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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 3.12.2015  

C(2015) 8802 final 

  

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 3.12.2015 

για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου για στήριξη από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

CCI: 2014CY06RDNP001 

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)  
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 3.12.2015 

για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου για στήριξη από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

CCI: 2014CY06RDNP001 

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου
1
, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 24 Ιουλίου 2014, η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή πρόγραμμα για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1305/2013. 

(2) Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης καταρτίστηκε από την Κύπρο με τη συμμετοχή 

των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2
, σύμφωνα με το 

άρθρο 26 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και σε συνεργασία με την Επιτροπή. 

Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης καταρτίστηκε σύμφωνα με την παρουσίαση του 

περιεχομένου των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που παρατίθεται στο 

παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής
3
. 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή 

αξιολόγησε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και διατύπωσε παρατηρήσεις 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου στις 20 Ιανουαρίου 2015. Η 

Κύπρος απέστειλε στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές 

                                                 
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.  
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320). 
3 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2004 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18). 
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πληροφορίες και υπέβαλε αναθεωρημένη έκδοση του προγράμματος αγροτικής 

ανάπτυξης στις 19 Οκτωβρίου 2015 και στις 16 Νοεμβρίου 2015. 

(4) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 

συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθώς προωθεί τη βιώσιμη αγροτική 

ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως προς τα άλλα 

μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), της πολιτικής για τη συνοχή και της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής και είναι σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και με το περιεχόμενο της 

συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Κύπρο, που εγκρίθηκε με την απόφαση της 

Επιτροπής C(2014)4049 της 20ής Ιουνίου 2014. 

(5) Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η 

Επιτροπή αξιολόγησε τη συνέπεια και την καταλληλότητα των πληροφοριών που 

υπέβαλε η Κύπρος σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των προαπαιτούμενων και την 

εκπλήρωση των εφαρμοστέων προαπαιτούμενων που σχετίζονται με το πρόγραμμα 

αγροτικής ανάπτυξης. 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 76 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η 

παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του 

άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
4
. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς 

τα στοιχεία που επιτρέπουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. 

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, θα 

πρέπει να καθορισθεί η μέγιστη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 59 

παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού, τα ποσοστά συνεισφοράς για κάθε 

μέτρο και τύπο πράξης με συγκεκριμένο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, καθορίζονται στο εγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

(9) Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των άρθρων 

107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 

της ΣΛΕΕ, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου, που απεστάλη στην Επιτροπή στην τελική 

του έκδοση στις 16 Νοεμβρίου 2015, εγκρίνεται. 

Άρθρο 2 

(1) Η μέγιστη συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ ανέρχεται σε 132 244 377 ευρώ. Η ετήσια 

κατανομή της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης και τα ποσοστά συνεισφοράς για 

                                                 
4 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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κάθε μέτρο και τύπο πράξης με ένα συγκεκριμένο ποσοστό συνεισφοράς του 

ΕΓΤΑΑ καθορίζονται στο μέρος Ι του παραρτήματος. 

(2) Οι ποσοτικοί στόχοι που συνδέονται με καθένα από τους προγραμματισμένους 

τομείς επικέντρωσης καθορίζονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος. 

Άρθρο 3 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που καταβάλλονται πράγματι από τον οργανισμό πληρωμών του 

προγράμματος μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2014 και της 31ης Δεκεμβρίου 2023. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 3.12.2015 

 Για την Επιτροπή 

 Phil HOGAN 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 

 


