
  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4: «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές» 

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, διευκρινίζει ότι: 

➢ Στις περιπτώσεις όπου στις αιτούμενες δαπάνες του Έργου περιλαμβάνονται δαπάνες της 

κατηγορίας Δ2.3 τότε:  

 

α) για ενοικιαζόμενους χώρους όπου θα λάβουν χώρα επενδύσεις που αφορούν μόνο 

μετακινούμενα μηχανήματα / εξοπλισμό κτλ. θα πρέπει μαζί με την αίτηση να υποβάλλονται 

ενοικιαστήρια έγγραφα διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δυο χρόνων, με δυνατότητα 

συνεχόμενης διετούς ανανέωσης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον μέχρι εφτά χρόνια. Σε 

περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανανέωση του ενοικιαστηρίου μετά την πάροδο των 2 

χρόνων στο χώρο που υποδείχθηκε, οι δικαιούχοι υποχρεούνται όπως προσκομίσουν νέο 

ενοικιαστήριο έγγραφο για το νέο χώρο όπου θα μεταστεγαστεί το Έργο. 

 

β) στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ενοικιαστήρια έγγραφα που υποβάλλονται θα πρέπει να 

έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι εφτά χρόνια.  
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➢ Τροποποιήσεις της αίτησης που αφορούν: 

 

α) Αντικατάσταση/αποχώρηση/ένταξη νέων εταίρων, είναι αποδεκτές μόνο μετά την 

προκαταρκτική έγκριση της αίτησης. Υποβάλλονται από τον αιτητή στη Μονάδα Εφαρμογής 

μέσω γραπτού αιτήματος, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Συνεργασίας. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 

αντικατάστασης του Επικεφαλής Εταίρου, όπου το σχετικό αίτημα τροποποίησης προς τη 

Μονάδα εφαρμογής υποβάλλεται απευθείας από την Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Συνεργασίας. 

   

β) Απόσυρση ή αντικατάσταση αιτούμενων δράσεων ή ένταξη νέων δράσεων, είναι 

αποδεκτές μόνο μετά την προκαταρκτική έγκριση της αίτησης και πριν τη συμπερίληψη των 

προς τροποποίηση δράσεων σε αίτημα πληρωμής. Αίτημα τροποποίησης δράσεων μπορεί 

να υποβληθεί μέχρι και δύο φορές συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Τα αιτήματα 

τροποποίησης αθροιστικά δε θα πρέπει ξεπερνούν το 20% της συνολικής εγκεκριμένης 

δαπάνης της αίτησης. 

 

Οι αιτητές πριν προβούν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τροποποιήσεις, θα πρέπει να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο η αίτησή του να μην πληροί τα κριτήρια με βάση τα οποία εγκρίθηκε. 

Επισημαίνεται ότι όλες οι τροποποιήσεις θα τελούν υπό την έγκριση της Μονάδας Εφαρμογής και 

σε κάθε περίπτωση η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη δε θα επιδέχεται αύξησης. 

 


