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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Το Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

και δάση» συγχρηματοδοτεί δράσεις που εμπλουτίζουν τις γνώσεις, προσθέτοντας εμπειρίες και 

καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από άλλες χώρες. Μεταξύ 

των διαθρωτικών προβλημάτων που παρουσιάζει ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας, είναι και 

το χαμηλό ποσοστό γεωργών που διαθέτει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, γεγονός 

που αναδείχθηκε σαν αδύνατο σημείο στη SWOT ανάλυση και είναι ανάγκη να αναληφθεί 

δράση για την άμβλυνση του.  

 

Το Καθεστώς «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 

δάση» έχει σαν νομική βάση το Άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 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, το άρθρο 6 του 

Εφαρμοστικού Κανονισμού 808/2014 καθώς και το Άρθρο 3 του Κατ΄ εξουσιοδότηση 

Κανονισμού 807/2014. 

 

Η περίοδος εφαρμογής του Καθεστώτος αυτού καλύπτει την περίοδο 2014 – 2020. Το Καθεστώς 

θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 

αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 

 

Στα πλαίσια του Καθεστώτος 1.3 ζητείται από τους δικαιούχους οργανισμούς να υποβάλουν 

προς έγκριση, αιτήσεις διοργάνωσης προγραμμάτων ανταλλαγών και επισκέψεων.  

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Οι παρεχόμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα παρασχεθούν στους συμμετέχοντες σε 

προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των πιο κάτω 

στόχων:  

• υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων άσκησης της γεωργίας, 

• ορθή διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

• ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση της καινοτομίας, 

• παραγωγή προϊόντων ποιότητας, 

• σωστή διαχείριση του νερού, 

• αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, 

• γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων, όπως αυτές πηγάζουν από την Κοινή Αγροτική 

Πολιτική, 

• εφαρμογή των προνοιών της πολλαπλής συμμόρφωσης, 

• υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών στη γεωργία, 
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• διαφοροποίηση μηχανισμών εμπορίας, 

• οργάνωση παραγωγών, 

• διαφοροποίηση γεωργικών προϊόντων. 

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το Καθεστώς 1.3 ενισχύει δραστηριότητες ανταλλαγής και επισκέψεων σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ή δασικές εκμεταλλεύσεις και περιλαμβάνει δυο δράσεις: 

 Η Δράση Α επιχορηγεί την παραμονή και συμμετοχή, διαχειριστών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων ή δασοκαλλιεργητών στις εργασίες εκμεταλλεύσεων σε χώρα της Ε.Ε ή 

γειτονικής τρίτης χώρας, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη γνωριμία με 

διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους διαχείρισης. Στόχος είναι η εμπλοκή των γεωργών ή 

δασοκαλλιεργητών σε όλα τα στάδια λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης, από τη 

διαδικασία παραγωγής μέχρι και την εμπορία των τελικών προϊόντων. Η εμπειρία αυτή θα 

ενισχύσει τις γνώσεις τους και θα συμβάλει στην υιοθέτηση ιδεών για  βελτίωση 

της  διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης ή των δασών που διαχειρίζονται. 

 Η Δράση Β επιχορηγεί την επίσκεψη διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή 

δασοκαλλιεργητών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή δασικές εκμεταλλεύσεις σε χώρα της Ε.Ε 

ή γειτονικής τρίτης χώρας. 

 

Κατά τις επισκέψεις αυτές θα συναντηθούν με άλλους γεωργούς ή δασοκαλλιεργητές, θα 

συζητήσουν μαζί τους για εξειδικευμένα θέματα και θα γνωρίσουν νέες ή 

διαφορετικές  τεχνολογικές εφαρμογές και μεθόδους. 

 

Η διάρκεια κατάρτισης για τη Δράση Α δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 

και μεγαλύτερη των είκοσι έξι (26) εβδομάδων, ενώ η διάρκεια κατάρτισης για τη Δράση Β δεν 

πρέπει να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  

Στην διάρκεια της Δράσης προστίθενται οι μέρες μετάβασης και επιστροφής. 

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Η επιχορήγηση καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες: 

• Έξοδα οργάνωσης του προγράμματος ανταλλαγής ή επίσκεψης: Περιλαμβάνει την 

αποζημίωση του δικαιούχου για τη χρησιμοποίηση του προσωπικού του για την οργάνωση 

του προγράμματος, τα διάφορα έξοδα που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό, όπως τηλέφωνα, 

φαξ, έντυπο υλικό, την αποζημίωση του οργανισμού ή / και της γεωργικής εκμετάλλευσης 

με την οποία ο δικαιούχος θα συνεργαστεί για την πραγματοποίηση του προγράμματος, τις 

μετακινήσεις των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος και 

την αμοιβή του συνοδού-εκπαιδευτή. 
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• Έξοδα συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης: Περιλαμβάνει τα μεταφορικά, καθώς και 

επίδομα συντήρησης (έξοδα διαβίωσης) των συμμετεχόντων που καλύπτουν σίτιση και 

διαμονή.  

 

Όλες οι δαπάνες του Καθεστώτος 1.3 υπολογίζονται με τη μέθοδο του κόστους ανά μονάδα 

(unit cost) και αξιοποιούνται για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί  πίνακες του 

Καθεστώτος, που παρατίθενται στην παράγραφο «Ύψος Ενίσχυσης». 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Η υποβολή αιτήσεων για διοργάνωση προγράμματος επίσκεψης ή ανταλλαγής, γίνεται από 

Οργανισμούς με νομική υπόσταση, οι οποίοι έχουν ως πεδίο ενασχόλησης τους το γεωργικό 

ή/και δασοκομικό τομέα. Όταν η αίτηση που υπέβαλε ο αιτών οργανισμός εγκριθεί, καθίσταται 

δικαιούχος επιχορήγησης από το Καθεστώς 1.3.  

Νομική υπόσταση έχει ο Οργανισμός που έχει κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από 

την κυπριακή νομοθεσία, π.χ. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Σύνδεσμοι Παραγωγών, 

Ομάδες Τοπικής Δράσης,  Εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Σωματεία, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, 

Συντεχνίες, Ιδρύματα που να είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία. 

Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για συμμετοχή στο 

Καθεστώς 1.3. 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Οργανισμός που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Καθεστώς 1.3, πρέπει να τηρεί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί, όπως αυτό καθορίζεται στο κεφάλαιο «Δικαιούχοι 

του Καθεστώτος».  

• Οι Οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές που ελέγχονται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία και να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο. 

• Πρέπει να έχουν νομική υπόσταση και πεδίο ενασχόλησης τους τον γεωκτηνοτροφικό ή/και 

τον δασοκομικό τομέα. 

• Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Καθεστώτος,  διαχειριστής της γεωργικής εκμετάλλευσης 

θεωρείται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ο οποίος 

απασχολείται στην εκμετάλλευση. 

• Σε κάθε εκπαίδευση μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένα άτομο από κάθε εκμετάλλευση. 

• Η δράση ανταλλαγής ή επίσκεψης  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιανδήποτε χώρα της 

Ε.Ε., καθώς και σε γειτονικές τρίτες χώρες. 
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• Απαραίτητη είναι η συνεργασία με αξιόπιστο οργανισμό στη χώρα υποδοχής (οργανισμός 

υποδοχής) που διαθέτει εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια σε θέματα κατάρτισης 

γεωργών ή δασοκαλλιεργητών. 

• Απαραίτητο είναι να υπογραφεί Συμφωνητικό Συνεργασίας με οργανισμό στη χώρα 

υποδοχής (οργανισμός υποδοχής) που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το αντικείμενο 

της Σύμβασης, την περίοδο ισχύος και τις υποχρεώσεις των φορέων. 

• Ο αιτητής πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα μεταξύ του 

φορέα υποδοχής και του ίδιου του αιτητή. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής να 

υπογραφεί η υπεύθυνη δήλωση παράρτημα VII. 

• Στην αίτηση πρέπει να καταγράφονται, οι μαθησιακοί στόχοι της δράσης, να περιγράφεται 

αναλυτικά το πρόγραμμα της με όλες τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, τα 

στοιχεία και περιγραφή των δραστηριοτήτων  των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών 

στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η δράση, καθώς και η εμπειρία και ικανότητα του 

οργανισμού υποδοχής.  

• Οι συμμετέχοντες σε δράση ανταλλαγής ή επίσκεψης που οργανώνει ένας δικαιούχος 

Οργανισμός πρέπει να απασχολούνται σε γεωργικές  ή κτηνοτροφικές ή δασικές 

εκμεταλλεύσεις και το πεδίο δραστηριότητας της εκμετάλλευσης τους να συνάδει με τη 

δράση ανταλλαγής ή επίσκεψης. 

• Ο αριθμός ατόμων που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

εικοσιπέντε (25) ενώ ο ελάχιστος αριθμός ατόμων θα πρέπει να είναι πέντε (5). Εάν οι 

ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή, που πληρούν τα κριτήρια, είναι περισσότεροι από 25, 

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι δυο αποστολές για το ίδιο πρόγραμμα.  

• Κάθε άτομο / συμμετέχοντας δικαιούται να συμμετέχει στο Καθεστώς 1.3, μόνο μια φορά, 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

• Κάθε Οργανισμός δικαιούται να υποβάλει μόνο μια αίτηση για ανάληψη μιας δράσης του 

Καθεστώτος, για κάθε προκήρυξη. Μια αίτηση περιλαμβάνει μόνο μια δράση.  

Για την τήρηση των πιο πάνω όρων πρέπει να προσκομίζονται, μαζί με την αίτηση και τα πιο 

κάτω πιστοποιητικά/αποδεικτικά:  

• Πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη νομική υπόσταση του Οργανισμού (πιστοποιητικό 

εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο ή σύμφωνα με τον Περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα σωματεία ή 

ιδρύματα ή νόμος ίδρυσης Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου), 

• Επίσημο νομικό έγγραφο (καταστατικό, ιδρυτικό έγγραφο, νόμος ίδρυσης του οργανισμού) 

στο οποίο θα φαίνεται, ότι ο Οργανισμός ασχολείται με γεωργικές ή κτηνοτροφικές ή 

δασοκομικές δραστηριότητες, 
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• Συμφωνητικό συνεργασίας με Οργανισμό της χώρας υποδοχής, για την υλοποίηση του 

προγράμματος ανταλλαγών και επισκέψεων, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν την 

εμπειρία και την ικανότητα του οργανισμού υποδοχής, όπως παρόμοια προγράμματα που 

υλοποίησε, καθώς και στοιχεία για το προσωπικό που διαθέτει και τα επαγγελματικά τους 

προσόντα,    

• Θα ζητηθούν πιστοποιητικά για τον κάθε συμμετέχοντα στη δράση ανταλλαγής ή επίσκεψης, 

που  αποδεικνύουν την ενασχόληση τους  με την γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική 

εκμετάλλευση, οι εργασίες της οποίας πρέπει να συνάδουν με το αντικείμενο της δράσης. 

Τα πιστοποιητικά αυτά είναι: 

α) Προσκόμιση από τον ΚΟΑΠ της πλέον πρόσφατης ενιαίας αίτησης εκταρικών 

επιδοτήσεων, στην οποία καταγράφονται οι εκτάσεις που διαθέτουν, καθώς και οι 

καλλιέργειες τους. Σε περίπτωση που στο όνομα του συμμετέχοντα δεν υπάρχει εκταρική 

Αίτηση απαιτούνται 1)  βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις που να αποδεικνύει ότι ο 

συμμετέχοντας ασχολείται με τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, ή 2) η αίτηση εκταρικών 

επιδοτήσεων της εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο συμμετέχοντας και 3) σχετική 

εξουσιοδότηση από τον κάτοχο της αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων ή 4)οτιδήποτε άλλο 

κρίνεται ως αποδεκτό από την Μονάδα Εφαρμογής. 

Εξαιρούνται από την προσκόμιση των πιο πάνω πιστοποιητικών όσοι συμμετέχοντες 

συμμετέχουν στο Καθεστώς 6.1: Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών. 

β) Πιστοποιητικό από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στις οποίες να αναγράφεται ο αριθμός και 

το είδος των ζώων που διαθέτουν. Επιβάλλεται η προσκόμιση του για συμμετοχή σε 

προγράμματα σχετικά με την κτηνοτροφία. 

γ) Για συμμετοχή σε δράση ανταλλαγής ή επίσκεψης στον τομέα παραγωγής βιολογικών 

γεωργικών προϊόντων είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης συμμετοχής σε σύστημα 

ελέγχου για βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή αντίγραφο συμβολαίου που 

συνήψε ο αιτητής με οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης παραγωγής βιολογικών 

γεωργικών προϊόντων. 

δ)Για να αποδεικνύεται η ενασχόληση των συμμετεχόντων με την μελισσοκομία θα πρέπει 

να επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελισσοκόμων, από 

το Τμήμα Γεωργίας. 

ε) Όταν οι δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, η αρμόδια αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα, να ζητήσει από τους δικαιούχους, να προσκομίσουν δικαιολογητικά 

που να αποδεικνύουν τη σχέση της εργασίας των ατόμων που θα συμμετέχουν με το 

πρόγραμμα της δράσης ανταλλαγής ή επίσκεψης.  

ε) Αντίγραφο ταυτότητας, για τον κάθε συμμετέχοντα. 

Η Αρμόδια Αρχή που εξετάζει τις αιτήσεις έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Οργανισμό 

που αιτείται επιδότηση για την οργάνωση ανταλλαγής ή επίσκεψης επιπρόσθετα στοιχεία, 
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που να αποδεικνύουν την επαγγελματική επάρκεια, την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του (φορολογικών και άλλων) έναντι του Κράτους. 

Κάθε δικαιούχος οργανισμός εξουσιοδοτεί ένα φυσικό πρόσωπο ως νόμιμο εκπρόσωπο, ο 

οποίος εκπροσωπεί τον οργανισμό και υπογράφει την αίτηση και οποιαδήποτε άλλα 

έγγραφα απαιτούνται.  Η σχετική εξουσιοδότηση επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση. 

Με την ολοκλήρωση της δράσης και μαζί με το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να 

προσκομίζεται η ΄Έκθεση Υλοποίησης΄ η οποία θα συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά 

παρακολούθησης προγράμματος Κατάρτισης από τους συμμετέχοντες, με βάση  το πρότυπο 

στο Παράρτημα VI. 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση 

(επίσκεψη σε εκμεταλλεύσεις του εξωτερικού). Ένα ημερήσιο πρόγραμμα κατάρτισης δεν 

πρέπει να είναι μικρότερο από 6 ώρες συμπεριλαμβανομένων και των μετακινήσεων. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να τυγχάνει έγκρισης 

από την Αρμόδια Αρχή. Τροποποιήσεις δίνατε να γίνουν σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και 

μόνο μετά από έγκριση του ΚΟΑΠ. 

Ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων μετά 

την έγκριση της αίτησης για χρηματοδότηση κατά μέγιστο 50%, δηλαδή αν δηλωθούν 10 

άτομα μπορούν να αλλάξουν τα 5 άτομα το μέγιστο. Βασική προϋπόθεση είναι ότι οι νέοι 

συμμετέχοντες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τις οποίες δόθηκε η 

προέγκριση της αίτησης. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων μπορεί να τροποποιηθεί μόνο 

μετά από γραπτό αίτημα προς τον ΚΟΑΠ με επαρκή αιτιολόγηση εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος και  μετά από έγκριση από τον ΚΟΑΠ. 

7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Για την ίδια εκμετάλλευση ή / και από τον ίδιο αιτητή δεν μπορούν να υποβληθούν πέραν της 

μίας αίτησης στην ίδια προκήρυξη. Εάν υποβληθούν 2 αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να 

αποσυρθεί μία εκ των δύο αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτονται και οι δύο 

αιτήσεις. 

Για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτείται όπως οι αιτητές αποδεικνύουν: (α) την διευθέτηση 

των φορολογικών τους υποχρεώσεων προς το Τμήμα Φορολογίας (Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

και Φόρο Εισοδήματος) και (β) ότι έχουν διευθετήσει τις εισφορές / τέλη προς τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η πιο πάνω πρόνοια αφορά τον Οργανισμό που υποβάλλει την αίτηση 

(δικαιούχο) και όχι τους συμμετέχοντες στις επισκέψεις. 

8. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του Καθεστώτος για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο ανέρχεται στις 

900.000 ευρώ. Για την δεύτερη προκήρυξη ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 300.000 ευρώ. 
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Η ενίσχυση καλύπτεται στη βάση προκαθορισμένων τιμών, όπως αναφέρονται στον πιο κάτω 

πίνακα: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.3 

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Τρόπος 

υπολογισμού 
ποσού 

επιδότησης 

Ποσό 
Κανόνας 

κατανομής 

Συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδιού 
(Ο υπολογισμός των αποστάσεων γίνεται 

με το δημοσιοποιημένο εργαλείο της Ε.Ε 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm ) 

Μοναδιαίο 

κόστος 
(κόστος ανά 

συμμετέχοντα) 

Για αποστάσεις από 

100 - 499 χιλιομ. 

180 ευρώ       

Ανάλογα με την 

απόσταση του 

συμμετέχοντα. Οι 

αποστάσεις πρέπει να 
υπολογίζονται με 

βάση τον μετρητή 

αποστάσεων που 

υποστηρίζεται από 

την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Ο αιτών 
πρέπει να δηλώνει 

την απόσταση ενός 

ταξιδίου απλής 

μετάβασης για τον 

υπολογισμό του 
ποσού της 

επιχορήγησης ΕΕ 

που θα χορηγηθεί ως 

ενίσχυση για το ταξίδι 

μετ' επιστροφής. 

Για αποστάσεις από 

500 - 1999 χιλιομ. 
275 ευρώ       
Για αποστάσεις από 

2000 - 2999 

χιλιομ. 360 ευρώ       
Για αποστάσεις από 

3000 - 3999 

χιλιομ. 530 ευρώ       
Για αποστάσεις 
4000 - 4999 

χιλιομ. 820 ευρώ       

Επιχορήγηση εξόδων διαχείρισης  

(Δαπάνες του δικαιούχου οργανισμού 

που συνδέονται με την οργάνωση και 

προετοιμασία  δράσης του Καθεστώτος 

1.3) 

Μοναδιαίο 

κόστος 

(κόστος ανά 

συμμετέχοντα) 

 

350 ευρώ ανά 

συμμετέχοντα 

 

Ανάλογα με τον 
αριθμό των 

συμμετεχόντων 

 

Επιχορήγηση για κάλυψη εξόδων 

διαβίωσης 

Μοναδιαίο 

κόστος 

(κόστος ανά 

συμμετέχοντα) 

Τα έξοδα μέχρι τη 
15η μέρα 

(συμπεριλαμβανομέ

νης) υπολογίζονται 

με βάση τον πίνακα 

1. 
Από τη 16η μέρα 

μέχρι την 26η 

εβδομάδα το ύψος 

της ημερήσιας 

επιχορήγησης είναι 

το 70% της 
ημερήσιας 

επιχορήγησης που 

καταβάλλετε μέχρι 

την 15η μέρα. 

 

Ανάλογα με τη 

διάρκεια της 

διαμονής κάθε 

συμμετέχοντα 
(συμπεριλαμβανομέν

ης μίας ημέρας 

μετακίνησης πριν 

από τη 

δραστηριότητα και 

μίας ημέρας 
μετακίνησης μετά τη 

δραστηριότητα). 

 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 
 

 

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 1.3, Έκδοση 2                                                                                                                                  8 

 

 

Πίνακας 1. Υπολογισμός επιχορήγησης για κάλυψη των εξόδων διαβίωσης 
 

 

Χώρα Ποσό /μέρα  Χώρα Ποσό /μέρα  

Βέλγιο 104 ευρώ Μάλτα 104 ευρώ 

Βουλγαρία 88 ευρώ 
Κάτω Χώρες- 

Ολλανδία 
104 ευρώ 

Τσεχία 88 ευρώ Αυστρία 104ευρώ 
Δανία 120 ευρώ Πολωνία 88 ευρώ 

Γερμανία 104 ευρώ Πορτογαλία 104 ευρώ 
Εσθονία 88 ευρώ Ρουμανία 88 ευρώ 
Ιρλανδία 120 ευρώ Σλοβενία 88 ευρώ 
Ελλάδα 104 ευρώ Σλοβακία 88 ευρώ 
Ισπανία 104 ευρώ Φιλανδία 120 ευρώ 
Γαλλία 104 ευρώ Σουηδία 120 ευρώ 
Κροατία 88 ευρώ Ηνωμένο Βασίλειο 120 ευρώ 
Ιταλία 104 ευρώ Τουρκία 88 ευρώ 

Λετονία 88 ευρώ Ουγγαρία 88 ευρώ 
Λιθουανία 88 ευρώ Λουξεμβούργο 120 ευρώ 

Ισραήλ 104 ευρώ*   
 

* Tο Ισραήλ δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του Erasmus και τοποθετείται στην Β’ Κατηγορία 

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι εγκεκριμένοι αιτητές – δικαιούχοι στήριξης  θα λαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης σε μια 

δόση / τελική πληρωμή. Για τις περιπτώσεις που θα πραγματοποιηθούν δυο αποστολές για το 

ίδιο πρόγραμμα μπορούν να δοθούν μέχρι και δύο δόσεις νοουμένου ότι η κάθε αποστολή είναι 

ολοκληρωμένη πρόγραμμα και εφόσον αυτό είναι αιτιολογημένο. 

 

10. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Διενέργεια ελέγχων επί των αιτήσεων  

Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει κατά την κρίση του 

οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίο για να βεβαιωθεί για την ορθότητα των 

πληροφοριών που δηλώνονται στην αίτηση για την υλοποίηση των δράσεων και για την 

εκτέλεση από τους αιτητές όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη συμμετοχή 

τους στο Καθεστώς. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ΚΟΑΠ να χρησιμοποιήσει 

οποιεσδήποτε πηγές / πληροφορίες κρίνει σκόπιμο για διασταύρωση των πληροφοριών που 

εμπεριέχονται στην αίτηση. 

 

Με την υποβολή της αίτησης τους οι αιτητές αποδέχονται τη διενέργεια των ελέγχων αυτών 

από τον ΚΟΑΠ, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. 
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Διοικητικοί έλεγχοι  

Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις συμμετοχής, τις αιτήσεις 

πληρωμής ή άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από έναν δικαιούχο ή τρίτο 

μέρος και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που μπορούν και είναι ενδεδειγμένο να ελεγχθούν 

μέσω διοικητικών ελέγχων. Οι διαδικασίες προβλέπουν την καταγραφή των ελεγκτικών 

εργασιών που πραγματοποιούνται και των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων.  

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι όσον αφορά τις αιτήσεις συμμετοχής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 

της ενέργειας με τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το δίκαιο της Ένωσης 

ή το εθνικό δίκαιο ή στο πλαίσιο προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ενώ οι διοικητικοί 

έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής περιλαμβάνουν ιδίως, και στο μέτρο που ενδείκνυται για 

τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής, την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε 

σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η στήριξη και τις δαπάνες 

που προέκυψαν και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν.  

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή της παράτυπης διπλής 

χρηματοδότησης από άλλα Ευρωπαϊκά ή εθνικά καθεστώτα και από την προηγούμενη 

περίοδο προγραμματισμού. Όταν παρέχεται χρηματοδότηση από άλλες πηγές, οι εν λόγω 

έλεγχοι διασφαλίζουν ότι η συνολική στήριξη που λαμβάνεται δεν παραβιάζει τα μέγιστα 

επιτρεπόμενα ποσά ή ποσοστά στήριξης. 

 

Επιτόπιοι έλεγχοι  

Με τους επιτόπιους ελέγχους επαληθεύεται ότι η ενέργεια υλοποιήθηκε 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. Διασφαλίζεται δε ότι η 

ενέργεια είναι επιλέξιμη για χορήγηση στήριξης από το ΕΓΤΑΑ.  

 

Σε συνδυασμό με τους διοικητικούς ελέγχους, επαληθεύεται επίσης η ακρίβεια των 

δεδομένων που δηλώνονται από τον δικαιούχο σε σχέση με τα δικαιολογητικά έγγραφα.  

Τέλος με τους επιτόπιους ελέγχους επαληθεύεται ότι η χρήση ή η προβλεπόμενη χρήση 

της ενέργειας είναι συνεπής με τη χρήση που περιγράφεται στην αίτηση στήριξης και με τη 

χρήση για την οποία χορηγήθηκε η στήριξη. 
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Λήψη αποφάσεων μετά τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων  

Μετά από τη διενέργεια των αναγκαίων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στις αιτήσεις 

που έχουν υποβληθεί, ο ΚΟΑΠ προβαίνει στη λήψη των σχετικών αποφάσεων με βάση τα 

αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων. Οι κυριότερες ενέργειες που μπορούν να 

γίνουν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διευκρίνηση των ευρημάτων είναι:  

 Γραπτή ή και τηλεφωνική ενημέρωση του αιτητή για να προσκομίσει οποιεσδήποτε 

πληροφορίες (ελλείπουσες ή πρόσθετες) που αφορούν στην αίτησή του. Η προθεσμία 

που στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί ο αιτητής είναι συγκεκριμένη (15 εργάσιμες 

ημέρες από ημερομηνία επιστολής).  

 Απόρριψη της αίτησης.  

 Έγκριση της αίτησης, προώθηση αιτήματος πληρωμής. 

 

11. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ στην Λευκωσίας, 

Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου για τις αντίστοιχες Επαρχίες και στο Παραλίμνι για την 

Επαρχία Αμμοχώστου.  

Οι ημερομηνίες παραλαβής των αιτήσεων είναι 8 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 8 

Απριλίου 2019 και η περίοδος υλοποιήσεις των προγραμμάτων θα είναι από τις 1 

Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν όλες οι αιτήσεις που θα 

παραληφθούν μέχρι και την τελευταία ημέρα της προκήρυξης. 

 Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι την τελευταία ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων που έχει ανακοινωθεί με την δημοσιοποίηση της προκήρυξης του 

Καθεστώτος), θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται και θα δίνεται στον αιτητή απόδειξη 

παραλαβής. Εκπρόθεσμες αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας θα 

παραλαμβάνονται αλλά θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και θα απορρίπτονται για 

σκοπούς καταβολής επιδότησης.   

• Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες χωρίς κενά και παραλείψεις και να είναι 

ευανάγνωστες. Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα των 

παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι αιτητές. 

• Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των γραφείων του ΚΟΑΠ στα οποία οι αιτητές μπορούν να 

υποβάλουν την αίτηση τους ή να αποταθούν για πληροφορίες βρίσκονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Στη διάθεση του κοινού είναι και το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στην 

Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης 77771999. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, Ιφιγενείας 

34, Τ.Κ. 2007, Στρόβολος 
22 44 65 00 

ΛΕΜΕΣΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, Αγχίστου 4, 

Τ.Κ. 3048, Ζακάκι 
25 81 80 26 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λάρνακας, Ακροπόλεως 

18, 7103 Αραδίππου ( 500m από τον κυκλικό 

κόμβο Ριζοελιάς προς Λάρνακα) 

24 82 43 20 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Αμμοχώστου, Σωτήρας 

17, Τ.Κ. 5286, Παραλίμνι 
23 81 19 20 

ΠΑΦΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου, Ανεξαρτησίας 

17, Τ.Κ. 8028, Πάφος (δίπλα από Τεχνική Σχολή) 
26 82 26 51 

 

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει κατά την κρίση του 

οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίο για να βεβαιωθεί για την ορθότητα των πληροφοριών 

που δηλώνονται στην αίτηση για την υλοποίηση των δράσεων και για την εκτέλεση από τους 

αιτητές όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Καθεστώς. 

Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ΚΟΑΠ να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πηγές / 

πληροφορίες κρίνει σκόπιμο για διασταύρωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην 

αίτηση. Δυνατόν σε αυτούς τους ελέγχους να εμπλέκονται και άλλοι Οργανισμοί / Υπηρεσίες. 

Εάν εγκεκριμένος αιτητής επιθυμεί να αποσύρει την αίτηση του συμπληρώνει το έντυπο του 

Παραρτήματος IV. Το έντυπο αυτό τοποθετείται στον φάκελο της αίτησης του.  

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων 

Μετά το πέρας των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων στήριξης, γίνεται διαβάθμιση των 

αιτήσεων που κρίνονται επιλέξιμες, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που για την 

συγκεκριμένη προκήρυξη αναφέρονται στο Παράρτημα II. Για να θεωρηθεί μια αίτηση ως 

επιλέξιμη θα πρέπει απαραίτητα να συγκεντρώνει 50 από τις 100 μονάδες. 

Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις των δικαιούχων απαιτούν πιστώσεις που ξεπερνούν τους 

διαθέσιμους πόρους της εκάστοτε προκήρυξης θα τύχουν επιχορήγησης οι αιτήσεις που 

συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία, με βάση το σύστημα μοριοδότησης, μέχρι 

εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων. 
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13. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και στους Κανονισμούς που αναφέρονται στη νομική 

βάση του Καθεστώτος, προνοούνται μειώσεις και αποκλεισμοί για περιπτώσεις που αφορούν 

διαφορές στην αιτούμενη και μετρούμενη από την Αρμόδια Αρχή ποσότητα, την μη εκτέλεση 

υποχρεώσεων από τον αιτητή που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Καθεστώς και στις 

περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του αιτητή. 

 

Περιπτώσεις επιβολής ποινών 

Οι διάφορες μειώσεις που απορρέουν από διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους και 

επιβάλλονται ανά δράση, επεξηγούνται αναλυτικά στο έντυπο ανάλυσης ποσού δράσεων που 

τυπώνεται από το μηχανογραφικό πρόγραμμα του Καθεστώτος και τοποθετείται σε κάθε φάκελο 

αίτησης. 

  

Περιπτώσεις επιβολής ποινών όταν παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ του αιτούμενου 

και του επιλέξιμου ποσού χορηγίας 

Οι υποβληθείσες αιτήσεις πληρωμής εξετάζονται και καθορίζονται τα ποσά τα οποία είναι 

επιλέξιμα για ενίσχυση. Καθορίζονται τα εξής: 

α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση πληρωμής 

(ποσό αιτήματος πληρωμής). 

β) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα της 

αίτησης πληρωμής. (επιλέξιμο ποσό που θα ληφθεί υπόψη για την χορηγία).  

Στην περίπτωση που το ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου α) υπερβαίνει το ποσό που 

καθορίζεται βάσει του σημείου β) κατά ποσοστό άνω του 10 %, εφαρμόζεται μείωση στο ποσό 

που καθορίζεται βάσει του σημείου β). Το ποσό της μείωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των 

δύο αυτών ποσών αλλά δεν υπερβαίνει την πλήρη ανάκτηση της στήριξης. 

Το ποσοστό της απόκλισης υπολογίζεται ως εξής:     
𝝅𝝄𝝈ό 𝝈𝜼𝝁𝜺ί𝝄𝝊 𝜶−𝝅𝝄𝝈ό 𝝈𝜼𝝁𝜺ί𝝄𝝊 𝜷

𝝅𝝄𝝈ό 𝝈𝜼𝝁𝜺ί𝝄𝝊 𝜷
∗ 𝟏𝟎𝟎. 

Περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων που απορρέουν από την αίτηση / συμμέτοχη στο 

Καθεστώς 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αθετήσει υποχρέωση που απορρέει από την αίτηση / 

συμμετοχή στο Καθεστώς θα πρέπει ο δικαιούχος να επιστρέψει το σύνολο του ποσού της 

επιδότησης που του καταβλήθηκε προσαυξημένο, κατά περίπτωση κατά τους τόκους. 
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Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό εξέταση 

πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί 

ανακτώνται προσαυξημένα, κατά περίπτωση κατά τους τόκους. 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.  

Περιπτώσεις μη επιβολής ποινών 

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις: 

• όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία: 

 θάνατος του δικαιούχου 

 μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία 

 σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση 

 επιζωοτία ή νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων 

ή των καλλιεργειών του δικαιούχου· 

• όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα 

• όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και 

εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η 

διοικητική κύρωση 

• όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν ευθύνεται για 

τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις ή εάν η αρμόδια αρχή πεισθεί άλλως ότι δεν 

ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο 

Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να 

υποβάλλονται γραπτώς με την ίδια διαδικασία με την οποία υποβάλλεται η αίτηση εντός 15  

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που μπορεί ο δικαιούχος ή ο πληρεξούσιος 

αντιπρόσωπος του να πράξει αναλόγως.  

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Υποβολή ενστάσεων  

Οι αιτητές δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τριάντα ημερολογιακές μέρες μετά την 

ημερομηνία της επιστολής προκαταρκτικής έγκρισης ή απόρριψης. Μετά την πάροδο αυτής 

της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και 

δεν θα εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στο συγκεκριμένο έντυπο 
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που διατίθεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και στο Επαρχιακό Γραφείο 

στο οποίο υποβλήθηκε αρχικά η αίτηση.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά από την εκτέλεση των πληρωμών από τον ΚΟΑΠ θα 

παραλαμβάνονται και θα προωθούνται και αυτές στην Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συσταθεί. 

Οι αιτητές δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τριάντα μέρες μετά την ημερομηνία 

που έγινε η πληρωμή από τον ΚΟΑΠ. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις 

θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. Και αυτές οι 

ενστάσεις πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ 

στα οποία υποβλήθηκε αρχικά η αίτηση .  

Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αναφέρονται σαφώς οι λόγοι της ένστασης 

και το σημείο ή τα σημεία για τα οποία υποβάλλεται η ένσταση. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 

συμπληρώνεται το συγκεκριμένο έντυπο που διατίθεται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και 

όχι οποιαδήποτε επιστολή από τον αιτητή.  

Αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης  

Μετά από την εξέταση της από ειδική Επιτροπή Ενστάσεων και μετά τη λήψη της απόφασης 

για την ένσταση, ενημερώνεται ο αιτητής με συστημένη επιστολή για την απόφαση της. 

 

15. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ  

O ΚΟΑΠ κοινοποιεί στην Επιτροπή όλες τις παρατυπίες εκ μέρους των αιτητών που 

διαπιστώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής, της 14ης 

Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και 

της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό. Η έννοια της "παρατυπίας" είναι 

εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, 

σύμφωνα με την οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της ΕΕ που 

προκύπτει από πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ είτε με τη μείωση ή ματαίωση 

εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της 

ΕΕ, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.  

Για κάθε παρατυπία, ο ΚΟΑΠ παρέχει προς την Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)) λεπτομερή στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Κανονισμού (EK) αριθ.1848/2006. Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από 

τον προαναφερόμενο Κανονισμό, κοινοποιούνται επίσης προς την Επιτροπή τα προσωπικά 
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δεδομένα των αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται 

επίσης να κοινοποιηθούν στην OLAF σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του 

Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι 

ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η OLAF με τη σειρά 

της δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των κανόνων εφαρμογής του. 

16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ως υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων – GDPR) συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα φυσικών προσώπων. H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υποβολή παραπόνου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΚΟΑΠ στον αριθμό τηλεφώνου 22-557663, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@capo.gov.cy ή στη διεύθυνση οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 

(Εσπερίδων & Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, Κύπρος. 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων που 

υποβάλλουν οι αιτητές σε διάφορα Μέτρα, Σχέδια και Καθεστώτα επιδότησης και την καταβολή 

της πληρωμής στους δικαιούχους. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 

αιτητή αποτελεί υποχρέωση για την αξιολόγηση και έλεγχο της αίτησης και την καταβολή της 

ενίσχυσης. Η μη παροχή τους από τον αιτητή θα οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης 

ενίσχυσης. 

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να 

ζητήσετε τη διαγραφή τους. Ο ΚΟΑΠ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την 

ικανοποίηση του αιτήματός σας εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση 

ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του. 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dataprotection.gov.cy), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά 

σας με οποιονδήποτε τρόπο. 

http://www.capo.gov.cy/
mailto:dpo@capo.gov.cy
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17. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΑΠ 

(www.capo.gov.cy) 

Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα 

του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών προνοιών: Το 

ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για νομικά πρόσωπα), 

την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα), τον δήμο ή την 

κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία 

έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος και τη φύση και περιγραφή 

των χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο 

για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω 

Ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της 

Ένωσης και των Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης. 

 

18. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ – ΘΕΣΜΟΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί ανάγκη για συμπλήρωση, ερμηνεία ή τροποποίηση 

του Καθεστώτος, η Διαχειριστική Αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τον ΚΟΑΠ και εξασφαλίζοντας 

την σύμφωνη γνώμη του για τα θέματα της αρμοδιότητας του, δύναται να προχωρήσει στις πιο 

πάνω ενέργειες με απώτερο στόχο την διευκόλυνση της ομαλής εφαρμογής του Καθεστώτος και 

την επίλυση προβλημάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  

 
Πρόεδρο Επιτροπής Ενστάσεων Καθεστώτος 1.3 

 

Ένσταση που αφορά την αίτηση ................................ του  

Καθεστώτος 1.3 

 

Με βάση την επιστολή προκαταρκτικής έγκρισης / επιστολή απόρριψης / 

Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής από τον ΚΟΑΠ (διαγράψτε ανάλογα) που 

έλαβα επιθυμώ να υποβάλω ένσταση για τα ακόλουθα σημεία: 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................  

Παρακαλώ όπως επανεξεταστεί η αίτησή μου και γίνουν οι απαιτούμενες 

διορθώσεις. 

Γνωρίζω ότι σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης θα υποστώ τις συνέπειες του 

Νόμου. 

 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου: ............................................... 

Αρ. Ταυτότητας:............................... Αρ. Τηλεφώνου:  ............................ 

Διεύθυνση Διαμονής: Οδός ......................................... Αριθμός  ............ 

                                Χωριό ................................ Ταχ. Κώδ. ................. 

                              Επαρχία .................................... 

 

Ημερομηνία : ...../..../...........  

Υπογραφή :........................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
 
 

Κριτήρια Μοριοδότησης Καθεστώτος1.3 

 

Ελάχιστη βαθμολογία: 50/100 μονάδες 

Κριτήρια Βαθμολογία 

1.Ποσοστό συμμετεχόντων  με πλήρη 
απασχόληση στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα   

100%-80% 25 

79% - 50% 20 

49% -20% 15 

19% - 0% 10 

2.Ποσοστό συμμετεχόντων κάτω των 40 ετών    

100%-80% 25 

79% - 50% 20 

49% -20% 15 

19% - 0% 10 

3.H αίτηση υποβλήθηκε από αναγνωρισμένη 
Ομάδα/Οργάνωση Παραγωγών   

Ναι 25 

Όχι 10 

4.Πρόγραμμα που αφορά Βιολογική Γεωργία ή 
Μελισσοκομία    

Ναι 25 

Όχι 10 

  
 
Για να εγκρίνεται μια αίτηση πρέπει να συγκεντρώνει περισσότερα από 50 μόρια.  
 
 

Σημείωση: 

 

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα κριτήρια μοριοδότησης θα πρέπει να τηρούνται 

/ αποδεικνύονται κατά την υποβολή της αίτησης / λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αίτησης  και πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής. Κατά κανόνα οι υποχρεώσεις 

που προβλέπονται, πρέπει να ισχύουν για όλη την περίοδο που έχει υποχρεώσεις ο 

αιτητής.  

 

Ισοβαθμία μεταξύ των αιτήσεων έχει σημασία μόνο στην περίπτωση της χαμηλότερης 

βαθμολογίας που εγκρίνεται. Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να αποφασίσει όπως 

εγκριθούν όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν στην χαμηλότερη εγκρινόμενη 

βαθμολογία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
 
 

Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
Δια του παρόντος εγώ ο / η κάτωθι υπογεγραμμένος / η 

....................................................................................... με αριθμό 

Ταυτότητας .................................... εξουσιοδοτώ τον / την κύριο / α 

..................................................................................να με αντιπροσωπεύσει 

στα θέματα που αφορούν την αίτηση που έχω υποβάλει στο Μέτρο / Καθεστώς 

........................ για το έτος ....................... 

 

 

Ημερομηνία :    Υπογραφή Αιτητή:...........................  

...../....../...... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.3 ΠΑΑ 2014 – 2020 

 
Απόσυρση αίτησης (να συμπληρωθεί για απόσυρση αίτησης) 

 

Εγώ ο/η …………………………………………………………. με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ……..………………. ως νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού 

………………………………………………………… και αφού έχω εξουσιοδοτηθεί 

για τον σκοπό αυτό δηλώνω υπεύθυνα ότι αποσύρουμε την αίτηση μας με 

αριθμό ………………………… για συμμετοχή στο Καθεστώς 1.3. 

 
 

……………………………………… 

(Ονοματεπώνυμο Νόμιμου 

Εκπροσώπου) 

 

……………………………………… 

(Ημερομηνία) 

 

 

……………………………………… 

(Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου) 

 

 

(Σφραγίδα Οργανισμού / νομικού 

προσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσώπου 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Εκπροσώπου Εκμετάλλευσης 

 
Δια του παρόντος εγώ ο / η κάτωθι υπογεγραμμένος / η 

....................................................................................... με αριθμό 

Ταυτότητας .................................. ιδιοκτήτης  της εκμετάλλευσης με αρ. 

ενιαίας αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων ……//……. εξουσιοδοτώ τον / την κύριο / 

α .................................................................................., ο οποίος έχει 

καθοριστική εμπλοκή στην διαχείριση της εκμετάλλευσης να  συμμετάσχει  

στην εκπαίδευση ……………………………………….που θα πραγματοποιηθεί  

στα πλαίσια του Καθεστώτος 1.3 Βραχυπρόθεσμες Ανταλλαγές και Επισκέψεις 

σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και Δάση. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που θα 

αποκτηθούν κατά την εκπαίδευση θα αξιοποιηθούν προς όφελος της 

εκμετάλλευσης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
  

Πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος Κατάρτισης συμμετέχοντα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή σχετικά με τον Οργανισμό Υποδοχής στην χώρα 

υποδοχής   

 

Με την παρούσα βεβαιούται ότι σκοπός της συνεργασίας αυτής δεν είναι η σύναψη 

εμπορικών σχέσεων με τον αιτητή και τους συμμετέχοντες, ούτε  η προμήθεια 

εφοδίων σε γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω είναι αληθείς και 

γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης 

στο Καθεστώς. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση είναι δυνατόν να ληφθούν και 

πρόσθετα μέτρα εναντίον του αιτητή. 

 

Όνομα Οργανισμού Υποδοχής:  -------------------------------------  

Υπογραφή Οργανισμού Υποδοχής:  -------------------------------------  

Όνομα Αιτητή: -------------------------- 

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του αιτητή: ------------------------------ 

Αρ. Ταυτότητας: -------------------------------   

Ημερομηνία   -----------------------------------     

 


