binding ceiling

CIS (32) Coupled income support
Α.Π 2.1 Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα αιγοπρόβατα 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 10.00 10.00 10.00 8.78 8.78
Minimum Amount for the Planned unit amount 8.78 8.78 8.78

Ενίσχυση 
ανά κεφαλή 

ζώου 
(Uniform) 
[452911]

Maximum Amount for the Planned unit amount 11.55 11.55 11.55

O.11 (unit: Head)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 3,975,000.00 3,975,000.00 3,975,000.00 3,975,000.00 3,975,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

TOTAL 
[452911]

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)

CIS (32) Coupled income support
Α.Π. 2.2 Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα εσπεριδοειδή 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023 - 

2027
Planned unit amount 411.06 411.06 411.06 411.00 411.00
Minimum Amount for the Planned unit amount 390.51 390.51 390.51

Ποσό 
ενίσχυσης 
(Uniform) 

[669]
Maximum Amount for the Planned unit amount 431.61 431.61 431.61

O.10 (unit: Hectare)
Annual indicative financial allocation (Union Contribution in EUR) 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00
Out of which needed to reach the minimum ringfencing requirement (Annex X) (only under 
article 27) (Union contribution)

TOTAL 
[669]

Out of which needed carried over - expenditure (applicable only to eco-scheme and only with type 
of payment "compensatory" (article 28(6)(b)) if the intervention contains carry over)
Sum of indicative allocations for coupled interventions 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
Sum of all indicative direct payments allocations 47,650,554.00 47,650,554.00 47,650,554.00 47,650,554.00 47,706,984.00



EN 637 EN

6.2.2 Sectoral
Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total financial 

allocation
Fruit and Vegetables

Ετήσιο ποσό 
επιχειρηματικού 

σχεδίου για δράσεις  
(Average)

O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 625,000.00

Ετήσιο ποσό 
επιχειρησιακού 

σχεδίου για δράσεις 
συμβουλών, 

εκπαίδευσης και 
ανταλλαγής 

γνώσεων. 
(Average)

O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

85,250.00 85,250.00 85,250.00 85,250.00 85,250.00 426,250.00

Ετήσιο ποσό 
επιχειρησιακού 

σχεδίου για 
υιοθέτηση 
ποιοτικών 
προτύπων 
(Average)

O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 187,500.00

Ετήσιο ποσό 
επιχειρησιακού 

σχεδίου για δράσεις 
σχετικά με την 

διαχείριση 
κινδύνων. 
(Average)

O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 87,500.00

Ετήσιο ποσό 
επιχειρησιακού 

σχεδίου για 
επενδυτικές 

δράσεις (Average)

O.35 (unit: Operational Programmes) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

84,750.00 84,750.00 84,750.00 84,750.00 84,750.00 423,750.00

Apiculture products
ADVIBEES (55(1)(a)) - advisory services, technical assistance, training, 
information and exchange of best practices, including through 
networking, for beekeepers and beekeepers' organisations

Μ.Π 1 - Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Συμμετοχή 

μελισσοκόμων σε 
μαθήματα 

O.37 (unit: Beekeepers) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total financial 
allocation

κατάρτισης 
(Average)

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00

Εξοπλισμός και 
αναλώσιμα που 

αφορούν την 
εκπαίδευση 

(Average)

O.37 (unit: Actions) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

503.00 503.00 503.00 503.00 503.00 2,515.00

Τεχνική στήριξη 
του προγράμματος 

εκπαιδεύσεων 
(Average)

O.37 (unit: Actions) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00

Λειτουργία 
Κέντρου 

Μελισσοκομίας 
(Average)

O.37 (unit: Actions) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 95,000.00

ACTLAB (55(1)(c)) - actions to support laboratories for the analysis of 
apiculture products, bee losses or productivity drops, and substances 
potentially toxic to bees

Μ.Π. 3 - Εργαστηριακές αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Εργαστηριακές 

αναλύσεις 
δειγμάτων μελιού 

(Average)

O.37 (unit: ) 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 12,000.00

Εργαστηριακές 
αναλύσεις 

δειγμάτων κεριού 
(Average)

O.37 (unit: ) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00

Εργαστηριακές 
αναλύσεις 

μελισσοκομικών 
προϊόντων  
(Average)

O.37 (unit: Actions) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00

PRESBEEHIVES (55(1)(d)) - actions to preserve or increase the 
existing number of beehives in the Union, including bee breeding

Μ.Π. 2  - Καταπολέμηση εισβολέων και ασθενειών 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Ορθολογική χρήση 

αδειοδοτημένων 
φαρμάκων για 

O.37 (unit: Beehives) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
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Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total financial 
allocation

αντιμετώπιση της 
βαρρόας (Average)

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 306,000.00

Προσαρμογή 
βάσεων με σίτα ή 

σωλήνες (Average)

O.37 (unit: Beehives) 3,112.00 3,112.00 3,112.00 3,112.00 3,112.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

19,450.00 19,450.00 19,450.00 19,450.00 19,450.00 97,250.00

Αντικατάσταση 
των παλαιών και 

φθαρμένων 
κυψελών (Average)

O.37 (unit: Beehives) 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 285,000.00

COOPAPI (55(1)(e)) - cooperation with specialised bodies for the 
implementation of research programs in the field of beekeeping and 
apiculture products

Μ.Π. 4 - Εφαρμοσμένη έρευνα 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Πρόγραμμα 

εφαρμοσμένης 
έρευνας στον 

κλάδο της 
μελισσοκομίας 

(Average)

O.37 (unit: Actions) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

Sum of indicative allocations and outputs for interventions for 
apiculture products

169,653.00 169,653.00 169,653.00 169,653.00 169,653.00 848,265.00

Wine
RESTRVINEY (58(1)(a)) - restructuring and conversion of vineyards

ΕΠΣΑ 1 - Αναδιάθρωση και μετατροπή αμπελώνων 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Μέση ενίσχυση για 

δημιουργία 
γραμμικού 

συστήματος 
υποστύλωσης 

(Average)

O.36 (unit: Actions)

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

1,235,000.00 1,235,000.00 1,235,000.00 1,235,000.00 4,940,000.00

Μέση ενίσχυση για 
αναδιάρθρωση και 

μετατροπή 
αμπελώνων 

(Average)

O.36 (unit: Actions)

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 580,000.00

INVWINE (58(1)(b)) - investments in tangible and intangible assets in 
wine-growing farming systems, excluding operations relevant to the 
type of intervention provided for in point (a), processing facilities and 
winery infrastructure, as well as marketing structures and tools
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Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total financial 
allocation

ΕΠΣΑ 2 - Επενδύσεις σε αμπλεουργικές εκμεταλλεύσεις 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Μέση ενίσχυση 

ανά δικαιούχο  
(Average)

O.36 (unit: )

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00

GREENWINE (58(1)(c)) - green harvesting, which means the total 
destruction or removal of grape bunches while still in their immature 
stage, thereby reducing the yield of the relevant area to zero and 
excluding non-harvesting comprising of leaving commercial grapes on 
the plants at the end of the normal production cycle

ΕΠΣΑ 6 - Πράσινος τρυγητός 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
INFOR (58(1)(h)) - information actions concerning Union wines 
carried out in Member States encouraging responsible consumption of 
wine or promoting Union quality schemes covering designations of 
origin and geographical indications

ΕΠΣΑ 4 - Δράσεις πληροφόρησης στην Ένωση 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Μέση ενίσχυση 

ανά δικαιούχο 
(Average)

O.36 (unit: ) 1.00 1.00 1.00 1.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00

PROMOWINE (58(1)(k)) - promotion carried out in third countries
ΕΠΣΑ 5 - Δράσεις πληροφόρησης σε τρίτες χώρες 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Μέση ενίσχυση 
ανά δικαιούχο  

(Average)

O.36 (unit: ) 1.00 1.00 1.00 1.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

50,000.00 50,000.00 5,000.00 50,000.00 155,000.00

INVWINESUST (58(1)(m)) - investments in tangible and intangible 
assets aiming to enhance the sustainability of wine production

ΕΠΣΑ 3  - Επενδύσεις σε οινοποία 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Μέσο ποσό 

ενίσχυσης ανά 
οινοποίο (Uniform)

O.36 (unit: ) 30.00 30.00 30.00 30.00

Annual indicative financial allocation (Total Union 
expenditure in EUR)

1,165,000.00 1,165,000.00 1,165,000.00 1,165,000.00 4,660,000.00

Sum of indicative allocations and outputs for interventions for wine 3,645,000.00 3,645,000.00 3,600,000.00 3,645,000.00 14,535,000.00



EN 641 EN

6.2.3 Rural Development
Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

(including 
payments of 

Q4 2029)

Total 2023 - 
2029

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α 4.1.1 Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, 
βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, των 
συνολικών επιδόσεων και της 
βιωσιμότητας των 
γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση  
(Average)

O.20 (unit: )
Planned output 60.00 96.00 72.00 12.00 240.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

5,000,000.00 9,134,814.00 13,000,000.00 3,865,186.00 31,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

2,150,000.00 3,927,970.00 5,590,000.00 1,662,030.00 13,330,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.1.2 Επενδύσεις για επεξεργασία και 
διαχείριση κτηνοτροφικών 
αποβλήτων

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029



EN 642 EN

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά έργο  
(Average)

O.20 (unit: Operations) 4.00 10.00 4.00 2.00 20.00
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

1,200,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 6,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

516,000.00 774,000.00 774,000.00 516,000.00 2,580,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.1.3 Υποδομές για χωροταξική 
κτηνοτροφική ανάπτυξη

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

71,429.00 71,429.00 71,429.00 71,249.00 71,429.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση  
(Average)

O.21 (unit: Operations) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00
Planned output 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,500,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 1,075,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)

TOTAL

Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
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Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.1.4 Υποδομές για προώθηση 
κυκλικής οικονομίας στον 
πρωτογενή τομέα

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά έργο  
(Average)

O.22 (unit: Operations) 2.00 2.00 1.00 5.00
Planned output 2.00 2.00 1.00 5.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

100,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00 200,000.00 1,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

43,000.00 129,000.00 129,000.00 43,000.00 86,000.00 430,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation
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Α.Α. 4.2  Επενδύσεις στη μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά έργο 
(Average)

O.24 (unit: Operations) 23.00 46.00 34.00 11.00 114.00
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

1,030,000.00 3,090,000.00 4,120,000.00 2,060,000.00 10,300,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

442,900.00 1,328,700.00 1,771,600.00 885,800.00 4,429,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.3.1 Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας 
των δασών ως δημόσιου αγαθού

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Αναβάθμιση αναψυχής 
Εθνικών Δασικών 

Πάρκων (Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.22 (unit: Operations) 1.00 1.00 2.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Δημιουργία μικρών και 
αναβάθμιση 

υφιστάμενων 
εκδρομικών χώρων 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.22 (unit: Operations)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

Δημιουργία και 
αναβάθμιση μονοπατιών- 

για δημιουργία 
μονοπατιού (Uniform)

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)
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91(3)(b)-CY-80.00% O.22 (unit: Operations)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Δημιουργία μικρών και 
αναβάθμιση 

υφιστάμενων 
κατασκηνωτικών χώρων 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.22 (unit: Operations)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Αναβάθμιση κέντρων 
περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης (Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00% O.22 (unit: Operations)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ανάδειξη στοιχείων 
δασικής κληρονομιάς 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.22 (unit: Operations)
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)
Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.3.2 Πρόληψη ζημιών σε δάση 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029
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Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

Δημιουργία και 
συντήρηση 

προστατευτικών 
υποδομών / Συντήρηση 

αντιπυρικών λωρίδων 
πλάτους > 10 μέτρων. 

(Uniform) [.]
91(3)(b)-CY-80.00%

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

  [.]
91(3)(b)-CY-80.00%

O.22 (unit: )

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Δημιουργία και 
συντήρηση 

προστατευτικών 
υποδομών / Συντήρηση 

αντιπυρικών λωρίδων 
πλάτους 5 – 10 μέτρων. 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.22 (unit: )

Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)
Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.4 Έργα υποδομών στις αγροτικές 
περιοχές και ανάπλαση χωριών 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Μέση ενίσχυση 
(Average)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

735,715.00 735,715.00 735,715.00 735,715.00
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Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)
O.22 (unit: ) 10.00 4.00 14.00
Planned output 3,605,000.00 3,090,000.00 2,575,000.00 1,030,000.00 10,300,000.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

1,550,150.00 1,328,700.00 1,107,250.00 442,900.00 4,429,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)
Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INVEST (73-74) Investments, including 
investments in irrigation

Α.Α. 4.5 Υποδομές για αξιοποίηση 
ανακυκλωμένου νερού και 
μείωση απωλειών από αρδευτικά 
δίκτυα 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά εργο 
για ανακυκλωμένο νερό  

(Average)

O.22 (unit: Operations) 1.00 1.00 2.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά εργο 
για μειώση απώλειας 

ύδατος (Average)

O.22 (unit: Operations) 2.00 2.00 1.00 5.00
Planned output 3.00 3.00 1.00 7.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

1,200,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 10,000,000.00
TOTAL

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

516,000.00 1,290,000.00 1,204,000.00 516,000.00 774,000.00 4,300,000.00
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Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

COOP (77) Cooperation
A.A. 6.2 Συνεργασία 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά έργο 
συνεργασίας  (Average)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.1 (unit: Projects) 10.00 13.00 5.00 2.00 30.00
Planned output 10.00 13.00 5.00 2.00 30.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

300,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 600,000.00 3,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

240,000.00 840,000.00 840,000.00 480,000.00 2,400,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)
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COOP (77) Cooperation
Α.Α. 6.1 LEADER 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

50,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανα ΟΤΔ 
(Average)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.31 (unit: Preparatory actions) 4.00 4.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

2,950,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

4.00

Μέση ενίσχυση ανά ΟΤΔ 
(Average)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.31 (unit: Strategies)
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

750,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,750,000.00 12,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 9,600,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

COOP (77) Cooperation
Α.Α. 6.3 Προώθηση και στήριξη 

συστημάτων ποιότητας
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση για 
συμμετοχή σε 

συστήματα ποιότητας 
(Average)

91(3)(b)-CY-80.00% O.29 (unit: Beneficiaries)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση για 
υλοποιήση δράσεων 

προώθησης (Average)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.29 (unit: Beneficiaries)
TOTAL Planned output
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Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)
Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

COOP (77) Cooperation
Α.Α. 6.4 Βραχείες αλυσίδες 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00 66,667.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά έργο 
(Average)

O.32 (unit: Operations) 5.00 3.00 4.00 3.00 15.00
Planned output 5.00 3.00 4.00 3.00 15.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

100,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 1,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

80,000.00 240,000.00 240,000.00 86,000.00 80,000.00 726,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)

TOTAL

Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
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Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

COOP (77) Cooperation
Α.Α. 6.5 Σύσταση Ομάδων Παραγωγών 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

100,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 60,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά 
Ομάδα Παραγωγών 

(Average)

O.28 (unit: Beneficiaries) 3.00 2.00 2.00 2.00 9.00
Planned output 3.00 2.00 2.00 2.00 9.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

300,000.00 440,000.00 570,000.00 600,000.00 590,000.00 2,500,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

240,000.00 352,000.00 456,000.00 480,000.00 472,000.00 2,000,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

INSTAL (75) Setting up of young farmers 
and new farmers and rural 
business start-up 

Α.Α. 5 Εγκατάσταση νέων γεωργών 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά 
δικαιούχο (Average)

O.25 (unit: Beneficiaries) 130.00 30.00 140.00 300.00
TOTAL Planned output 130.00 30.00 140.00 300.00
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Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

2,275,000.00 525,000.00 2,450,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 10,500,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

978,250.00 225,750.00 1,053,500.00 1,128,750.00 1,128,750.00 4,515,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ASD (72) Area-specific disadvantages 
resulting from certain 
mandatory requirements

Α.Α. 3 Ενισχύσεις σε περιοχές με 
υποχρεωτικούς περιορισμούς 
(Natura 2000)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00Eνίσχυση ανά εκτάριο 
Α.Α. 3 (Uniform) [φ]
91(3)(b)-CY-80.00% Maximum Amount for the Planned 

unit amount (EUR)
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

  [φ]
91(3)(b)-CY-80.00%

O.13 (unit: Hectare)

Planned output 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 3,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)
Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)

TOTAL [φ]

Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
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Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ANC (71) Natural or other area-
specific constraints

Α.Α. 2 Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές 
και άλλες περιοχές με ειδικούς 
περιορισμούς

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00Μέση ενίσχυση 
περιοχών με ειδικά 

μειονεκτήματα   
(Uniform) [12100]

91(3)(a)-CY-65.00%

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

  [12100]
91(3)(a)-CY-65.00%

O.12 (unit: Hectare)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00Μέση ενίσχυση ορεινών 
περιοχών  (Uniform) 

[8500]
91(3)(a)-CY-65.00%

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

  [8500]
91(3)(a)-CY-65.00%

O.12 (unit: Hectare)

Planned output 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 103,000.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 30,000,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 19,500,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)

TOTAL [8500]

Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
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Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

KNOW (78) Knowledge exchange and 
dissemination of information

Α.Α. 7.1 Εκπαιδεύσεις 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

410.00 410.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

500.00 500.00

Κόστος πολυήμερων 
εκπαιδεύσεων (Average)

O.33 (unit: ) 75.00 75.00 75.00 75.00 300.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Κόστος εκπαιδεύσεων 
μικρής διάρκειας  

(Average)

O.33 (unit: ) 350.00 350.00 350.00 350.00 250.00 1,650.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

10,000.00 10,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

11,000.00 11,000.00

Κόστος δράσεων 
ενημέρωσης / 

ευαισθητοποίησης 
(Average)

O.33 (unit: ) 1.00 1.00 2.00
Planned output 351.00 425.00 426.00 425.00 325.00 1,952.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

29,250.00 50,000.00 60,000.00 50,000.00 44,500.00 233,750.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

12,577.50 21,500.00 25,800.00 21,500.00 10,235.00 91,612.50

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
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Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

KNOW (78) Knowledge exchange and 
dissemination of information

Α.Α. 7.2 Επισκέψεις στο εξωτερικό 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Μέση ενίσχυση ανά 
δικαιούχο (Average)

O.33 (unit: Beneficiaries) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 400,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 320,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

A.A. 1.2.1 Δάσωση και δημιουργία 
δασωδών εκτάσεων

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00Δάσωση γεωργικής και 
εγκαταλελημένης γής 

(Uniform) [.] Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

  [.] O.16 (unit: Hectare)

Planned output 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00TOTAL [.]
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00
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Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)
Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

A.A. 1.2.2 Επενδύσεις αποκατάστασης 
δασών και δασικών εκτάσεων 
που έχουν πληγεί από δασικές 
πυρκαγιές και από φυσικές 
καταστροφές 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

A.A. 1.2.3 Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες 
δασώσεων/αναδασώσεων για 
βελτίωση της ανθεκτικότητας 
των δασών

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

571.43 571.43 571.43 571.43 571.43 571.43 571.43

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

. (Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.15 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 57,143.00 400,001.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

TOTAL

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
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Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

A.A. 1.3 Ανάληψη  υποχρεώσεων για τη 
μειώση της χρήσης των 
αντιβιοτικών

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

6.52 6.52 6.52 6.52Ενίσχυση για κατηγορία 
Β (Uniform) [282500]

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

7.80 7.80 7.80 7.80

  [282500] O.18 (unit: Livestock units)

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

8.16 8.16 8.16 8.16Ενίσχυση για κατηγορία 
Α (Uniform) [282500]

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

9.80 9.80 9.80 9.80

  [282500] O.18 (unit: Livestock units)

Planned output 120,000.00 120,000.00 150,000.00 150,000.00 540,000.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

846,400.00 880,880.00 1,019,400.00 1,035,800.00 3,782,480.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

677,120.00 704,704.00 815,520.00 828,640.00 3,025,984.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)

TOTAL [282500]

Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
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Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

A.A. 10.1.10 Αξιοποίηση ανθρωποπουλιών 
για φυσική καταπολέμηση 
τρωκτικών

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

45,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 90,000.00 45,000.00

ενίσχυση ανα εκτάριο 
(Uniform)

O.14 (unit: Hectare) 300.00 600.00 900.00 900.00 900.00 600.00 300.00 4,500.00
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)
Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α 1.1.1.2 Στοχευμένες 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις 
στην καλλιέργεια της πατάτας 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029
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Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00
Planned output 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 240,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.1.1.1 Εφαρμογή δράσεων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
στην καλλιέργεια της πατάτας

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο  
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,250.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
Planned output 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 4,250.00TOTAL
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

778,000.00 778,000.00 778,000.00 778,000.00 778,000.00 3,890,000.00
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Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

622,400.00 622,400.00 622,400.00 622,400.00 622,400.00 3,112,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.1.2 Στοχευμένες 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις 
στην καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

610.00 610.00 610.00 610.00 610.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο  
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
Planned output 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00 2,550,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 408,000.00 2,040,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)

TOTAL

Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
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Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.1.3 Διατήρηση και βιώσιμη χρήση 
των γηγενών ποικιλιών 
Οικοπαραγωγής της Κύπρου ως 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο  
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,750.00
Planned output 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,750.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 1,050,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 840,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments
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Α.Α. 1.1.4 Διατήρηση παλαιών αμπελώνων 
οινοπαραγωγής με γηγενείες 
ποικιλίες της Κύπρου για 
σκοπούς διαιώνισης του Ντόπιου 
γενετικού κεφαλαίου και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
αμπέλι πάνω απο 50 

ετών  (Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο σε 
αμπέλια πάνω απο 65 έτη 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
για αμπέλια 35 ετών και 

άνω (Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
Planned output 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 8,500.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 430,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 344,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.1.5 Εφαρμογή περιβαλλοντικά 
φιλικών γεωργικών πρακτικών 
στην καλλιέργεια της Χαρουπιάς

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029
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Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

470.00 470.00 470.00 470.00 470.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
Planned output 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 235,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 188,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.1.6 Βιολογική Γεωργία και 
κτηνοτροφία

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο  
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.17 (unit: Hectare) 1,300.00 1,450.00 1,600.00 1,750.00 1,900.00 8,000.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο  
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.17 (unit: Hectare) 1,000.00 1,100.00 1,220.00 1,300.00 1,400.00 6,020.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο  
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.17 (unit: Hectare) 35.00 38.00 41.00 44.00 47.00 205.00
Ενίσχυση ανά εκτάριο  

(Uniform)
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
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Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.17 (unit: Hectare) 2,000.00 2,200.00 2,350.00 2,450.00 2,600.00 11,600.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά ΜΖΚ 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.17 (unit: Beneficiaries) 600.00 750.00 900.00 1,050.00 1,200.00 4,500.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

36.00 36.00 36.00 36.00 36.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά κυψέλη  
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.17 (unit: Beneficiaries) 278.00 460.00 460.00 600.00 600.00 2,398.00
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

3,563,008.00 4,008,460.00 4,424,860.00 4,766,944.00 5,210,200.00 21,973,472.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

2,850,406.00 3,206,768.00 3,539,888.00 3,813,555.00 4,168,160.00 17,578,777.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.1.8 Αμειψισπορά στα σιτηρά 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 4,200.00
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Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
Planned output 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 16,200.00
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 2,136,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

284,800.00 284,800.00 284,800.00 284,800.00 284,800.00 284,800.00 1,708,800.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)

TOTAL

Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.1.9 Διαχείριση  μελισσοσμηνών με 
στόχο τη διατήρηση αρμονικής 
συνύπαρξης με εντομοφάγα 
πτηνά

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)
Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
(Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare)
Planned output
Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)
Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

TOTAL

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
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Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 1.2.4 Δράσεις και έργα για τη 
διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στα δάση  και 
βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης δασικών οικοτόπων

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

ENVCLIM (70) Environmental, climate-
related and other 
management commitments

Α.Α. 10.1.7 Αποκλεισμός της χρήσης  
ζιζανικτόνων  (συστηματικές  
φυτείες και διάσπαρτα δέντρα)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
δενδρώδεις καλλιέργειες 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
αρωματικά φυτά 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
αμπέλι (Uniform)

91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 9,000.00
Planned unit amount (Total Public 
Expenditure in EUR)

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Maximum Amount for the Planned 
unit amount (EUR)

Ενίσχυση ανά εκτάριο 
διάσπαρτα δέντρα 

(Uniform)
91(3)(b)-CY-80.00%

O.14 (unit: Hectare) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
TOTAL Planned output 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 21,400.00
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Annual indicative financial 
allocation (Total public 
expenditure in EUR)

2,434,000.00 2,434,000.00 2,434,000.00 2,434,000.00 2,434,000.00 12,170,000.00

Annual indicative financial 
allocation (Union Contribution in 
EUR)

1,947,200.00 1,947,200.00 1,947,200.00 1,947,200.00 1,947,200.00 9,736,000.00

Out of which for financial 
instrument (Total public 
Expenditure in EUR)
Out of which for financial 
instrument (Union Contribution in 
EUR)
Out of which carry-over (Total 
public Expenditure in EUR)
Out of which carry-over (Union 
contribution in EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (applicable to 
article 95(1) under article 73 and 
75) (Total public expenditure in 
EUR)
Out of which needed to reach the 
minimum financial allocation set 
out in Annex XII (Union 
Contribution in EUR)
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7 Governance and Coordination system
7.1 Identification of governance and coordination bodies + control bodies
Authority type Institution name EAGF EAFRD Responsible name Address Email

Certification Body Deloitte Y Y κ. Γιάννης Σοφιανός Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 24, 
Λευκωσία, 1075 ysofianos@deloitte.com

Managing authority Διαχειριστική Αρχή Στρατηγικού 
Σχεδίου ΚΑΠ Y Y κ. Μάριος Αδαμίδης Αμφιπόλεως 6, Στρόβολος madamides@moa.gov.cy

Paying Agency Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών Y Y κ. Ανδρέας 

Κυπριανού Στρόβολος, Λευκωσία commissioner@capo.gov.cy

Competent Authority Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Y Y κ. Ανδρέας 

Γρηγορίου 
Αμφιπόλεως 6, Στρόβολος, 
Λευκωσία permsec@moa.gov.cy

AKIS coordination, including farm advice 
- Relevant coordination body Τμήμα Γεωργίας Y N κα Ανδρούλλα 

Γεωργίου Λουκή Ακρίτα, Λευκωσία director@da.moa.gov.cy

Control Body Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Y N κ. Χριστόδουλος 
Πίπης

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1417 ΛΕΥΚΩΣΙΑ cmio.transport@cytanet.com.cy

Control Body ΚΟΑΠ Y N κ. Αγαμέμνωνας 
Νικολαϊδης

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy
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7.2 Description of the monitoring and reporting structure
Ως βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς / αρμόδιες αρχές που επιτελούν σημαντικό ρόλο ως προς την 
επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ του κράτους μέλους και της ΕΕ, με έντονη εμπλοκή στη διαδικασία 
παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου και στην υποβολή Εκθέσεων αποτελούν:

α) ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΑΠΟ) λόγω της ύπαρξης εντός των δομών του των 
λογισμικών συστημάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων, τη διενέργεια πληρωμών και την συλλογής 
όλης των δεδομένων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και την υποβολή των Εκθέσεων

β) η Διαχειριστική Αρχή Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ λόγω του συντονισμού της ετοιμασίας του μείγματος 
παρεμβάσεων και τον συντονισμό της στοχοθέτησης και του καθορισμού των τιμών που επιδιωκεί το ΚΜ 
να επιτύχει.

Η συνεργασία μεταξύ των δυο πιο πάνω φορέων ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά το προγραμματικό στάδιο 
και θα συνεχίσει να παραμένει συνεχής στη βάση καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας. Μέσω της 
διαδικασίας αυτής θα παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, θα αποφασίζονται 
τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν. Αποτέλεσμα των πάνω διεργασιών μπορεί να είναι 
εκτός από την λήψη διορθωτικών ενεργειών και η ανάγκη τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου. Στις 
περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από τα ορόσιμα που έχουν τεθεί θα ενεργοποιείται μια αυστηρή 
διαδικασία διερεύνησης και ετοιμασίας ειδικού σχεδίου δράσης.

Κατά το προγραμματικό στάδιο πραγματοποιήθηκε σαφής καθορισμός και κωδικοποίηση των γενικών 
στόχων της ΕΕ, που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και των αντίστοιχων ειδικών Στόχων καθώς 
επίσης και οι τιμές βάσης και τιμές στόχοι ανά χρονική περίοδο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της 
Κύπρου που καθόρισε η Διαχειριστική Αρχή. Ο ΚΟΑΠ αναπτύσει το απαραίτητο μηχανογραφικό 
σύστημα στο οποίο θα καταχωρούνται, διατηρούνται και θα διαχειρίζονται οι πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τη δημιουργία των εκθέσεων επιδόσεων (Performance Report) για την αξιολόγηση της 
απόδοσης του Στρατηγικού Σχεδίου και την υποβολή τους προς την ΕΕ. Κατά τον καθορισμό των 
δεικτών (Impact - Επιπτώσεων, Output - Εκροών, Context -Αποτελεσμάτων), ο δείκτης κωδικοποιήθηκε 
και διασυνδεθηκε με το στόχο στον οποίο συμμετέχει, τη βαρύτητά του στον υπολογισμό για επίτευξη 
του στόχου, τη τιμή βάσης, την τιμή στόχο, το είδος, την τιμή και τη μορφή που λαμβάνει, τον τρόπο 
υπολογισμού του, τις Παρεμβάσεις και τις Δράσεις που συμμετέχουν στον υπολογισμό του καθώς και την 
ποσόστωση που ενδεχομένως να συμμετέχει η συγκεκριμένη δράση στον υπολογισμό του δείκτη.

Για κάθε παρέμβαση που περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου πραγματοποιείται ανάλυση 
/ περιγραφή σε ποιους δείκτες συμμετέχει, το είδος την τιμή και τη μορφή που λαμβάνει, τον τρόπο 
υπολογισμού του και την αντίστοιχη ποσόστωση αν και εφόσον συμμετέχει σε περισσότερους από ένα 
δείκτες. Γίνεται επίσης ανάλυση για τους χρονολογικούς στόχους υλοποίησης της Παρέμβασης και 
κατάλογο των δράσεων που συμμετέχουν στην κάθε παρέμβαση.

Για κάθε Δράση που θα περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένη Παρέμβαση γίνεται ανάλυση σε ποιους Δείκτες 
συμμετέχει και η ποσόστωση συμμετοχής για κάθε Δείκτη καθώς επίσης το είδος, η τιμή και η μορφή που 
θα λαμβάνει.
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Όσον αφορά τους Δείκτες Επιπτώσεων (Impact Indicators), εάν και εφόσον απαιτείται από το Κράτος 
Μέλος να εφαρμοστούν και να υπολογιστούν, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία βελτίωσης / 
επικαιροποίησης του τρόπου συλλογής των δεδομένων (στατιστικά, πληροφορίες καταγραφών, 
εκτιμήσεις Στρατηγικά Σχέδια, κ.λ.π). Απώτερος στόχος η δημιουργία ενός αναλυτικού οδηγού που θα 
αναφέρει ανά δείκτη, ποιοι δείκτες εμπλέκονται, από που θα αντλούνται, με ποια διαδικασία, από ποιον, 
σε ποια μορφή και τον τρόπο υπολογισμού και χρήσης τους.

7.3 Information on the control system and penalties
7.3.1 IACS - Integrated Administration and Control System
Is IACS used to manage and control interventions in the wine sector as laid down in Title III of 
Regulation (EU) ../... [CAP Strategic Plan Regulation]? : No
Is IACS used to manage and control conditionality? : Yes
Article 65(4)(d) of the HZR gives the possibility to MS to define the "agricultural parcel". Please provide 
the definition of "agricultural parcel" in your Member State.
«Αγροτεμάχιο»: νοείται μια συνεχής έκταση γης που δηλώνεται από ένα γεωργό, μιας ομάδας 
καλλιεργειών. 

7.3.1.1 All elements of the IACS as set out in the Regulation [HZR] are established and operating as from 
1 January 2023
All elements of the IACS as set out in the Regulation [HZR] are established and operating as from 1 
January 2023 : Yes
7.3.1.1.1 Identification system for agricultural parcels (LPIS)
Το σύστημα LPIS εφαρμόζεται στον ΚΟΑΠ απο το 2003 και προκειται να 
αναθεωρηθεί συμφωνα με ο νέο κανονισμό μέχρι την 1/1/2023. 

7.3.1.1.2 Geo-spatial (GSA) and an animal-based application system (GSA)

7.3.1.1.3 Are you applying an automatic claim system (in the meaning of Article 65(4)(f)) of the HZR?
For area-based interventions? : No
For animal-based interventions? : No
7.3.1.1.4 Area monitoring system (AMS)
Το σύστημα βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης.

7.3.1.1.6 System for the identification and registration of payment entitlements, where applicable
Are requirements set out in Article 71 of the HZR fullfilled? : N/A
7.3.1.1.7 System for the identification and registration of animals in the meaning of article 65(4)(c) 
[Article 66(1)(g) HZR] 
Do you have a system for the identification and registration of animals referred to in Article 66(1)(g) of 
HZR? : Yes
system for the identification and registration of bovine animals laid down by Regulation (EC) No 
1760/2000 of the European Parliament and of the Council : Yes
system for the identification and registration of ovine and caprine animals laid down by Council 
Regulation (EC) No 21/2004 : Yes
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system for the identification and registration of pigs laid down by Council Directive 2008/71/EC : Yes
7.3.2 Non-IACS
7.3.2.1 Brief description on the penalty system for non-IACS interventions in line with the principles of 
effectiveness, proportionality and dissuasiveness
Non-IACS EAGF
1.Μη συμμόρφωση με κριτήριο συμμετοχής / επιλεξιμότητας συνεπάγεται με απόρριψη της αίτησης 
συμμετοχής.

2.Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η αίτηση συμμετοχής 
αποκλείεται από την ενίσχυση και τα τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Σε σοβαρότερες 
κατηγορίες, όπως π.χ. δόλος, παραποίηση κρατικών εγγράφων, ο ΚΟΑΠ θα προχωρά και στην ποινική 
δίωξη των αιτητών με καταγγελία στην Αστυνομία, καθώς και σε αποκλεισμό από τη λήψη ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του ιδίου Μέτρου / Καθεστώτος για μέχρι και τρία έτη.

3.Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται από τον δικαιούχο και καθορίζει τα 
ποσά που είναι επιλέξιμα για παροχή στήριξης.

Οι ποινές και οι κυρώσεις ανά μέτρο διαφέρουν, όμως στα περισσότερα μέτρα ισχύει ο ακόλουθος 
κανόνας:

Σε περίπτωση που η διαφορά (αιτούμενης – επιλέξιμης δαπάνης/έκτασης ) δεν υπερβαίνει το 20%, η 
στήριξη υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας στο πλαίσιο των (επιτόπιων) ελέγχων (δαπάνης / 
έκτασης), μετά την υλοποίηση της.

Στην περίπτωση που η διαφορά (αιτούμενης – επιλέξιμης δαπάνης/έκτασης ) υπερβαίνει το 20% αλλά όχι 
το 50%, η στήριξη υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας στο πλαίσιο των (επιτόπιων) ελέγχων 
(δαπάνης / έκτασης), μετά την υλοποίηση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς.

Εάν η διαφορά (αιτούμενης – επιλέξιμης δαπάνης/έκτασης ) υπερβαίνει το 50% δεν χορηγείται στήριξη 
για τη σχετική δράση.

Ωστόσο, 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.

Non-IACS EAFRD
1.Μη συμμόρφωση με κριτήριο συμμετοχής συνεπάγεται με απόρριψη της αίτησης συμμετοχής και 
ανάκτηση ποσών που τυχόν να έχουν καταβληθεί.

2.Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η αίτηση συμμετοχής 
αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί ανακτώνται. 
Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Καθεστώτος για το 
ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο. Σε σοβαρότερες κατηγορίες, όπως π.χ. δόλος, 
παραποίηση κρατικών εγγράφων, ο ΚΟΑΠ θα προχωρά και στην ποινική δίωξη των αιτητών με 
καταγγελία στην Αστυνομία, καθώς και σε αποκλεισμό από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου 
Καθεστώτος για μέχρι και τρία έτη.

3.Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται από τον δικαιούχο και καθορίζει τα 
ποσά που είναι επιλέξιμα για παροχή στήριξης.

Καθορίζονται τα εξής:

α) το ποσό προς καταβολή στον δικαιούχο βάσει της αίτησης πληρωμής 
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β) το ποσό προς καταβολή στον δικαιούχο κατόπιν εξέτασης της επιλεξιμότητας των δαπανών στην 
αίτηση πληρωμής.

Εάν το ποσό που καθορίζεται δυνάμει του δεύτερου εδαφίου στοιχείο α) υπερβαίνει το ποσό που 
καθορίζεται δυνάμει του στοιχείου β) του εν λόγω εδαφίου κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 %, 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση στο ποσό που καθορίζεται δυνάμει του εν λόγω στοιχείου β).

Το ύψος της κύρωσης είναι η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αλλά δεν υπερβαίνει την πλήρη 
ανάκτηση της στήριξης.

Ωστόσο, 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.

7.3.2.2 Brief description of the control system for non-IACS (control methods, cross-checks, durability of 
investments and related ex-post checks, etc)
Non-IACS EAGF
Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των ελεγκτικών εργασιών που πραγματοποιούνται, των 
αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των 
αποκλίσεων.

Διοικητικοί έλεγχοι αιτήσεων στήριξης:

Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από δύο υπαλλήλους. Ο ένας ελέγχει και ο δεύτερος επαληθεύει τον 
έλεγχο και τα ευρήματα καταγράφονται σε καταλόγους ελέγχου.

Γενικά, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

-έλεγχο της πληρότητας της αίτησης, 

-έλεγχο ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 
αντίγραφα καθώς και της εγκυρότητάς τους.

-έλεγχο προϋποθέσεων / κριτηρίων συμμετοχής

-διασταυρούμενο μηχανογραφικό έλεγχο που γίνεται για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που 
παρουσιάζει ο αιτητής συγκρίνοντας τα με άλλα στοιχεία στην ίδια βάση δεδομένων ή σε άλλες βάσεις 
δεδομένων.

-αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας (όπου αυτό χρειαστεί και εφαρμόζεται).

Σε ορισμένα Μέτρα δύναται να γίνουν και Επιτόπιοι έλεγχοι στα πλαίσια των Διοικητικών Ελέγχων. 

Διοικητικοί έλεγχοι πληρωμής:

Γενικά, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

-έλεγχο ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 
αντίγραφα καθώς και της εγκυρότητας τους (έγγραφα που έχουν προσκομιστεί μετά τη διενέργεια του 
διοικητικού έλεγχου της αίτησης στήριξης),

-έλεγχο των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν 

-έλεγχος τήρησης των προνοιών επιλεξιμότητας των δράσεων
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-υπολογισμό του ποσού πληρωμής

-έλεγχο της πραγματοποίησης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων

Επιτόπιοι Έλεγχοι:

Με τους επιτόπιους έλεγχους επαληθεύεται ότι οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους 
κανόνες και ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που 
συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση στήριξης που μπορούν να ελεγχθούν κατά τον χρόνο 
διεξαγωγής της επίσκεψης.

Σε συνδυασμό με τους διοικητικούς έλεγχους, επαληθεύεται επίσης η ακρίβεια των δεδομένων που 
δηλώνονται από τον δικαιούχο σε σχέση με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβλήθηκαν.

Τέλος με τους επιτόπιους ελέγχους επαληθεύεται ότι η χρήση ή η προβλεπόμενη χρήση της δράσης είναι 
συνεπής με τη χρήση που περιγράφεται στην αίτηση στήριξης και με τη χρήση για την οποία χορηγήθηκε 
η στήριξη.

Στα πλείστα Μέτρα, οι επιτόπιοι έλεγχοι θα καλύπτουν το 100% των αιτήσεων. Όλες οι παρατηρήσεις και 
μετρήσεις καταγράφονται στα ειδικά έντυπα και λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της 
πληρωμής.

Non-IACS EAFRD
Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των ελεγκτικών εργασιών που πραγματοποιούνται, των 
αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των 
αποκλίσεων.

Διοικητικοί έλεγχοι αιτήσεων στήριξης

Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από δύο υπαλλήλους. Ο ένας ελέγχει και ο δεύτερος επαληθεύει τον 
έλεγχο. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΚΟΑΠ. 

Γενικά, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

-έλεγχο της πληρότητας της αίτησης, 

-έλεγχο ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 
αντίγραφα καθώς και της εγκυρότητάς τους.

-έλεγχο προϋποθέσεων / κριτηρίων συμμετοχής

-διασταυρούμενο μηχανογραφικό έλεγχο που γίνεται για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που 
παρουσιάζει ο αιτητής συγκρίνοντας τα με άλλα στοιχεία στην ίδια βάση δεδομένων ή σε άλλες βάσεις 
δεδομένων. Για παράδειγμα και ανάλογα με το Μέτρο, έλεγχος με τη βάση δεδομένων ΟΣΔΕ, Αρχείο 
Πληθυσμού, Κατάλογο με ανώτατες τιμές ανά επιλέξιμη δράση, Μητρώο Βιοκαλλιεργητών, με άλλα 
Τμήματα ή Κυβερνητικές Υπηρεσίες αλλά και με οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο.

-αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας (όπου αυτό χρειαστεί και εφαρμόζεται).

Δύναται να γίνουν Επιτόπιοι έλεγχοι στα πλαίσια των Διοικητικών Ελέγχων. Τέτοιοι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται όταν στις προτεινόμενες επενδύσεις περιλαμβάνονται έργα όπως ισοπεδώσεις, 
κατασκευές, δημιουργία τοίχων αντιστήριξης (χωροταξικές δράσεις) κτλ. με σκοπό να εξακριβωθεί εάν η 
επένδυση έχει ήδη υλοποιηθεί πριν από την προκαταρκτική έγκριση. 

Διοικητικοί έλεγχοι Αιτήσεων πληρωμής
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Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής γίνονται με βάση το μηχανογραφικό σύστημα του ΚΟΑΠ 
και διενεργούνται από δύο υπαλλήλους. Ο ένας ελέγχει και ο δεύτερος επαληθεύει τον έλεγχο. 

Γενικά, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

-έλεγχο ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 
αντίγραφα καθώς και της εγκυρότητας τους (έγγραφα που έχουν προσκομιστεί μετά τη διενέργεια του 
διοικητικού έλεγχου της αίτησης στήριξης),

-έλεγχο των δαπανών και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν

-έλεγχος τήρησης των προνοιών επιλεξιμότητας των δράσεων

-υπολογισμό του ποσού πληρωμής

-έλεγχο της πραγματοποίησης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων

Επιτόπιοι Έλεγχοι

Με τους επιτόπιους έλεγχους επαληθεύεται ότι οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους 
κανόνες και ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που 
συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση στήριξης που μπορούν να ελεγχθούν κατά τον χρόνο 
διεξαγωγής της επίσκεψης.

Σε συνδυασμό με τους διοικητικούς έλεγχους, επαληθεύεται επίσης η ακρίβεια των δεδομένων που 
δηλώνονται από τον δικαιούχο σε σχέση με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβλήθηκαν.

Τέλος με τους επιτόπιους ελέγχους επαληθεύεται ότι η χρήση ή η προβλεπόμενη χρήση της δράσης είναι 
συνεπής με τη χρήση που περιγράφεται στην αίτηση στήριξης και με τη χρήση για την οποία χορηγήθηκε 
η στήριξη.

Ο Επιτόπιος Έλεγχος διενεργείται όταν ο αιτητής ενημερώσει γραπτώς τον ΚΟΑΠ ότι πραγματοποίησε 
μέρος ή όλες τις δράσεις που είχε προκαταρκτικά εγκριθεί, υποβάλλοντας αίτηση πληρωμής εντός της 
προθεσμίας.

Στα πλείστα Μέτρα, οι επιτόπιοι έλεγχοι θα καλύπτουν το 100% των αιτήσεων. Όλες οι παρατηρήσεις και 
μετρήσεις καταγράφονται στα ειδικά έντυπα, τα οποία υπογράφει τόσο ο αρμόδιος Λειτουργός όσο και ο 
αιτητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του. Οι ελεγκτές φωτογραφίζουν όλες τις δράσεις που 
ελέγχουν και αφορούν είτε κτίρια είτε μηχανήματα είτε για οτιδήποτε άλλο έχει υποβληθεί αίτημα 
πληρωμής. 

Έλεγχοι εκ των υστέρων

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι καλύπτουν δαπάνες για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η τελική πληρωμή 
από το ΕΓΤΑΑ.

Ο σκοπός των εκ των υστέρων ελέγχων είναι η διαπίστωση των πιο κάτω:

•Δεν έγινε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 
προγράμματος. 

•Δεν έγινε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια 
εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

•Δεν έγινε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους 
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7.3.2.3 Public procurement rules?
Brief description how the compliance with public procurement rules is fulfilled.
1.Οι διαδικασίες για την σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων γίνονται με βάση την εθνική νομοθεσία σε σχέση 
με τον Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμο που είναι σε ισχύει και τις επεξηγήσεις που εκδίδονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων.

2.Οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς είναι όλα τα τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα που καθορίζονται στη σχετική Νομοθεσία και είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις 
πρόνοιες του νομοθετικού πλαισίου.

3.Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΑΔΣ) πιστοποιεί την 
τήρηση των σχετικών εθνικών νομοθεσιών για συμβάσεις που υποβάλλονται από το Δικαιούχο. Η 
αρμόδια αρχή παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη στις Αναθέτουσες Αρχές / Δικαιούχους σε ότι 
αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

4.Η Αναθέτουσα Αρχή / Δικαιούχος συμπληρώνει (ανάλογα με την περίπτωση) τους Πίνακες 
Αυτοέλεγχου για διασφάλιση / επιβεβαίωση της τήρησης των προνοιών της Νομοθεσίας, οι οποίοι θα 
πρέπει να προσκομίζονται με το αίτημα πληρωμής.

5.Η αρμόδια αρχή ενημερώνει, με εγκύκλιο της, τις Αναθέτουσες Αρχές / Δικαιούχους για τις εκάστοτε 
αναθεωρήσεις των κατώτατων ορίων που διενεργούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Τα κατώτατα όρια διεθνών διαγωνισμών με βάση το Νόμο αρ. 9 καθορίζονται κάθε 
δύο χρόνια. 

6.Η Μονάδα Εφαρμογής αξιολογεί τα έντυπα που πρέπει να επισυνάπτει και που αφορούν τις Δημόσιες 
Συμβάσεις καθώς επίσης να συμπληρώνει το σχετικό κατάλογο διοικητικού ελέγχου. 

Πρέπει να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται οριζόντια για όλα τα Μέτρα Αγροτικής 
Ανάπτυξης – Μη ΟΣΔΕ και συμπληρώνεται σχετικός αναλυτικός Κατάλογος Ελέγχου

7.4 Conditionality
7.4.1 Control system for conditionality
7.4.1.1 Description of the control system for conditionality
Για την εξαγωγή του δείγματος της "πολλαπλής συμμόρφωσης" θεωρείται ως πληθυσμός όλοι οι αιτητές 
που υπόκεινται σε ελέγχους αιρεσιμότητας και το ποσοστό ελέγχου θα είναι τουλάχιστο 1% (συνήθως 
είναι 1,5%).Το δείγμα ελέγχου θα πρέπει να καθορίζεται βάσει μεθόδου στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας. Η μέθοδος στρωματοποιημένης δειγματοληψίας θα πρέπει να περιλαμβάνει εν μέρει 
τυχαίο δείγμα ώστε να προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος το οποίο θα είναι μεταξύ 20-
25%. Στο υπόλοιπο 75-80% που θα είναι το δείγμα ανάλυσης κινδύνου θα χρησιμοποιούνται κριτήρια 
βαθμολόγησης με συντελεστή βαρύτητας τα οποία κριτήριαθα αξιολογούνται κάθε χρονιά για την 
διαπίστωση της σημαντικότητας τους και ανάλογα θα ρυθμίζεται η βαρύτητα τους στο δείγμα.

Τα τελικά ποσοστά του δείγματος θα καθορίζονται σύμφωνα με τις αποκλίσεις της προηγούμενης χρονιάς 
και μετά την ετήσια αποτίμηση του δείγματος ελέγχου. Με την αποτίμηση γίνεται σύγκριση των 
αποτελεσμάτων του τυχαίου δείγματος σε σχέση με το δείγμα της ανάλυσης κινδύνου, αξιολογούνται τα 
κριτήρια του κάθε έτους και αν χρειάζονται διαφοροποιούνται.

Με την μέθοδο της τηλεπισκόπησης θα ελέγχονται το GAEC3 κα GAEC8 και όπου είναι εφικτό και άλλα 
GAECS δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.
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7.4.1.2 Types of checks
SMR / GAEC Types of checks

GAEC01 - Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland in relation to agricultural area at national, regional, sub-
regional, group-of-holdings or holding level in comparison to the reference year 2018.Maximum decrease of 5% compared to the reference year.

Remote sensing, On-the-spot control, 
Area monitoring system, 
Administrative checks

GAEC02 - Protection of wetland and peatland Area monitoring system, Area 
monitoring system, On-the-spot control

GAEC03 - Ban on burning arable stubble, except for plant health reasons
On-the-spot control, Remote sensing, 
Administrative checks, Area 
monitoring system

GAEC04 - Establishment of buffer strips along water courses On-the-spot control

GAEC05 - Tillage management, reducing the risk of soil degradation and erosion, including consideration of the slope gradient Area monitoring system, On-the-spot 
control, Remote sensing

GAEC06 - Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive Remote sensing, Area monitoring 
system, On-the-spot control

GAEC07 - Crop rotation in arable land, except for crops growing under water
Administrative checks, Area 
monitoring system, On-the-spot 
control, Remote sensing

GAEC08 - Minimum share of agricultural area devoted to non-productive areas or features.Minimum share of at least 4% of arable land at farm level 
devoted to non-productive areas and features, including land lying fallow. Where a farmer commits to devote at least 7% of his/her arable land to 
non-productive areas and features, including land lying fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance with Article 28(5a), the share to be 
attributed to compliance with this GAEC shall be limited to 3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level if this includes also catch 
crops or nitrogen fixing crops, cultivated without the use of plant protection products, of which 3% shall be land lying fallow or non-productive 
features. Member States should use the weighting factor of 0,3 for catch crops.Retention of landscape features.Ban on cutting hedges and trees 
during the bird breeding and rearing season.As an option, measures for avoiding invasive plant species

Administrative checks, Area 
monitoring system, On-the-spot 
control, Remote sensing

GAEC09 - Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as environmentally-sensitive permanent grasslands in Natural 2000 sites Area monitoring system, On-the-spot 
control, Remote sensing

SMR01 - Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action 
in the field of water policy: Article 11(3), point (e), and point (h), as regards mandatory requirements to control diffuse sources of pollution by 
phosphates

On-the-spot control

SMR02 - Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from 
agricultural sources: Articles 4 and 5 On-the-spot control

SMR03 - Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds: Article 
3(1), Article 3(2), point (b), Article 4(1), (2) and (4)

Administrative checks, Area 
monitoring system, On-the-spot 
control, Remote sensing

SMR04 - Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild flora and fauna: Article 6(1) and (2)
Administrative checks, Area 
monitoring system, On-the-spot 
control, Remote sensing
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SMR05 - Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and 
requirements of food law, laying down procedures in matters of food safety: Articles 14 and 15, Article 17(1) and Articles 18, 19 and 20 On-the-spot control

SMR06 - Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a 
hormonal or thyrostatic action and beta-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC: Article 3, points (a), (b), (d) 
and (e), and Articles 4, 5 and 7

On-the-spot control

SMR07 - Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant 
protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC: Article 55, first and second sentence

Administrative checks, On-the-spot 
control

SMR08 - Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action 
to achieve the sustainable use of pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to (5); Article 12 with regard to restrictions on the use of pesticides in 
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 2000 legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of pesticides 
and disposal of remnants

Administrative checks, On-the-spot 
control

SMR09 - Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of calves: Articles 3 and 4 On-the-spot control
SMR10 - Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs: Articles 3 and 4 On-the-spot control
SMR11 - Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes: Article 4 On-the-spot control
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7.4.2 Penalty system for conditionality
7.4.2.1 Description on the penalty system for conditionality
ΑΜΕΛΕΙΑ

Τα πρότυπα θα αξιολογούνται ως εξής:

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗ 
ΜΟΝΙΜΗ ΜΟΝΙΜΗ

1 3 5 1 3 5 1 5

Για παρατυπίες που θα διαπράττονται χωρίς πρόθεση στα πλαίσια ενός προτύπου, οι ποινές 
κλιμακώνονται ως εξής:

1. Σε περίπτωση που η παράβαση μιας απαίτησης ή ενός προτύπου αξιολογείται ως μη μόνιμη, ως 
μικρού βαθμού σοβαρότητας και ως άνευ αποτελέσματος από πλευράς έκτασης, επιβάλλεται 
ποσοστό μείωσης 1%.

79. Σε περίπτωση που η παράβαση μιας απαίτησης ή ενός προτύπου αξιολογείται ως μόνιμη, 
ως μεγάλου βαθμού σοβαρότητας και με αποτέλεσμα που εκτείνεται εκτός εκμετάλλευσης, 
επιβάλλεται ποσοστό μείωσης 5%.

35. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παράβασης χωρίς πρόθεση, επιβάλλεται ποσοστό 
μείωσης 3%.

Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις σε περισσότερες από μία απαιτήσεις ή πρότυπα του η ποινή που 
επιβάλλεται θα καθοριστεί όταν οριστικοποιηθούν οι Κανονισμοί η συνολική μείωση όμως δεν μπορεί να 
υπερβεί το 5%, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ή επανάληψης ή εκ προθέσεως.

¨Όπως προαναφέρθηκε για την εξαγωγή του δείγματος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης θεωρείται ως 
πληθυσμός όλοι οι αιτητές που υπόκεινται σε ελέγχους αιρεσιμότητας και το ποσοστό ελέγχου θα είναι 
τουλάχιστο 1% (συνήθως είναι 1,5%).Το δείγμα ελέγχου θα πρέπει να καθορίζεται βάσει μεθόδου 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η μέθοδος στρωματοποιημένης δειγματοληψίας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εν μέρει τυχαίο δείγμα ώστε να προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος το οποίο 
θα είναι μεταξύ 20-25%. Στο υπόλοιπο 75-80% που θα είναι το δείγμα ανάλυσης κινδύνου θα 
χρησιμοποιούνται κριτήρια βαθμολόγησης με συντελεστή βαρύτητας τα οποία κριτήριαθα αξιολογούνται 
κάθε χρονιά για την διαπίστωση της σημαντικότητας τους και ανάλογα θα ρυθμίζεται η βαρύτητα τους 
στο δείγμα.

Τα τελικά ποσοστά του δείγματος θα καθορίζονται σύμφωνα με τις αποκλίσεις της προηγούμενης χρονιάς 
και μετά την ετήσια αποτίμηση του δείγματος ελέγχου. Με την αποτίμηση γίνεται σύγκριση των 
αποτελεσμάτων του τυχαίου δείγματος σε σχέση με το δείγμα της ανάλυσης κινδύνου, αξιολογούνται τα 
κριτήρια του κάθε έτους και αν χρειάζονται διαφοροποιούνται.

Με την μέθοδο της τηλεπισκόπησης θα ελέγχονται το GAEC3 κα GAEC8 και όπου είναι εφικτό και άλλα 
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GAECS δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.

7.4.2.2 Definition and application of ‘reoccurrence’ (calculation and time span covered):
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ

Στην περίπτωση που παρατηρούνται επανειλημμένες Μη Συμμορφώσεις στην αίτηση, τότε κατευθείαν το 
συγκεκριμένο πρότυπο που παρουσιάζει επανάληψη, θα αξιολογείται από τον υπεύθυνο λειτουργό της 
Μονάδας Πολλαπλής Συμμόρφωσης με τη βοήθεια του μηχανογραφικού συστήματος. Περισσότερες 
λεπτομέρειες θα καθορισθούν με την οριστικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και της τελικής μορφής 
του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκ προθέσεως.

7.4.2.3 Definition and application of ‘intentionality’
Στην περίπτωση που παρατηρούνται εκ προθέσεως μη συμμορφώσεις στην αίτηση, τότε θα γίνεται 
αξιολόγηση από τον υπεύθυνο λειτουργό της Μονάδας Πολλαπλής Συμμόρφωσης με τη βοήθεια του 
μηχανογραφικού συστήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες θα καθορισθούν με την οριστικοποίηση των 
Κανονισμών.

7.4.3 Indication of the application of a simplified control system for small farmers
Δεν εφαρμόζεται



EN 681 EN

7.4.4 Competent control bodies responsible for the checks of conditionality practices, statutory management requirements
Ως αρμόδιο όργανο ελέγχου ενεργεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος συνεπικουρείται από άλλα αρμόδια Τμήματα για τον έλεγχο 
συγκεκριμένων αιρεσιμοτήτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών (Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών). Αναλυτική 
αναφορά στα αρμόδια όργανα ελέγχου για κάθε υποχρέωση παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

  
SMR / 
GAEC Paying Agency Name Name of the Control 

body
Name of the responsible for the 
check Address Email

GAEC09 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

GAEC08 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

SMR02 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

ΚΟΑΠ
Τμήμα Γεωργίας ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

SMR04 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

SMR08 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

ΚΟΑΠ
Τμήμα Γεωργίας ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

SMR05 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες 
Τμήμα Γεωργίας

ΑΝΘΕΜΗΣ ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 1412 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ AMELIFRONIDOU@DA.MOA.GOV.CY

SMR06 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΙΠΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1417 ΛΕΥΚΩΣΙΑ cmio.transport@cytanet.com.cy

SMR07 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

ΚΟΑΠ
Τμήμα Γεωργίας ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

SMR09 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΙΠΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1417 ΛΕΥΚΩΣΙΑ cmio.transport@cytanet.com.cy

SMR10 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΙΠΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1417 ΛΕΥΚΩΣΙΑ cmio.transport@cytanet.com.cy

SMR11 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών

Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΙΠΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1417 ΛΕΥΚΩΣΙΑ cmio.transport@cytanet.com.cy

GAEC01 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy
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GAEC02 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

GAEC03 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

GAEC04 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

GAEC05 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

GAEC06 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

GAEC07 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

SMR03 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy

SMR01 Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών ΚΟΑΠ Αγαμέμνωνας Νικολαϊδης ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 34 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ anicolaides@capo.gov.cy
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7.5 Social conditionality
7.5.1 Description of the control system for social conditionality
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 14 του κανονισμού 2112/2021, σχετικά με την Κοινωνική 
αιρεσιμότητα, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον ΚΟΑΠ, το Τμήμα Γεωργίας και το Υπουργείο 
Εργασίας θα ετοιμάσουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την περιγραφή και υλοποίηση συγκεκριμένων 
διαδικασιών και δράσεων που θα αφορούν μεταξύ άλλων:

α. την κοινοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχων από το Υπουργείο Εργασίας σε εργοδότες στον πρωτογενή 
τομέα.

β. παραβάσεις σε θέματα κοινωνικής αιρεσιμότητας όπως αυτά καταγράφονται στον κανονισμό

γ. θέματα κατάρτισης ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργοδοτών και των εργαζομένων στον 
πρωτογενή τομέα

δ. θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

ε. θέματα προδιαγραφών ασφαλείας στο πλαίσιο της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα.

Μέσα απο τη συνεργασία αυτή και το πρωτόκολο που θα υπογραφέι, θα περιγράφονται τα 
χρονοδιαγράμματα και οι ενέργειες οι οποίες θα ακολουθηθούν. Μεταξύ άλλων θα περιγράονται οι 
διαδικασίες για τα ακόλουθα:

1. την ενημέρωση και κατάρτιση των γεωργών, 
2. την ενημέρωση και κατάρτιση των επiθεωρητών και όλων των άλλων εμπλκεκομένων, 
3. την ετοιμασία οδηγού για τους παραγωγούς και τους επιθεωρητές 
4. την ετοιμασία ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου.

Οι όποιες παραβάσεις θα καταγράφονται στα πιο πάνω θέματα θα κοινοποιούνται στον ΚΟΑΠ για τον 
καθορισμό του ύψους των ποινών και των διαδικασιών επιβολής τους στους παραβάτες, στη βάση 
συγκεκριμένου πίνακα ποινών ο οποίος θα περιλαμβάνεται στο παράρτημα του πρωτοκόλλου που θα 
υπογραφεί.

7.5.2 Description on the penalty system for social conditionality
Το Σύστημα ποινών για τα θέματα της κοινωνικής αιρεσιμότητας θα καταγράφεται στο πρωτόκολλο 
συνεργασίας που θα υπογραφεί μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής, ΚΟΑΠ, Τμήματος Γεωργίας και 
Υπουργείου Εργασίας.

Το σύστημα επιβολής ποινών θα περιλαμβάνει την τυποποιημένη καταγραφή της παράβασης, την 
διαδικασία επιβολής της ποινής και των χειρισμών απο την αρμόδια αρχή και τους εντελταμένους 
εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, διαδικασίες ιεραρχικής προσφυγής, αποφάσεις επι των ιεραρχικών 
ποινών και το ύψος της ποινής. Οι ποινές θα είναι διαβαθμισμένες αναλόγως της σοβαρότητας, 
επαναληψημότητας και της διάρκειας της παράβασης.
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8 Modernisation: AKIS and digitalisation
8.1 AKIS
8.1 Overall envisaged organisational set-up of the improved AKIS
Η ενίσχυση της ανάπτυξης έργων καινοτομίας και η γνωστοποίηση και υλοποίηση των αποτελεσμάτων 
αυτών των έργων είναι ο βασικός στόχος

Με τον όρο Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS – Agricultural Knowledge and 
Innovation System) περιγράφεται η οργάνωση και αλληλεπίδραση προσώπων, οργανισμών και 
ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν και παράγουν γνώσεις και καινοτομία για τη γεωργία και αλληλένδετους 
τομείς

Η γνώση και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο βοηθώντας τους αγρότες και τις 
αγροτικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Αυτές περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής, την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού 
ιστού των αγροτικών περιοχών. Παρόλο που η γεωργική έρευνα παρέχει νέες γνώσεις και υπάρχει ήδη 
αρκετή διαθέσιμη γνώση για να απαντηθούν σε αυτές τις προκλήσεις, τείνει να παραμείνει 
κατακερματισμένη και ανεπαρκώς εφαρμοσμένη στην πράξη.

Επιπλέον, στον ίδιο τον γεωργικό τομέα παρουσιάζεται ανεπαρκής ικανότητα καινοτομίας. Με βάση 
βιβλιογραφία, υπάρχει διαχωρισμός είκοσι περίπου χρόνων από την έναρξη της έρευνας μέχρι την κύρια 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στη γεωργία. (πηγή: Preparing for future AKIS in Europe, European 
Commission, 2019). Η ανεπαρκής ή πολύ αργή πρόσληψη νέων γνώσεων και καινοτόμων λύσεων στη 
γεωργία, ιδίως από τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, εμποδίζει την ομαλή μετάβαση προς μια πιο 
βιώσιμη γεωργία, καθώς και την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Η λειτουργία ενός καλά δομημένου συστήματος με ξεκάθαρους στόχους και ρόλους εκ μέρους των 
εμπλεκομένων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη ενός διαχρονικά στέρεου και 
αποτελεσματικού Συστήματος μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας το οποίο θα γεφυρώνει το χάσμα 
ανάμεσα στην πρακτική εφαρμογή από τη μια πλευρά και τη γνώση, την επιστήμη, την εμπειρία και την 
έρευνα από την άλλη. Ταυτόχρονα το όλο σύστημα θα πρέπει να εδράζεται στις βασικές αρχές και 
στόχους, όπως αυτά υποδεικνύονται μέσα από τις πραγματικές ανάγκες την γεωργικής παραγωγής αλλά 
και τους στόχους οι οποίοι τίθενται από την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκεκριμένα η λειτουργία ενός αποτελεσματικού AKIS απορρέει από τον οριζόντιο στόχο της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής για τον «εκσυγχρονισμό του τομέα με την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών «(Άρθρο 5 του κανονισμού 
Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ). Στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
(άρθρο 15), το Δίκτυο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (άρθρο 126) και το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (άρθρο 127) μπορούν να συμβάλουν από κοινού σε αυτόν τον στόχο, ιδίως μέσω της 
υποστήριξης που παρέχεται υπό τους τύπους παρέμβασης σχετικά με τη Ανταλλαγή Γνώσης και 
Ενημέρωσης (άρθρο 78) και Συνεργασία (άρθρο 77). Η συμπερίληψη των Εθνικών Στρατηγικών AKIS 
στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ θα δώσει κίνητρα για τη διάρθρωση και την οργάνωση του Εθνικού 
Συστήματος Καινοτομίας.

8.2 Description of how advisory services, research and CAP networks will work together within the 
framework of the AKIS (Art.114)(a)(ii))
Στην Κύπρο η λειτουργία του AKIS μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αποτελεσματική αφού ήδη λειτουργεί, σε 
ένα ικανοποιητικό βαθμό και σε παρόμοια βάση, σύστημα Γεωργικών Εφαρμογών. Με βάση την 
επισκόπηση των ευρωπαϊκών συστημάτων η Κύπρος διαθέτει ένα σχετικά ολοκληρωμένο και ισχυρό 
σύστημα (Επισκόπηση των ευρωπαϊκών AKIS 2014). Το Τμήμα Γεωργίας γενικότερα και το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο το οποίο λειτουργεί εντός του Τμήματος Γεωργίας αποτελούν βασικούς πυλώνες 
στήριξης και λειτουργίας ενός Συστήματος Γνώσης και Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα. Το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο, ενισχύεται και μετατρέπεται σε Δίκτυο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP Networks) 
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κατά την προγραμματική περίοδο 2021–2027.

Πολλοί από τους φορείς που έχουν να διαδραματίσουν ρόλο στα πλαίσια του συστήματος AKIS αυτή τη 
στιγμή δεν έχουν αναπτυγμένες δομές αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Για παράδειγμα γνώσεις οι οποίες 
αποκτήθηκαν ή παράχθηκαν, πολλές φορές, παραμένουν καθηλωμένες στον φορέα ο οποίος τις κατέχει 
χωρίς να φτάνουν ποτέ σε όλους του πιθανούς χρήστες όπως οι γεωργοί, επιχειρήσεις, 
ερευνητικά/πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανωμένα σύνολα, αλλά και αντίστροφα, πολύτιμες γνώσεις 
που αποκτούνται από την παραγωγική διαδικασία δεν φτάνουν ποτέ στους φορείς αυτούς οι οποίοι έχουν 
τα μέσα να αναπτύξουν ή/και να διαχύσουν τη γνώση.

Βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς και αλληλεπίδραση αυτών στα πλαίσια του Συστήματος AKIS στην Κύπρο.

Τμήμα Γεωργίας: Κεντρικός Άξονας 

1. Γεωργικές Εφαρμογές : παροχή διευρυμένων και εξειδικευμένων γεωργικών συμβουλών με ένα 
δίκτυο Γεωργικών Εφαρμογών κατανεμημένο σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με τη λειτουργία έξι Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων.

80. Δίκτυο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP Networks) : Μαζί με το Δίκτυο Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ) προσφέρουν ήδη σε μεγάλο βαθμό την απαραίτητη 
δικτύωση πολλών φορέων του αγροτικού τομέα και τη μεταφορά της καινοτομίας τόσο από 
παραδείγματα εντός Κύπρου αλλά και από το εξωτερικό.

36. Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) : Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα (EIP–AGRI) είναι ένα μοναδικό 
πλαίσιο πολιτικής για την υποστήριξη διαδραστικών έργων καινοτομίας σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο. Ειδικότερα το Δίκτυο ΕΣΚ Κύπρου για τη γεωργία λειτουργεί ως ένα μέσο στήριξης της 
γεωργίας και της δασοκομίας, με σκοπό να προωθήσει την ικανότητα των γεωργών/δασοκόμων να 
καινοτομούν στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας. Το δίκτυο παρέχει ενημέρωση σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη καινοτομίας, διευκολύνει τη διαδικασία ανεύρεσης εταίρων για τη 
δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, συμβάλλει στη δικτύωση των συμβούλων του Δικτύου και 
συλλέγει και διαδίδει τα έργα των Επιχειρησιακών Ομάδων ως παραδείγματα. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να οικοδομήσουμε ισχυρότερα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας 
(AKIS) για να ενισχύσουμε την έναρξη και την ανάπτυξη έργων καινοτομίας, να διαδώσουμε τα 
αποτελέσματά τους και να τα χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν ευρύτερα.

11. Δίκτυο LEADER : Στην Κύπρο στο Δίκτυο LEADER συμμετέχουν 4 Ομάδες Τοπικής 
Δράσης. Στόχος του LEADER είναι η τοπική ανάπτυξη με την εμπλοκή των τοπικών φορέων στο 
σχεδιασμό και την παράδοση στρατηγικών, λήψης αποφάσεων και κατανομής πόρων για την 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών τους.         

Ερευνητικά Κέντρα : Τα ερευνητικά κέντρα θα πρέπει να διασυνδεθούν πιο ισχυρά με το Σύστημα 
Γνώσης και Καινοτομίας στον αγροτικό τομέα με τρόπο που να μπορούν να προσεγγίζουν πρακτικά 
ζητήματα που απασχολούν τους γεωργούς και να εστιάζουν στη συνέχεια στην επίλυσή τους. Στα πλαίσια 
αυτά θα πρέπει να μελετηθεί η επαναλειτουργία του Συμβουλίου Γεωργικής Έρευνας και Ανάπτυξης το 
οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση/αναδιοργάνωση μηχανισμών διασύνδεσης και αμφίδρομης 
σχέσης έρευνας και εφαρμογής με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
επεξεργασίας και διακίνησης των γεωργικών προϊόντων.

6. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ): Ο ρόλος του ΙΓΕ ο οποίος είναι η διεξαγωγή έρευνας για 
δημιουργία γνώσης για την ανάπτυξη της γεωργίας και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού 
κόσμου μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά σημαντικός στο AKIS. Οι αρμοδιότητες του ΙΓΕ είναι 
ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες σε έρευνα ενός αποτελεσματικού συστήματος Γεωργικών 
Εφαρμογών.

5. Άλλοι ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής 
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γνώσης:

1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
2. Πανεπιστήμιο Κύπρου
3. Πανεπιστήμιο Frederick
4. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
5. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
6. Ινστιτούτο Κύπρου
7. RISE
8. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
9. και άλλα πανεπιστημιακά / ερευνητικά ιδρύματα

Άλλοι Φορείς : 

1. Οι ίδιοι οι παραγωγοί
2. Ομάδες/οργανώσεις παραγωγών,
3. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
4. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
5. Εταιρείες εμπορίας γεωργικών προϊόντων και εταιρείες πώλησης γεωργικών χρειωδών,
6. Διαπιστευμένοι φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών,
7. Επαγγελματικά συμβούλια και σύνδεσμοι κ.ά.

8.3 Description of the organisation of all farm advisors according to the requirements referred to in 
Articles 15(2), 15(3) and 15(4)
(1) Ενίσχυση των ροών γνώσεων και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και πρακτικής:

Σε μελέτη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε για την αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της γνώσης και 
την ολοένα και ισχυρότερη εξάρτηση των αγροτών από εμπορικές λύσεις. Για το λόγο αυτό, θεωρείται 
απαραίτητη η ανάπτυξη γνώσεων και η ελεύθερη μετάδοση τους μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με 
απώτερο στόχο τη δημιουργία καινοτομίας, προσβάσιμης σε όλους. Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας κατά την προγραμματική περίοδο 2014–2020 απέδειξε ότι η επιτυχία εξαρτάται 
από τη συνδυασμένη αλληλεπίδραση της απόδοσης των Συμβούλων, των γεωργικών συστημάτων 
κατάρτισης και εκπαίδευσης, των ερευνητών και των αγροτικών οργανώσεων.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ έρευνας και πρακτικής, όπως:

• σύστημα «αιτημάτων έρευνας» έτσι ώστε οι ερευνητές να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα που 
είναι κατανοητά για τους επαγγελματίες (αγρότες, δασοπόροι, επιχειρήσεις κ.λπ.).

• συμμετοχή των ερευνητών σε τακτικές συναντήσεις με επαγγελματίες, π.χ.. διάφορες γεωργικές 
(θεματικές) εκδηλώσεις

• χρήση δοκιμαστικών στο αγρόκτημα όπου οι ερευνητές θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματά τους και να ενημερωθούν περαιτέρω για τις ανάγκες των αγροτών.

• διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών συνεδριών για ερευνητές σχετικά με τη διαδραστική προσέγγιση 
καινοτομίας.

Επιπλέον, η παροχή επαρκούς δικτύωσης για την καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας για την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το AKIS. Αυτό θα συμβάλει έτσι ώστε οι ερευνητές, 
οι συμβούλοι και τα δίκτυα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά αφού 
η ποσότητα των χρήσιμων πρακτικών γνώσεων που παράγονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας αυξάνεται στην ΕΕ, και το Δίκτυο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP Network) θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάφραση και το φιλτράρισμα για το τι είναι πιο χρήσιμο και 
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εφαρμόσιμο για την Κύπρο.

(2) Ενίσχυση όλων των συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενίσχυση της διασύνδεσής τους στο AKIS :

Ο ρόλος των Συμβούλων στο AKIS είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αντιπροσωπεύουν μια από τις 
κύριες πηγές πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων των αγροτών. Η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορούν καλύτερα να αναβαθμιστούν βελτιώνοντας την 
δικτύωση τους στο AKIS και μοιράζοντας ευρύτερα τις γνώσεις και τις καινοτόμες εφαρμογές.

Οι Σύμβουλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις νεότερες γνώσεις. Πρέπει τακτικά να αναβαθμίζουν τις 
τεχνολογικές, τις διαδραστικές και τις ψηφιακές τους δεξιότητες καθώς και τις γνώσεις διαχείρισης 
εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η στενή συμμετοχή τους σε καινοτόμες εξελίξεις, 
καθώς και η εκπαίδευση και συμμετοχής τους σε θεματικές ή διατομεακές εκδηλώσεις για την 
αναβάθμιση των γνώσεων τους. Οι ανταλλαγές με επισκέψεις για να μάθουν από άλλους Συμβούλους στο 
εξωτερικό είναι επίσης πολύ αποτελεσματικές. Ως εκ τούτου θα ήταν καλό να εισαχθεί σύστημα 
ανταλλαγής γνώσεων και εργαλείων κατάρτισης για Συμβούλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο για τη συλλογή των αναγκών και των ευκαιριών 
των αγροτών, χάρη στις αλληλεπιδράσεις τους με τους αγρότες, παρέχοντας συμβουλές. Πρέπει να 
τροφοδοτήσουν αυτές τις ανάγκες και ευκαιρίες στο AKIS για περαιτέρω ανάπτυξη – πιθανώς ως 
"υπηρεσία υποστήριξης καινοτομίας" – ή ως διαμεσολαβητές καινοτομίας βοηθώντας τα συστήματα 
γνώσης να βελτιώσουν τον αντίκτυπό τους. Έχουν επίσης ένα από τους πιο σημαντικούς ρόλους να 
διαδραματίσουν, την διάδοση της προκύπτουσας γνώσης και των αποτελεσμάτων του έργου.

8.4 Description of how innovation support is provided as referred to in Article 114(a)(ii)
(1) Ενίσχυση της διαθεματικής και διασυνοριακής διαδραστικής καινοτομίας:

Για να ενισχυθούν τα διαδραστικά έργα καινοτομίας, είναι βασικό να βοηθήσουμε τη διασύνδεση 
φορέων, να διευκολύνουμε τις διασυνοριακές και διακρατικές ανάγκες των Επιχειρησιακών Ομάδων της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και την ανταλλαγή των γνώσεων. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη της υπηρεσίας υποστήριξης καινοτομίας, για την συλλογή των αναγκών των αγροτών / δασών 
καθώς και των καινοτόμων ιδεών που μπορεί να έχουν. Με την ύπαρξη της υπηρεσίας υποστήριξης 
καινοτομίας, οι ιδέες έργων των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας ή του 
Ορίζοντα θα μπορούν να αναπτυχθούν πιο εύκολα και είναι πιθανότερο ότι τα έργα θα φέρουν σε επαφή 
φορείς με συμπληρωματικές γνώσεις που θα μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των προκλήσεων.

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες ενδέχεται να συμμετέχουν σε ένα πολύ ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, που 
σχετίζονται με τους εννέα ειδικούς στόχους της ΚΑΠ, όπως για παράδειγμα να αναπτύξουν νέα προϊόντα 
ή πρακτικές, να συμμετέχουν σε πιλοτικά έργα, να αναπτύξουν συνεργασία σε νέα αλυσίδα εφοδιασμού, 
κοινά περιβαλλοντικά έργα ή δράσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή , να συνεργαστούν στην 
παροχή βιομάζας ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τη διαχείριση των δασών, κ.α.Οι Επιχειρησιακές 
Ομάδες επωφελούνται από ψηλότερη χρηματοδότηση και από τη δικτύωση της καινοτομίας, καθώς και 
από τη διασύνδεση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon. Στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ, θα 
μπορούν επίσης να σχηματιστούν διασυνοριακές Επιχειρησιακές Ομάδες για ανταλλαγές για παρόμοια 
θέματα ή για συνεργασία μεταξύ τους μετά από υποκίνηση μέσω των Δικτύων ΚΑΠ.

(2) Υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης στη γεωργία.

Η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές αλλάζουν και θα αλλάξουν σημαντικά με τη διαθεσιμότητα και τον 
πολλαπλασιασμό των σύγχρονων τεχνολογιών, συνοδευόμενες από έξυπνες συσκευές, την αυξημένη 
«ευφυΐα» τους, την αυτόνομη συμπεριφορά και τη συνδεσιμότητα. Η ταχεία ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων 
θα αποτελέσει βάση για μια βιώσιμη γεωργία, δίκαιη και προσιτή για όλους.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο σύστημα AKIS. Από τη μία 
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πλευρά, οι αγρότες πρέπει να υποστηρίζονται κατά τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. Πολλοί 
αγρότες μπορεί να μην μπορούν να συμβαδίσουν με τις νέες τεχνολογίες. Επομένως, η ύπαρξη 
αμερόληπτων συμβουλευτικών υπηρεσιών με επαρκή ψηφιακή γνώση και πρόσβαση στα δεδομένα είναι 
πολύ σημαντική για την ελαχιστοποίηση του ψηφιακού χάσματος και την καλύτερη χρήση των ψηφιακών 
καινοτομιών. Ο μελλοντικός ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών στις εκμεταλλεύσεις πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση έργων καινοτομίας στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και τη στήριξη των 
αγροτών να προσανατολιστούν στο ψηφιακό τοπίο. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το AKIS θα γίνεται όλο 
και περισσότερο «ψηφιοποιημένο». Για τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να 
προσφέρει η ψηφιοποίηση για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, απαιτείται μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, συνδυάζοντας επενδύσεις στη γνώση και στο ευνοϊκό περιβάλλον. Νέα εργαλεία 
υποστήριξης αποφάσεων καθίστανται διαθέσιμα σε καθημερινή βάση και αυτά θα αποτελέσουν «ανοιχτές 
δεξαμενές γνώσης». Απαραίτητη προϋπόθεση για υποστήριξη για ψηφιοποίηση σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης και για τη δημιουργία διαδικτύου υψηλής ταχύτητας αποτελεί η συνδεσιμότητα. Επιπλέον 
σημειώνεται ότι οι καλές ιδέες για ψηφιακές καινοτομίες χρειάζονται προσοχή και χρηματοδότηση και 
αυτό μπορεί να γίνει μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για ψηφιακά εργαλεία και αγροτικούς κόμβους 
ψηφιακής καινοτομίας.

8.5 Digitalisation strategy (Art.114)(b))
Όπως διατυπώνεται στην ανάλυση SWOT, "μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν τις 
ενισχύσεις για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, παρουσιάζεται σημαντική δραστηριότητα στην αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στην κτηνοτροφία, αλλά σαφώς πιο περιορισμένη στην γεωργία. 
Σημειώνεται ότι οι νέες τεχνολογίες ψηφιακών εφαρμογών και πληροφορικής σε θέματα γεωργίας ακριβείας 
μόλις πρόσφατα έχουν εισαχθεί πιλοτικά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενώ πολύ περιορισμένη κρίνεται η 
αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και της πληροφορικής σε θέματα εμπορίας γεωργικών προϊόντων". Ως 
αποτέλεσμα, το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αναμένεται να επικεντρωθεί στην 
προώθηση της έξυπνης γεωργίας ακριβείας κυρίως μέσα από τις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης που 
αφορούν τις επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η επίτευξη του εγκάρσιου στόχου σχετίζεται με την αποτελεματική λειτουργεία του AKIS, την προώθηση 
της γεωργίας ακριβείας και την αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ σε όλη την αλυσίδα αξίας του 
αγροδιατροφικού κλάδου. Σημαντική είναι επίσης η προώθηση της Στρατηγικής για τα έξυπνα χωριά 
(Smart village strategy) που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών 
περιοχών και τέλος την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών 
εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου της ΚΑΠ και τη μείωσης της γραφειοκρατίας.

Η πολλαπλότητα των επιδιωκόμενων στόχων, η αναγκαιότητα εμπλοκής πληθώρας φορέων και η 
νεωτερικότητα των παρεμβάσεων προυποθέτουν την ύπαρξη συγκεκριμένων μελετών, αναλύσεων για την 
υφιστάμενη κατασταση αλλά και το προσδιορισμό των αναγκαίων βημάτων.

Ψηφιοποίηση και ψηφιακές δεξιότητες

Με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) του 2019 που χρησιμοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μετρά την πρόοδο των Κρατών Μελών στην επίτευξη του στόχου της 
δημιουργίας μιας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς η Κύπρος κατατάσσεται στην 22η θέση, σαν χώρα με 
χαμηλές επιδόσεις.

Συνολικά, η Κύπρος προχωρεί με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. Εμφανίζει βελτιώσεις σε όλες τις 
διαστάσεις του δείκτη DESI και παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται 21η βρίσκεται σχετικά κοντά στον 
μέσο όρο της ΕΕ. Η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας διότι, παρά το γεγονός 
ότι οι χρήστες του διαδικτύου συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, το χαμηλό 
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής 
οικονομίας και κοινωνίας. Το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των απασχολούμενων στον 
πρωτογενή τομέα όσο και των κατοίκων των αγροτικών περιοχών γενικότερα, αποτελεί βασική 
παράμετρο για την προώθηση τόσο της γεωργίας ακριβείας όσο και την επέκταση των ψηφιακών 



EN 689 EN

εφαρμογών που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη ενώ παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
κατά τα τελευταία έτη, η Κύπρος εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά 
τη ζήτηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Από την ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών που συνθέτουν τη διαμόρφωση της τιμής του Δείκτη DESI 
όπως αποτυπώνεται στο πιο πάνω, η ΚΑΠ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της χρήσης του διαδικτύου 
σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, αφού μόνο το 6,1% των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου αφορά σε 
προϊόντα αγροδιατροφής. Θα μπορούσε να συμβάλλει επίσης στην βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
μέσω της διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης σε ομάδες πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.

Ψηφιοποίακές δεξιότητες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Το σύστημα AKIS έχει μεριμνήσει για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους γεωργούς 
πρώτης εγκατάστασης μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης τους. Όμως με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των γεωργικών κμεταλλεύσεων τυγχάνουν διαχείρισης από γεωργούς ηλικίας άνω των 50 ετών, 
παραμένει σοβαρή αδυναμία στη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας από το μεγαλύτερο ποσοστό 
των γεωργών.

Παρά την προαναφερόμενη αδυναμία, η προώθηση της γεωργίας ακριβείας εντάσεται στην ευρύτερη 
στρατηγική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής γεωργίας ενώ η ενσωματωση των 
ΤΠΕ στη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της ΚΑΠ θα εξειδικευθεί κατά την φάση σχεδιασμού 
των παρεμβάσεων και τον επανασχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων με γνώμονα τη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων και τη μείωση των απαιτήσεων για την υποβολή δικαιολογητικών 
και εγγράφων από πλευράς δικαιούχων.

Ψηφίακές δεξιότητες στις αγροτικές επιχειρήσεις δευτερογενή και τριτογενή τομέα: 

Λόγω της μη ύπαρξης στοιχείων για τις αγροτικες περιοχές, αξιοποιούνται δεδομένα σταιστικών από το 
σύνολο της Κύπρου. Τα πιο κάτω αποτελούν συμεράσματα πρόσφατης έρευνας χρήσεων πληροφορικής 
της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Κατά το 2019, το 98,0% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους 
υπαλλήλους χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

·Η χρήση του διαδικτύου το 2019 στις μικρές επιχειρήσεις ήταν 96,0%, στις μεσαίες 99,6% και στις 
μεγάλες 98,5%.

·Το 2019, το 69,6% των επιχειρήσεων (που απασχολούν 10 ή περισσότερα άτομα) διαθέτουν ιστότοπο σε 
σύγκριση με 70,9% το 2018.

·Τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, LinkedIn) εξακολουθούν να είναι τα πιο δημοφιλή στις 
επιχειρήσεις (71,3%). Τα blogs ή microblogs όπως Twitter ακολουθούν με 28,7% , οι ιστότοποι 
διαμοιρασμού περιεχομένου πολυμέσων όπως το YouTube, Flickr κτλ. Με 28,2% και εργαλεία 
ανταλλαγής γνώσεων τύπου wikis (4.7%).

·Κατά το 2018, 13,9% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω δικτύων υπολογιστών (εξαιρούνται 
τα δακτυλογραφημένα e-mails) σε σύγκριση με 14,2% το 2017. Το 2018, το 13% των επιχειρήσεων 
έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστότοπων ή “apps” και 2,3% μέσω μηνυμάτων τύπου “EDI” σε σύγκριση με 
13,3% και 2,5% κατά το προηγούμενο έτος.

·Το 12,4% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες ιστότοπων ή “apps” από ιδιώτες πελάτες σε σύγκριση με 
το 7,6% των επιχειρήσεων που έλαβαν παραγγελίες από άλλες επιχειρήσεις ή / και από την κυβέρνηση.

·Το ψηλό κόστος παράδοσης ή επιστροφής των προϊόντων ήταν το πιο κοινό εμπόδιο που περιόρισε τις 
επιχειρήσεις από το να πουλήσουν μέσω ιστότοπου ή “apps” σε άλλες χώρες της ΕΕ(12,8%). Περιορισμοί 
που τήθενται από τους εταίρους της επιχείρησης όσον αφορά τις πωλήσεις σε ορισμένες χώρες της ΕΕ 
ήταν το δεύτερο πιο κοινό εμπόδιο, με 7,6% των επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν την εν λόγω δυσκολία. 
Το 5,8% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσαρμογή της επισήμανσης 
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των προϊόντων για πωλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Είναι προφανές τόσο από τα στατιστικά δεδομένα όσο και από πληροφορίες που έχουν ληφθεί στα 
πλαίσιαι των διαβουλεύσεων ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα σε πολύ ψηλό ποσοστό 
αλλά αδυνατούν να ενισχύσουν τη θέση τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω κυρίως της μικρής εγχώριας 
αγοράς και του πολύ ψηλού κόστους μεταφοράς των προιόντων στο εξωτερικό, αποτέλεσμα του 
νησιώτικου χαρακτήρα.

Ψηφιοποίση και δεξιότητες στον αγροτουρισμό: 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ψηφιοποίησης στον αγροτικό χώρο είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα 
κρατήσεων για τα αγροτουριστικά καταλύματα της Κύπρου www.agrotourism.com.cy. Η πλατφόρμα 
αποτελεί το κύριο εργαλείο προώθησης του αγροτουρισμού στην Κύπρο, από την Κυπριακή Εταιρεία 
Αγροτουρισμού - ΚΕΑ (εποπτευόμενη και χρηματοδοτικά υποστηριζόμενος από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού) και σε αυτή είναι αναρτημένα 95 αγροτουριστικά καταλύματα (το 97% του συνόλου). Η 
διαδυκτιακή πλατφόρμα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για πάνω από δέκα χρόνια υποστηρίζωντας την 
προβολή και το σύστημα κρατήσεων του τουεισμού διαμονής στην ύπαιθρο. Επιπρόσθετα, τα τελευταία 
3-4 χρόνια έχει προσθέσει στο σύστημα κρατήσεων της αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στην ύπαιθρο που 
επιθυμούν να προς΄φερουν τουριστικές εμπειρίες, συμβάλλοντας παράλληλα και στην προβολή τους.

H πλατφόρμα έχει ψηλή αναγνωρισημότητα σε μηχανές αναζήτησης και παρά την μη διαθεσιμότητα 
στοιχείων αναφορικά με τη συμβολή της στο συνολικό αριθμό κρατήσεων, αποτελεί σύμφωνα με 
στοιχεία της ΚΕΑ ένα πολύ σημαντικό φορέα κρατήσεων για τα αγροτουριστικά καταλύματα.   

Ειδικά για την πρωτοβουλία και τη στρατηγική για τις Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές, υπάρχει πλήρης 
συνεννόηση και επικοινωνία με τον ανάδοχο του έργου, το οποίο υλοποιεί ειδική μελέτη στο πλαίσιο της 
Σύμβασης Έργου για τη «2η Προπαρασκευαστική Δράση για τις Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές στον 21ο 
αιώνα “Smart Rural 27” Project – SR27», που χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δράση έχει προχωρήσει στη σύσταση ομάδας εργασίας με τη συνεργασία του 
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την υποστήριξη του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στόχος της είναι να δώσει εισηγήσεις και 
προτάσεις προς την ανάπτυξη έξυπνων αγροτικών περιοχών. 

Πρόσθετα η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία και συνεννόηση με το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον και την ετοιμότητά του να προβεί σε 
συγχρηματοδότηση έργων τα οποία είναι απαραίτητα στην ενίσχυση της ευρυζωνικής κάλυψης των 
αγροτικών και αμιγώς γεωργικών περιοχών ώστε να υποβοηθηθεί η ευρύτερη χρήση και αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας. 

Πρόσθετα η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία και συνεννόηση με το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον και την ετοιμότητά του να προβεί σε 
συγχρηματοδότηση έργων τα οποία είναι απαραίτητα στην ενίσχυση της ευρυζωνικής κάλυψης των 
αγροτικών και αμιγώς γεωργικών περιοχών ώστε να υποβοηθηθεί η ευρύτερη χρήση και αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της ανάλυσης SWOT, το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ αναμένεται να 
προωθήσει μέσα από διάφορες παρεμβάσεις τον θεσμό αυτό. Αναφέρονται ενδεικτικά οι δράσεις 
συνεργασίας, οι επενδυτικές παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα και τον τομέα της μεταποίησης, η 
διάχυση της γνώσης και της πληροφόρησης καθώς και ειδικές δράσεις μέσα από το μέτρο των βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό.

Ιδιαίτερη έμφαση ως προς την προώθηση της ψηφιοποίησης και τον σχεδιασμό των έξυπνων χωριών 
αναμένεται να δοθεί στην εφαρμογή του LEADER, ιδιαίτερα ως προς την προώθηση των 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης, στη δημιουργία ικανοτήτων και στην υποστήριξη της δικτύωσης διαφόρων 
παραγόντων.

http://www.agrotourism.com.cy
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Annexes
Annex I on the ex-ante evaluation and the strategic environmental assessment (SEA) referred to in 
Directive 2001/42/EC
1. Summary of ex-ante evaluation process and results
Η σύμβαση Εξωτερικού Αξιολογητή υπεγράφη στις 26.11.2019 και η διάρκεια της σύμβασης 
περιλαμβάνει όλη την περίοδο σύνταξης της Στρατηγικής και του Προγράμματος. Ως εκ τούτου, ο 
εξωτερικός αξιολογητής είχε παρακολουθήσει τις περισσότερες από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη από την αρχή της προετοιμασίας SWOT.

Η ομάδα εξωτερικής αξιολόγησης ετοίμασε την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (SWOT 
Analysis) τον Μάιο του 2020, η οποία συζητήθηκε εκτενώς και οι συστάσεις της ενσωματώθηκαν στις 
επόμενες εκδόσεις του εγγράφου της Υφιστάμενης Κατάστασης.

Το αρχικό έγγραφο καταρτισμού των Αναγκών ετοιμάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή τον Ιούλιο του 
2020. Η τελική ιεράρχηση έγινε μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε ενδιαφερόμενους φορείς 
και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Στη συνέχεια τον Μάρτιο του 2021 υποβλήθηκε το έγγραφο 
Αξιολόγησης των αναγκών μέσα από το οποίο συνεχίστηκε η εσωτερική διαβούλευση για καταρτισμό 
των αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Αξιολογητή ώστε να οριστικοποιηθούν οι ανάγκες. 
Τονίζεται ότι ο Σύμβουλος Αξιολόγησης είχε προχωρήσει σε ενδιάμεσα σχόλια κατά την περίοδο 
σύνταξης των αναγκών υποβοηθώντας την όλη διαδικασία, ιδιαίτερα ως προς τη διασύνδεση των 
αναγκών με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.

Τον Μάιο του 2021 δόθηκε στο Σύμβουλο Αξιολόγησης το Πρώτο Προσχέδιο του Στρατηγικού εγγράφου 
επί του οποίου ετοιμάστηκε η Αξιολόγηση του Στρατηγικού Εγγράφου. Το έγγραφο της Αξιολόγησης του 
Στρατηγικού Σχεδίου υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2021 αλλά καταχωρήθηκε ως «Αξιολόγηση 
Προσχεδίου Στρατηγικού Εγγράφου» το οποίο παραδόθηκε στο Σύμβουλο Αξιολόγησηςμε σημαντικές 
ελλείψεις αφού η κατανομή των πόρων δεν είχε καταγραφεί στη συγκεκριμένη έκδοση του Στρατηγικού 
Σχεδίου ενώ αρκετά από τα Μέτρα παρέμβασης δεν είχαν αναλυθεί πλήρως.

Ως αποτέλεσμα των συνεχών διαφοροποιήσεων στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, δεν έχει ζητηθεί 
αναθεωρημένη έκδοση Αξιολόγησης. Αμέσως μετά την υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 θα ζητηθεί εντός περιόδου 2-3 μηνών η ετοιμασία αναθεωρημένης Αξιολόγησης του 
Στρατηγικού Σχεδίου στη βάση του εγγράφου που υποβάλλεται την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η διαδικασία αξιολόγησης ήταν συνεχής καθ’ ολη τη διάρκεια σύνταξη των εγγράφων Στρατηγικής και 
καταρτισμού της λογικής της παρέμβασης. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλάμβαναν θέματα που είχαν 
συζητηθεί τόσο με τους εμπλεκομένους φορείς διαβούλευσης όσο και με τα στελέχη του Υπουργείου. Ως 
εκ τούτου η υιοθέτηση των εισηγήσεων κατέστη ευκολότερη, ιδιαίτερα ως προς την εναρμόνιση του 
εγγράφου Στρατηγικής με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού και την Πράσινης Συμφωνίας.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και με την 
ολοκλήρωση της κατανομής των πόρων στις διάφορες παρεμβάσεις θα μπορεί να προχωρήσει προς 
οριστικοποίηση ενός πρώτου προσχεδίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2022. Στη συνέχεια θα υποβληθεί 
για διαβούλευση και οριστικοποίηση στα μέσα Απριλίου 2022.
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2. Recommendations of the ex-ante evaluation and SEA and how they have been addressed
Title / Reference Category of 

recommendation
Date SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO

Πρόσβαση νέων γεωργών σε 
χρηματοδοτήσεις

SWOT analysis, needs 
assessment

20-
02-
2021

X

Έμφαση στις μη υδροβόρες καλλιέργειες SWOT analysis, needs 
assessment

20-
02-
2021

X

Απώλειες νερού από αρδευτικά δίκτυα SWOT analysis, needs 
assessment

20-
02-
2021

X

Σχόλιο για αναδιατύπωση του προβλήματος 
των φυτοπροστατευτικών ουσιών

SWOT analysis, needs 
assessment

20-
02-
2021

X

Στήριξη των ορεινών κοινοτήτων Intervention 
logic/contribution to 
objectives

20-
02-
2021

X

Διασύνδεση παρεμβάσεων μεταξύ των 
Ειδικών Στόχων 

External/internal 
coherence

20-
12-
2021

X

Μη εξυπηρέτηση αναγκών σχετικά με το 
ανακυκλωμένο νερό

Intervention 
logic/contribution to 
objectives

20-
02-
2021

X

Διασύνδεση παρεμβάσεων με εγκάρσιο 
στόχο εκπαίδευσης

External/internal 
coherence

20-
02-
2021

X

Συστάσεις που προκύπτουν από την 
αξιολόγηση αναγκών (νέες ανάγκες, 
αναδιατυπώσεις, ενοποιήσεις , διαγραφές)

SWOT analysis, needs 
assessment

20-
02-
2021

X X X X X X X X X X

Σύνδεση παρεμβάσεων του Άρθρου 51 με 
Ειδικό Στόχο 2

Intervention 
logic/contribution to 
objectives

20-
02-
2021

X

Ελλειπής αντιμετώπιση αντιβιοτικών Intervention 
logic/contribution to 
objectives

20-
02-
2021

X X

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία SWOT analysis, needs 
assessment

20-
02-
2021

X

Περαιτέρω τεκμηρίωση της συμβολής των 
λαικών αγορών στις πωλήσεις

SWOT analysis, needs 
assessment

20-
02-
2021

X

Σύνδεση Μέτρου ‘Στήριξη συνδεδεμένου 
εισοδήματος’ με ανάγκες του Ε.Σ. 1

Intervention 
logic/contribution to 
objectives

20-
12-
2021

X

Πρόσβαση νέων γεωργών σε χρηματοδοτήσεις - Description
Δεν γίνεται αναφορά στην ανάλυση γενικότερα σε θέματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση Από την 
εμπειρία της συνδυαστικής εφαρμογής του Μέτρου των επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
του μέτρου των νέων γεωργών προκύπτει ότι οι νέοι γεωργοί υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια πολύ 
υψηλού προϋπολογισμού, παράμετρος που μπορεί να σχετίζεται είτε με την μη δυσκολία πρόσβασης σε 
τραπεζικό δανεισμό είτε με τη διάθεση σημαντικών ίδιων πόρων.

Πρόσβαση νέων γεωργών σε χρηματοδοτήσεις - Justification
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Η εισήγηση λήφθηκε υπόψη και επηρέασε τη διαμόρφωση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με τους 
νέους γεωργούς. Αναφέρονται ως παραδείγματα τα ακόλουθα:

1. Αυξηση εφάπαξ ποσού για την εγκατάσταση νέωων γεωργών σε σχέση με το αντίστοιχο μέτρο 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

2. Δυνατότητα διενέργειας επενδύσεων από τους νέους στα πλαίσια του επενδυτικού μέτρου με 
ποσοστό ενίσχυσης υψηλότερο από τους υπόλοιπους αιτητές και με αυξημένη μοριοδότηση

3. Εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης σε δανεισμό αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 
διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

Έμφαση στις μη υδροβόρες καλλιέργειες  - Description
Σε συνδυασμό με την διαχείριση των υδάτων (ΕΣ5) να προωθηθεί η αξιοποίηση, εμπορικά και 
καλλιεργητικά, μη-αρδευόμενων ή με λίγες υδατικές απαιτήσεις καλλιεργειών όπως τα χαρούπι, το 
φραγκόσυκο και διάφορα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για τα οποία υπάρχουν ήδη ερευνητικά 
αποτελέσματα

Έμφαση στις μη υδροβόρες καλλιέργειες  - Justification
Το θέμα καταγράφεται στην ανάλυση swot αλλά δεν μπορεί να τύχει ευρείας εφαρμογής αφού 
σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή καλλιεργειών αποτελεί η αγορά. Ωστόσο γίνεται προσπάθεια 
στήριξης της ανάγκης για καλύτερη αξιοποίηση των μη υδροβόρων καλλιεργειών τόσο μέσα από τις 
αγροπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις όσο και μέσα από τα επενδυτικά μέτρα. Παράλληλα, υπάρχει η 
δυνατότητα μέσω της παρέμβασης της συνεργασίας για ανάδειξη των δυνατοτήτων των καλλιεργειών 
αυτών και των προϊόντων τους. 

Απώλειες νερού από αρδευτικά δίκτυα - Description
Στις ευκαιρίες πρέπει να αναφερθεί η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των απωλειών του νερού στην 
αποθήκευση και στα δίκτυα διανομής.

Απώλειες νερού από αρδευτικά δίκτυα - Justification
Το σχόλιο έχει υιοθετηθεί στην ανάλυση και στις ανάγκες. Προγραμματίζονται επίσης σχετικές ενέργειες 
για χρηματοδότηση συναφών έργων υποδομής.

Σχόλιο για αναδιατύπωση του προβλήματος των φυτοπροστατευτικών ουσιών - Description



EN 695 EN

Η ανάλυση αναφέρει ως δυνατό σημείο της Κυπριακής γεωργίας τη μείωση των πωλήσεων των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν τεκμηριώνεται από τα δεδομένατης ανάλυσης, αφού μείωση των 
πωλήσεωντην περίοδο 2011 -2017 προκύπτει για ταεντομοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα αλλά αντίθετα 
τριπλασιασμός των πωλήσεων για τα μυκητοκτόνα και τα βακτηριοκτόνα.

Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από μελέτη που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2019 από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων 
δείχνει ότι η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, 
ενώ παράλληλα από την έκθεση ελέγχου για την αξιολόγηση της υλοποίησης των Μέτρων για την 
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων υπάρχει αριθμός ευρημάτων και συνακόλουθα 
συστάσεων για την καλύτερη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων.

Κατά συνέπεια, η χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί αδυναμία  και όχι δυνατό σημείο της Κυπριακής 
γεωργίας

[1] Τελική έκθεση έλεγχου που διενεργήθηκε στην Κύπρο από τις 5 Μαρτίου έως τις 13 Μαρτίου 2019 με 
σκοπό την αξιολόγηση της υλοποίησης των μέτρων για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ref. Ares(2019)6843039 - 05/11/2019

Σχόλιο για αναδιατύπωση του προβλήματος των φυτοπροστατευτικών ουσιών - Justification
Υιοθετήθηκε το σχόλιο

Στήριξη των ορεινών κοινοτήτων - Description
Για την κάλυψη της ανάγκης 1 προτείνεται η στήριξη μέσω του άρθρου 71 αλλά η διατύπωση του 
Μέτρου δεν φαίνεται να εξειδικεύει στις ορεινές περιοχές όπου το ζήτημα ως περιγράφει η ανάγκη. Η 
ενίσχυση που παρέχεται μέσω του μέτρου είναι ίση για όλες τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, 
στοιχείο που μόνο μερικώς καλύπτει την ανάγκη 1 και ως προτείνεται η παρέμβαση δεν εξυπηρετείται 
επαρκώς από το Στρατηγικό Σχέδιο.

Στήριξη των ορεινών κοινοτήτων - Justification
Η εισήγηση έχει ληφθεί υπόψη. Η στήριξη που θα παρέχεται μέσω του άρθρου 71 θα στοχεύει 
αποκλειστικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης σε σχέση 
με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Εντάσσονται επίσης κάποιες περιορισμένης έκτασης 
περιοχές με άλλους ειδικούς περιορισμούς. 

Διασύνδεση παρεμβάσεων μεταξύ των Ειδικών Στόχων  - Description
Συστήνεται η αυξημένη μοριοδότηση δικαιούχων που συμμετέχουν σε Ομάδα/ Οργάνωση Παραγωγών 
στις παρεμβάσεις του ΕΣ 6β ενώ επιπρόσθετα συστήνεται η αυξημένη έμφαση σε καινοτόμες 
προσεγγίσεις που αφορούν τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα στην παρέμβαση 
του εγκάρσιου στόχου που αφορά την καινοτομία.

Διασύνδεση παρεμβάσεων μεταξύ των Ειδικών Στόχων  - Justification
Το σχόλιο έχει ληφθεί υπόψη. Τα κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία ανακοινώνονται πριν από κάθε 
προκήρυξη, θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη υποστήριξης των Ομάδων / Οργανώσεων Παραγωγών.
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Μη εξυπηρέτηση αναγκών σχετικά με το ανακυκλωμένο νερό - Description
Tο Στρατηγικό Σχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία δράση στον ειδικό στόχο 5 που να είναι σχετιζόμενη με 
την διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού στην γεωργία και τον εμπλουτισμό 
υπόγειων υδροφορέων.

Μη εξυπηρέτηση αναγκών σχετικά με το ανακυκλωμένο νερό - Justification
.Το σχόλιο έχει ληφθεί υπόψη. Έχει συμπεριληφθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο ειδική παρέμβαση με 
σημαντική οικονομική βαρύτητα σχετικά με την δημιουργία έργων υποδομής που σχετίζονται με την 
διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού. 

Διασύνδεση παρεμβάσεων με εγκάρσιο στόχο εκπαίδευσης - Description
Δεν γίνεται κάποια αναφορά μεταξύ πιθανών διασυνδέσεων του έβδομου ειδικού στόχου με τον εγκάρσιο 
ειδικό στόχο ιδιαίτερά σε ότι αφορά την λήψη προνοιών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τους νέους γεωργούς η την ύπαρξη συγκεκριμένων αναφορών για την πρόσβαση σε κατάρτιση η τον 
σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους νέους γεωργούς.

Διασύνδεση παρεμβάσεων με εγκάρσιο στόχο εκπαίδευσης - Justification
.

Συστάσεις που προκύπτουν από την αξιολόγηση αναγκών (νέες ανάγκες, αναδιατυπώσεις, ενοποιήσεις , 
διαγραφές) - Description
Ο αξιολογητής έχει προβεί σε λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με τις ανάγκες και έχουν προταθεί με 
λεπτομέρια αναδιατυπώσεις, ενοποιήσεις, διαγραφές και προσθήκη νέων αναγκών σε σχέση με το αρχικό 
προσχέδιο. Το σύνολο των συστάσεων του αξιολογητή επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι. (επισυναπτόμενο 
για αξιολόγηση αναγκών)

Συστάσεις που προκύπτουν από την αξιολόγηση αναγκών (νέες ανάγκες, αναδιατυπώσεις, ενοποιήσεις , 
διαγραφές) - Justification
Τα σχόλια του αξιολογητής έχουν ληφθεί υπόψη σε πολύ υψηλό βαθμό.

Σύνδεση παρεμβάσεων του Άρθρου 51 με Ειδικό Στόχο 2 - Description
Οι δυο παρεμβάσεις του άρθρου 51 που αφορούν την προώθηση οίνων, ταυτίζονται πολύ περισσότερο με 
ανάγκες του ΕΣ6β παρά με οποιαδήποτε από τις ανάγκες του παρόντος ΕΣ.

Σύνδεση παρεμβάσεων του Άρθρου 51 με Ειδικό Στόχο 2 - Justification
.

Ελλειπής αντιμετώπιση αντιβιοτικών - Description
Δεν υπάρχει σαφής παρέμβαση στη διαχείριση και μείωση της χρήσης αντιβιοτικών

Ελλειπής αντιμετώπιση αντιβιοτικών - Justification
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.Έχει ετοιμαστεί και περιληφθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ ειδική παρέμβαση για την μείωση της 
χρήσης αντιβιοτικών στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν ταυτόχρονα πρόνοιες 
υποστηρικτικές της προσπάθειας αυτής μέσα από μια σειρά άλλων παρεμβάσεων (π.χ. επενδύσεις, 
εκπαίδευση, συνεργασία)

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία - Description
Η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά κεφάλαια θα πρέπει να αποτελέσει διακριτή ενότητα του 
2ου Ειδικού στόχου ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα στήριξης μέσα από χρηματοδοτικά 
εργαλεία καθώς και τις ενδεχόμενες ανάγκες που δύνανται να καλύψουν τα εργαλεία.

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία - Justification
Έχει προταθεί ειδικό σχέδιο για τους αγρότες στα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρόκειται να περιληφθούν 
σε άλλα Ταμεία.

Περαιτέρω τεκμηρίωση της συμβολής των λαικών αγορών στις πωλήσεις - Description
Από την άλλη, η ανάλυση στερείται τεκμηρίωσης με δεδομένα για το ύψος των απ’ ευθείας πωλήσεων 
μέσω λαϊκών αγορών και άλλων τύπων βραχείας αλυσίδας ώστε να διαφανεί η χρησιμότητα και αποδοχή 
από τους καταναλωτές. Στην ανάλυση δεν καταγράφονται οι θέσεις των οργανωμένων φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανωμένων παραγωγών αναφορικά με το ενδιαφέρον τους για 
ανάπτυξη λαϊκών αγορών αγροτών.

Περαιτέρω τεκμηρίωση της συμβολής των λαικών αγορών στις πωλήσεις - Justification
Έχουν γίνει διαβουλεύσεις και έχει επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον Δήμων και Κοινοτήτων για τη λειτουργία 
Λαικών Αγορών.

Σύνδεση Μέτρου ‘Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος’ με ανάγκες του Ε.Σ. 1 - Description
Η παρέμβαση του άρθρου 29, 5.Α.5 ‘Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος’ έχει προταθεί στον ΕΣ6β αλλά 
κρίνεται καταλληλότερη η συσχέτιση του με τις ανάγκες 2 και 4 του 1ου Ειδικού Στόχου. Η παρέμβαση 
σχετίζεται με τον παρόντα Ειδικό Στόχο αφού καλείται να συμβάλει στην στήριξη των εισοδημάτων των 
αιγοπροβατοτρόφων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ώστε σταδιακά μέσω άλλων παρεμβάσεων του Ειδικού 
Στόχου 2 να επιτευχθεί ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου 
γάλακτος για την μεταποίηση σε χαλλούμια εξαγωγής.

Σύνδεση Μέτρου ‘Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος’ με ανάγκες του Ε.Σ. 1 - Justification
Το σχόλιο έχει ληφθεί υπόψη.

3. Ex-ante evaluation report
No document attached
4. Strategic environmental assessment report
No document attached
Annex II on the SWOT analysis
No document attached
Annex III on the consultation of the partners
No document attached
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Annex IV on the crop-specific payment for cotton (where relevant)
See the intervention(s) for crop-specific payment for cotton (if relevant) encoded in chapter 5
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Annex V on the additional national financing provided within the scope of the CAP Strategic Plan
Basis Intervention Budget higher number 

of beneficiaries
a higher aid 
intensity

providing 
financing to a 
certain 
operation within 
the intervention

Additional information
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The annual estimated amount of national financial assistance in the Fruits & Vegetables sector per region concerned and the 
total for the Member State

Annex VI on transitional national aid (where relevant)
No document attached
Other annex: Consistency with and contribution to the Union targets for 2030
National contribution to the EU 2030 target of 50% reduction of nutrient losses, while ensuring no 
deterioration in soil fertility

National contribution to the EU 2030 target of 10% of agricultural area under high-diversity landscape 
features.

National contribution to the EU 2030 target of 25% of the EU’s agricultural land under organic farming

National contribution to the EU 2030 targets of 50% reduction of the overall use and risk of chemical 
pesticides, and use of more hazardous pesticides

National contribution to the EU 2030 target of 50% reduction of sales of antimicrobials for farmed 
animals and in aquaculture

National contribution to the EU 2025 target to roll-out of fast broadband internet in rural areas to achieve 
the objective of 100% access


