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1. Εισαγωγή 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ετοιμάστηκε από το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τη συμβολή των 
εμπλεκόμενων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, έχει αποσταλεί  στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιουλίου 2014 και έχει εγκριθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2015.  
 
Είναι το κύριο μέσο χρηματοδότησης των παρεμβάσεων (μέτρων) στις περιοχές της 
υπαίθρου,  σε σχέση με τις προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη που θέτει η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Στο Πρόγραμμα καθορίζονται οι στόχοι για την αγροτική ανάπτυξη της Κύπρου, για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και η στρατηγική και τα μέτρα που θα 
πρέπει να υλοποιηθούν ώστε οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν. 
 
Η στρατηγική του Προγράμματος στοχεύει στην εξυπηρέτηση ενός Γενικού Στόχου 
που είναι η «προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στις νέες οικονομικές συνθήκες 
και στην αύξηση των  περιβαλλοντικών  προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική 
αλλαγή». 
 
Ο γενικός αυτός στόχος εξυπηρετείται μέσω τριών αλληλένδετων ειδικών στόχων 
που είναι: 
 

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, 

• Η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, 

• Η βελτίωση της ζωτικότητας των περιοχών της υπαίθρου. 
 
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να 
διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243.310.145. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα 
€132.244.663 από τη συνολική δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 
€111.065.768 θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. 
 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες 
κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προκηρύξεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και όλο το συνοδευτικό υλικό 
(προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, Εγχειρίδια Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών, 
αιτήσεις) θα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια 
επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης.  
 
Το πλήρες κείμενο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy 
 

2. Περιγραφή του Καθεστώτος 8.4 

Το Καθεστώς 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 

http://www.moa.gov.cy/
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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. 
 
Επιπρόσθετα, το Καθεστώς 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 οι υδατοδεξαμενές, 
τα πυροφυλάκια και οι θέσεις παρατήρησης. 
 

3. Χρηματοδότηση του Καθεστώτος  

Το Καθεστώς περιλαμβάνεται στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 
και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί 
για τις ανάγκες του Καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, 
εκτιμάται στις €500.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο 
της πρώτης προκήρυξης ανέρχεται στις €250.000, με δυνατότητα αύξησης του 
προϋπολογισμού εάν κριθεί απαραίτητο.  
 

4. Νομική Βάση 

Το Μέτρο 8 διέπεται από: 
 

• Τα Άρθρα 21 (α), (γ) και (δ), 22, 24 και 25 του Κανονισμού 1305/2013, 

• Τα  Παραρτήματα I, IV και V του Εκτελεστικού Κανονισμού 808/2014, 

• Το Άρθρο 6 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014, 

• Τα Άρθρα 32, 34 και 35 του Κανονισμού 702/2014, 

• Τα Άρθρα 67, 72, 91 και 92 του Κανονισμού 1306/2013, 

• Τα Άρθρα 32 και 46 του Κανονισμού 1307/2013. 
 

Το Καθεστώς 8.4 διέπεται από: 
 

• Τα Άρθρα 21 (α) και (γ), 22 και 24 του Κανονισμού 1305/2013, 

• Τα  Παραρτήματα I, IV και V του Εκτελεστικού Κανονισμού 808/2014, 

• Το Άρθρο 6 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014, 

• Τα Άρθρα 32 και 34 του Κανονισμού 702/2014, 

• Τα Άρθρα 67, 72, 91 και 92 του Κανονισμού 1306/2013, 

• Τα Άρθρα 32 και 46 του Κανονισμού 1307/2013. 
 
Τα έργα θα πρέπει να είναι συμβατά με τις πιο κάτω Νομοθεσίες / Κανονισμούς και 
Οδηγίες: 
 

• τον περί Δασών Νόμο 25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 
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• τον περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο 
140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ 
EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

• τον περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων Νόμο 13(I)/2004 (Οδηγία 
2000/60/EC για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

• τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας ζωής Νόμο 
153(I)/2003 (Οδηγία 92/ 43/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

• τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 
152(I)/2003 (Οδηγία 79/ 409/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί 
και 

• τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο 139(Ι)/ 
2013, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 

• Σύνδεση με την Εθνική Δασική Πολιτική: Υπάρχει άμεση σύνδεση με την 3η δράση 
της Εθνικής Δασικής Πολιτικής που αφορά την αποκατάσταση καμένων περιοχών, 

• Σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχει άμεση 
σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, αφού οι δασικές 
πυρκαγιές αποτελούν άμεση απειλή για τη βιοποικιλότητα. Νοουμένου ότι οι 
πυρκαγιές καταστρέφουν ολοσχερώς τα οικοσυστήματα ή μέρος των 
οικοσυστημάτων, το Καθεστώς της αποκατάστασης ζημιών σε δάση εξαιτίας 
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, 
συμβάλλει στην προσπάθεια της προστασίας της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. 

 

5. Φορείς Υλοποίησης του Καθεστώτος 

• Διαχειριστική Αρχή 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η 
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

 

• Αρμόδια Αρχή Πληρωμών 
Αρμόδια Αρχή για την πληρωμή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων θα είναι ο 
ΚΟΑΠ ο οποίος δύναται να διενεργεί έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του 
Καθεστώτος, καθώς και συνεχή επίβλεψη του Αναδόχου για την ορθή εφαρμογή 
των εσωτερικών διαδικασιών που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής-
Διαδικασιών. Η τελική έγκριση, η καταβολή και η λογιστική καταχώρηση της 
πληρωμής γίνεται από τον ΚΟΑΠ. 

 

• Αρμόδια Υπηρεσία Εφαρμογής του Καθεστώτος 
     Αρμόδια Μονάδα Εφαρμογής του δασικού Μέτρου, με βάση συμφωνία αναδοχής 

που έγινε με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π), είναι το 
Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και τον 
Κ.Ο.Α.Π. εξαγγέλλει τις προκηρύξεις του Μέτρου, παραλαμβάνει τις αιτήσεις που 
υποβάλλονται, τις αξιολογεί και διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους. Για τις 
αιτήσεις που εγκρίνει, υποβάλλει στον Κ.Ο.Α.Π. τα αιτήματα πληρωμής των 
δικαιούχων. Παράλληλα, συμβάλλει στη διαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν 
τη διαχείριση του μέτρου (αριθμός προκηρύξεων, συλλογή δεδομένων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης κτλ.).  
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6. Περιοχές Εφαρμογής 

Το Καθεστώς είναι εφαρμόσιμο σε δάση ή δασώδεις εκτάσεις (περιοχές), σε όλη την 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος από το Κράτος.  
 
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 
βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση. 
 

7. Υποβολή Αιτήσεων  

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο Καθεστώς «Αποκατάσταση ζημιών σε 
δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων» συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης, (Έντυπο με κωδικό ΠΑΑ 
2014-2020, Καθεστώς 8.4, Έκδοση 1). 
 
Οι αιτήσεις απευθύνονται στο Διευθυντή του Τμήματος Δασών, συμπληρώνονται σε 
ειδικό έντυπο και υποβάλλονται στα Γραφεία του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, 
Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο (αναλόγως της Δασικής Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει το 
έργο) ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:  
 
Διευθυντή Τμήματος Δασών 
Τ.Θ. 24136 
1701 Λευκωσία 
 
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Καθεστώς υποβάλλονται μέσα σε καθορισμένες 
περιόδους που ανακοινώνονται. Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, 
ως ημέρα υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης, η οποία 
αναγράφεται στον φάκελο αποστολής. Για την παρούσα προκήρυξη η περίοδος 
υποβολής αιτήσεων είναι από τις 5 Μαρτίου 2018 μέχρι και τις 11 Μαΐου 2018 στις 
14:00 μ.μ. 
 
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα παραλαμβάνονται, σφραγίζονται και 
δίνεται στον αιτητή απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που η αίτηση 
παραλαμβάνεται με το ταχυδρομείο, τότε αποστέλλεται στον αιτητή η απόδειξη 
παραλαβής. 
 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις παραλαμβάνονται και σφραγίζονται με σφραγίδα παραλαβής 
με τη λέξη “ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ”  και επιστρέφεται στον αιτητή η απόδειξη παραλαβής. Οι 
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αιτήσεις αυτές θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. Ο αιτητής μπορεί να υποβάλει εκ 
νέου αίτηση την επόμενη περίοδο.   
 
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες με μελάνι ή δακτυλογραφημένες 
χωρίς κενά και παραλείψεις και να είναι ευανάγνωστες. Η χρήση διορθωτικού 
απαγορεύεται. Στην περίπτωση διόρθωσης, να γίνεται διαγραφή του λάθους και 
καταχώρηση του ορθού και να μονογράφεται από τον αιτητή. Υπεύθυνοι για τη 
συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι 
ίδιοι οι αιτητές. Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα 
των παρεχόμενων  πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι αιτητές οι οποίοι και υπογράφουν 
την αίτηση και μονογράφουν όλες τις σελίδες της.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και εγχειρίδια εφαρμογής – 
ενημέρωσης αιτητών από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία ή 
από τα κατά τόπους δασικά γραφεία. Τα έντυπα αυτά θα είναι αναρτημένα και στις 
ιστοσελίδες του Τμήματος Δασών και του ΚΟΑΠ. 
 

• Το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και 
να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτό. 

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφο του Εντύπου Υποβολής 
της αίτησης τους. 

• Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός της περιόδου που ορίζεται στην σχετική 
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων. 

• Έντυπο Υποβολής Αίτησης που ταχυδρομείται μετά την καταληκτική ημερομηνία 
που ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται 
εκπρόθεσμο και δε θα εξετάζεται (ημερ. ταχυδρόμησης θεωρείται η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου στον φάκελο αποστολής). 

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μια αίτηση ανά προκήρυξη 
του Καθεστώτος εντός της καθορισμένης περιόδου που θα ανακοινώνεται. 
Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Δασών το οποίο για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης 
των αιτήσεων που υποβάλλει, λόγω του ότι μπορεί να αφορούν διάφορα έργα σε 
διαφορετικές περιοχές, δικαιούται να υποβάλλει πέραν της μιας αίτησης ανά 
προκήρυξη.  

 
Σχετικά με τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) ο ΚΟΑΠ θα 
προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους μητρώων προσωπικών δεδομένων που 
διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στη συνένωσή τους σε ένα ενιαίο Μητρώο 
Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς 
και τα ΙΒΑΝ των αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ 
είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του. 
 
Έτσι οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε 
Μέτρο / Καθεστώς που  εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των 
αναδόχων του θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ 
και δεν θα μπορεί πλέον να δηλώνει στα επιμέρους Μέτρα / Καθεστώτα τα 
στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ. 
 
Στο παρόν στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που 
έχουν συμμετάσχει έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών 
Επιδοτήσεων. Όσοι δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν 
τροποποίηση των στοιχείων τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν  τα σχετικά έντυπα 
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που θα βρουν στα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ, στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και του 
Τμήματος Δασών και να τα υποβάλουν στα  Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. 
 
Για την πληρωμή θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ που είναι δηλωμένο στο Μητρώο 
Αιτητών του ΚΟΑΠ. 
 

8. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Η αίτηση για το Καθεστώς 8.4 πρέπει να συνοδεύεται με τα πιο κάτω  δικαιολογητικά 
όπως: 
 

• Τίτλο ιδιοκτησίας  

• Τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο να σημειώνεται με ευδιάκριτο χρώμα το/α 
προτεινόμενο/α   τεμάχια στα οποία θα εφαρμοστεί το έργο/α.  

• Προσκόμιση επίσημης βεβαίωσης από τον οικείο Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό 
(Τμήμα Δασών) ότι  έχει πληγεί τουλάχιστον 20% του δασικού δυναμικού. 

 
 Όπου εφαρμόζεται:  
 

• Ενοικιαστήριο έγγραφο  / έγγραφο παραχώρησης και γραπτή συγκατάθεση του 
ιδιοκτήτη για υλοποίηση του  έργου, στην περίπτωση ενοικίασης γης,  διάρκειας 
όσοι είναι η δέσμευση του έργου 

• Προσκόμιση βεβαίωσης από το Τμήμα Δασών, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, ότι το έργο προνοείται στο Σχέδιο Προστασίας των Δασών. 

• Εγκεκριμένο Σχέδιο Δάσωσης 

• Εγκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο  

• Απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο  

• Προσκόμιση των απαραίτητων εγκεκριμένων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται οδική 
πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) 

• Προσκόμιση Πολεοδομικής ή / και Άδειας Οικοδομής, όπου απαιτείται, μαζί με τα 
συναφή αρχιτεκτονικά σχέδια / τεχνικές μελέτες, σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε η 
άδεια. (Σημειώνεται ότι,  ο  αιτητής  μπορεί  να προσκομίσει αποδεικτικό 
κατάθεσης αίτησης προς την αρμόδια Αρχή και η προσκόμιση της πολεοδομικής 
άδειας ή / και άδειας οικοδομής θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πριν την 
πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά το εν λόγω έργο).   

• Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο 
ιδιοκτήτης για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση, για όσο διάστημα ισχύουν οι 
δεσμεύσεις 

• Άδεια χρήσης ή σύμβαση μίσθωσης χαλίτικης γης   

• Πιστοποιητικό παραχώρησης τουρκοκυπριακής γης 
 

9. Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών / Έργων 

Το Καθεστώς περιλαμβάνει δαπάνες για την  εγκατάσταση και περιποίηση της 
δασικής φυτείας. 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 του Καθεστώτος 8.1 που περιλαμβάνουν τα 
πιο κάτω: 
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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. 
 
Για τις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από 
δασική πυρκαγιά και που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών 
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες του Καθεστώτος 8.3. Συγκεκριμένα οι 
επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν έργα τα οποία αφορούν αποκατάσταση ζημιών 
σε υδατοδεξαμενές, σε πυροφυλάκια και σε θέσεις παρατήρησης. 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), σύμφωνα με το Άρθρο 69 (3) (γ) του 
Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 είναι επιλέξιμη δαπάνη. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν 
είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ΦΠΑ. Τμήματα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας δεν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης του ΦΠΑ, όποτε και θα επιδοτείται.  
 

10. Δικαιούχοι 

Η στήριξη χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους δασοκαλλιεργητές καθώς και σε 
άλλους φορείς ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, 
Μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικών αρχών και κρατικών φορέων. 
 

11. Δεσμεύσεις δικαιούχου 

Για την επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω αναδασωτικών εργασιών 
στις καμένες περιοχές θα ισχύουν οι αντίστοιχες πρόνοιες του Καθεστώτος 8.1. Για 
τις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από δασική 
πυρκαγιά και που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών θα ισχύουν οι 
αντίστοιχες πρόνοιες του Καθεστώτος 8.3. 
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Δημόσιες Συμβάσεις – Διαδικασίες 
 
Οι διαδικασίες για την σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων θα πρέπει να γίνονται με βάση 
τον Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν.73(Ι)2016), άλλες σχετικές Νομοθεσίες και τις 
σχετικές Εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου. 
 
Σημειώνεται ότι, οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς, οι οποίοι είναι 
υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοθετικού 
πλαισίου, καθορίζονται στη Νομοθεσία και περιλαμβάνουν τόσο το Κράτος, 
όσο και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. 
 
Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΑΔΣ) 
πιστοποιεί την τήρηση των σχετικών εθνικών, εναρμονισμένων με το κεκτημένο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθεσιών για συμβάσεις που υποβάλλονται από το 
Δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου. Η ΑΑΔΣ, 
πέραν από την πιστοποίηση, παρέχει επαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη στις 
Αναθέτουσες Αρχές/Δικαιούχους σε ότι αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή / Δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώνει (ανάλογα με την 
περίπτωση) τους Πίνακες Αυτοέλεγχου για διασφάλιση / επιβεβαίωση της τήρησης 
των προνοιών της Νομοθεσίας, οι οποίοι θα πρέπει να επισυνάπτονται με το αίτημα 
πληρωμής. 
 
Η ΑΑΔΣ 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.  
 
Κρατική Ενίσχυση ως προς την χορήγηση ενίσχυσης προς φορείς άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας 
 
Οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Αρ. 71 του Εφόρου Κρατικών 
Ενισχύσεων, “συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών 
σε δεδομένη αγορά”, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς και τον τρόπο 
χρηματοδότησης του φορέα που την ασκεί. Συνεπώς, ως φορέας οικονομικής 
δραστηριότητας για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί και ένα μεμονωμένο άτομο, 
χωρίς νομική προσωπικότητα (π.χ. αυτοεργοδοτούμενος).  
 
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια Εγκύκλιο, οι οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ 
κράτους και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) θεωρούνται 
εσωτερική υπόθεση του Δημοσίου και δεν αφορούν τους κανόνες των κρατικών 
ενισχύσεων, λόγω του ότι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν συστατικό 
στοιχείο του ίδιου του κράτους. Ωστόσο, εάν η Τοπική Αρχή εμπλακεί στην άσκηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων, επωφελούμενη της ενίσχυσης, ως προς την 
δραστηριότητά της αυτή θα θεωρείται ως επιχείρηση και θα εφαρμόζονται γι’ αυτήν οι 
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και του ανταγωνισμού. 
  
Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στα πιο πάνω Καθεστώτα, μπορούν όμως, να 
χορηγηθούν ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού 
(ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θέτει ως ανώτατο όριο τις 
€200.000 ανά επιχείρηση εντός μιας τριετίας. 
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Η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στην 
Κύπρο, γίνεται με τη μέθοδο (συμπλήρωση) της Γραπτής Δήλωσης (Έντυπο Κ.Ε.2) 
που εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού 3(2), των περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι δικαιούχοι του παρόντος Καθεστώτος, οι οποίοι επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σ’ αυτό, έχουν την υποχρέωση, πριν τους χορηγηθεί οποιαδήποτε 
οικονομική ενίσχυση, να υποβάλουν στη Μονάδα Εφαρμογής του Τμήματος Δασών 
την προαναφερόμενη Γραπτή Δήλωση (Έντυπο Κ.Ε.2). 
  

12. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε επίπεδο έργου 

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 υδατοδεξαμενές, 
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. Πρόκειται για ποσοστό της συνολικής έκτασης η 
οποία έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά. Προϋπόθεση αποτελεί η επίσημη 
βεβαίωση της ζημιάς από τον οικείο Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό (Τμήμα 
Δασών).  

• Για την περίπτωση αναδάσωσης καμένων περιοχών, θα απαιτείται εγκεκριμένο 
Σχέδιο Δάσωσης (Καθεστώς 8.1, Παράρτημα ΙΙ, Πρότυπο Σχέδιο Δάσωσης), ενώ 
για τα έργα που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, (αποκατάσταση 
ζημιών σε υδατοδεξαμενές, σε πυροφυλάκια και θέσεις παρατήρησης) θα 
απαιτείται η προσκόμιση εγκριμένου απλοποιημένου διαχειριστικού σχεδίου 
(Καθεστώς 8.3, Παράρτημα IV). 
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13. Κατευθυντήριες Γραμμές και Όροι Εφαρμογής του 
Καθεστώτος 

 
Για την επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω αναδασωτικών εργασιών 
στις καμένες περιοχές θα ισχύουν οι αντίστοιχες πρόνοιες του Καθεστώτος 8.1. Για 
τις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από δασική 
πυρκαγιά και που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών θα ισχύουν οι 
αντίστοιχες πρόνοιες του Καθεστώτος 8.3. 
 
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για όλα τα έργα του καθεστώτος 8.4 θα 
ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.  
 
Το ποσό και μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για τα έργα που αφορούν την 
κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες περιοχές και 
την εγκατάσταση και περιποίηση της δασικής φυτείας, ισχύουν οι αντίστοιχες 
πρόνοιες του Καθεστώτος 8.1  (Παράρτημα. III, Πίνακας 1).  
 
Για τα έργα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε υδατοδεξαμενές, 
πυροφυλάκια και θέσεις παρατήρησης, η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης 
προϋποθέτει την προσκόμιση τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων. Σε καμία 
περίπτωση η οικονομική ενίσχυση δε θα υπερβαίνει το μέγιστο ύψος κατά 
περίπτωση. Επιπρόσθετα, το ποσό και μέγιστο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης 
αυτών των έργων φαίνεται πιο κάτω:  
 
1) Αποκατάσταση ζημιών σε υδατοδεξαμενές 

 

Αποκατάσταση ζημιών σε υδατοδεξαμενές 
Μέγιστο Ύψος 
Οικονομικής 
Ενίσχυσης 

i. Κλειστή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 90m3 € 25.000 

ii. Ανοικτή υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 300m3 και 
άνω 

€ 50.000 

 
2) Αποκατάσταση ζημιών σε πυροφυλάκια 
 
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση ζημιών σε 
πυροφυλάκιο ανέρχεται στις € 100.000. 

 
3) Αποκατάσταση ζημιών σε θέσεις παρατήρησης 

 
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση ζημιών σε θέση 
παρατήρησης ανέρχεται στις € 30.000.  
 
Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης που 
αναφέρεται για τα διάφορα έργα, η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα 
διαφοροποίησης του ύψους αυτού ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. 
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14.  Μεθοδολογία για υπολογισμό του ποσού της οικονομικής 
ενίσχυσης κατά περίπτωση 

 
Για τα έργα Εγκατάσταση Δασικής Φυτείας και Περιποίηση Δασικής Φυτείας η 
οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost), 
όπως προβλέπεται στο Καθεστώς 8.1 (Παράρτημα III, Πίνακας 2). 
 
Για τα έργα που αφορούν αποκατάσταση ζημιών σε υδατοδεξαμενές, πυροφυλάκια 
και θέσεις παρατήρησης το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για κάθε έργο 
ξεχωριστά αναγράφεται στην παράγραφο 15 πιο πάνω και υπολογίστηκε με βάση το 
πραγματικό κόστος παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 - 2006 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 – 2013, καθώς επίσης και το πραγματικό κόστος έργων / εργασιών που 
υλοποιεί το Τμήμα Δασών με εθνικούς πόρους. 
 

15. Μοριοδότηση / Κριτήρια Βαθμολόγησης των Αιτήσεων 

Θα γίνεται βαθμολόγηση όλων των αιτήσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας. Τα κριτήρια επιλογής/ βαθμολόγησης λαμβάνουν υπόψη:  
 

• τον βαθμό υποβάθμισης του οικοσυστήματος, 

• το μέγεθος της περιβαλλοντικής αξίας της καμένης περιοχής, 

• τον βαθμό δυσκολίας επαναφοράς της φυσικής βλάστησης. 
 
Τα κριτήρια βαθμολόγησης των αιτήσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 
 
Ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις, θα εγκρίνονται οι αιτήσεις που θα λαμβάνουν 
την πιο ψηλή βαθμολογία. Οι αιτήσεις θα κατανέμονται στις αντίστοιχες κατηγορίες 
έργων του καθεστώτος και η αξιολόγηση τους θα γίνεται στα πλαίσια αυτής της 
κατηγοριοποίησης. Αιτήσεις που θα συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία κάτω από 
50 βαθμούς, θα απορρίπτονται. 
 

16. Έλεγχοι 

Διενέργεια ελέγχων επί των αιτήσεων 
 
Το Τμήμα Δασών και ο ΚΟΑΠ έχουν την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να 
διεξάγουν κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνουν αναγκαίο για να 
βεβαιωθούν για την ορθότητα των πληροφοριών που δηλώνονται στην αίτηση για 
την υλοποίηση των επενδύσεων / 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 τους να χρησιμοποιήσουν 
οποιεσδήποτε πηγές / πληροφορίες κρίνουν σκόπιμο για διασταύρωση των 
πληροφοριών που εμπεριέχονται στην αίτηση. 
 
Με την υποβολή της αίτησης τους οι αιτητές αποδέχονται τη διενέργεια των ελέγχων 
αυτών από το Τμήμα Δασών και τον ΚΟΑΠ, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικότερα 
πιο κάτω. 
 
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 
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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 στήριξης 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 έλεγχους 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 έλεγχους, 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 
 
Επιτόπιοι έλεγχοι γίνονται πριν την εξουσιοδότηση για πληρωμή σε ποσοστό 100%. 
Προκαταρκτικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πριν την εξουσιοδότηση για πληρωμή), μπορεί να 
γίνονται στα πλαίσια εξέτασης των αιτήσεων για διαπίστωση της μη υλοποίησης ή/και 
έναρξης υλοποίησης των επενδύσεων για τις οποίες διεκδικείται ενίσχυση. 
Προκαταρκτικός επιτόπιος έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και σε περιπτώσεις που ο 
ΚΟΑΠ χρειάζεται να εξακριβώσει ή διευκρινίσει οτιδήποτε σχετικό με την αίτηση και η 
επί τόπου επίσκεψη είναι ο κατάλληλος τρόπος.  
 
Όλες οι παρατηρήσεις καταγράφονται σε ειδικό έντυπο το οποίο υπογράφουν τόσο ο 
αρμόδιος Λειτουργός όσο και ο αιτητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 
Τυχόν ενστάσεις στα ευρήματα υποβάλλονται από τον αιτητή επί του εντύπου του 
ελέγχου, για τα περαιτέρω. Η παρουσία του αιτητή ή αντιπροσώπου του είναι 
αναγκαία αφού θα πρέπει να προσυπογράψει το σχετικό έντυπο ελέγχου. Η αίτηση 
ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται, εφόσον ο δικαιούχος ή ο 
αντιπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Οι αιτητές 
ενημερώνονται για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου το μέγιστο 14 μέρες πριν τη 
διενέργεια του ελέγχου.  
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Εκ των υστέρων έλεγχοι  
 
Εκ των υστέρων έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά, μετά από την τελική πληρωμή με 
σκοπό την διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τη συμμετοχή στο Καθεστώς. Το Τμήμα Δασών δύναται να 
διενεργεί εκ των υστέρων ελέγχους στο 100% των αιτήσεων που εμπίπτουν στην 
συγκεκριμένη πρόνοια.  
 
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, το Τμήμα Δασών 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 
(30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία επιστολής), 

• Απόρριψη μέρους ή ολόκληρης της αίτησης. Σε περίπτωση μερικής απόρριψης θα 
πρέπει να πληρείται το κριτήριο της βιωσιμότητας για το μέρος της αίτησης που 
εγκρίνεται, 

• Έγκριση της αίτησης, προώθηση αιτήματος πληρωμής. 
 
Όταν μια αίτηση εγκριθεί, υπογράφεται μεταξύ του Δικαιούχου και του Διευθυντή του 
Τμήματος Δασών ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, συμφωνία 
χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον «Περί Χαρτοσήμων Νόμο 19/1963» οποιαδήποτε 
σύμβαση (όπως π.χ. η συμφωνία χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται στα Δασικά 
Μέτρα) υπόκειται σε  χαρτοσήμανση η οποία βαραίνει τον δικαιούχο. Η αξία της 
χαρτοσήμανσης είναι αναλόγως του ποσού της σύμβασης ως πιο κάτω: 
 

• Για ποσό Συμφωνίας Χρηματοδότησης από €1 μέχρι €5.000 η συμφωνία δεν 
χρειάζεται να χαρτοσημανθεί,  

• Για ποσό Συμφωνίας Χρηματοδότησης από €5.001 μέχρι €170.000, για κάθε ποσό 
€1.000 ή μέρος των €1.000 η αξία χαρτοσήμου είναι €1,50. 

• Για ποσό Συμφωνίας Χρηματοδότησης πέραν των €170.000, για κάθε ποσό 
€1.000 ή μέρος των €1.000, η αξία χαρτοσήμου είναι €2 με μέγιστο ποσό 
χαρτοσήμου €20.000. 

• Για κάθε αντίγραφο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης η αξία χαρτοσήμου είναι €2.  
 

17. Μειώσεις και αποκλεισμοί   

Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων 
των οποιονδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς 
υποστήριξη τους ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3) του Περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών 
θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει 
ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον 
τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή 
φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές 
ποινές.» Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή 
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οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις 
αρμόδιες διωκτικές αρχές.  
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή 
άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή σχεδίων, καθεστώτων ή 
μέτρων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να 
επιβάλλονται στους δικαιούχους και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων ομάδων ή ενώσεων τέτοιων δικαιούχων ή άλλων 
προσώπων, που δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν. 
 
Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να λαμβάνουν τις ακόλουθες μορφές:  
 

• μείωση του ποσού ενίσχυσης που πρέπει να καταβληθεί σε σχέση με την 
αίτηση ενίσχυσης που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση ή σε σχέση με 
περαιτέρω αιτήσεις· εν τούτοις όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, η 
διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της δυνατότητας αναστολής της 
στήριξης, όταν αναμένεται από τον δικαιούχο να διευθετήσει τη μη συμμόρφωση 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,  

• καταβολή ποσού υπολογιζόμενου βάσει της ποσότητας και/ή της διάρκειας 
της μη συμμόρφωσης ή αμφοτέρων,  

• αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης, αναγνώρισης ή εξουσιοδότησης,  

• ανάκληση του δικαιώματος συμμετοχής ή ωφέλειας από το συγκεκριμένο 
καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης ή άλλο σχετικό μέτρο.  

 
Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:  
 

• όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, 

• 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 διαπιστώνεται ότι ένας αιτητής δεν συμμορφώνεται με τους όρους 
επιλεξιμότητας που σχετίζονται με τη χορήγηση ενίσχυσης, η ενίσχυση ή μέρος αυτής 
που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί, για την οποία πληρούνται οι όροι 
επιλεξιμότητας, υπόκειται σε μειώσεις και αποκλεισμούς. 
 
Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί μπορούν να φθάσουν μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό 
του αιτητή από το σύνολο των ενισχύσεων για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Το 
ποσοστό της μείωσης διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, το 
διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της εντοπιζόμενης μη συμμόρφωσης και 
μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα 
ενίσχυσης για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη. 
 
Η επιβολή μείωσης ή αποκλεισμού από την επιδότηση σχετίζεται καθαρά και μόνο με 
τις πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται στην αίτηση σε σχέση με τα ευρήματα των 
ελέγχων. 
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17.1 Επιβολή ποινών όταν παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ του αιτούμενου και 
του επιλέξιμου ποσού χορηγίας (αφορά το εκταρικό μέρος του 
Καθεστώτος – δράσεις που σχετίζονται με την έκταση και το Καθεστώς 
8.1) 

   
Η επιβολή μείωσης ή αποκλεισμού από την επιδότηση προνοείται για περιπτώσεις 
στις οποίες παρατηρούνται: 
 

• διαφορές μεταξύ της αιτούμενης και διαπιστωθείσας έκτασης του επιλέξιμου 
αγροτεμαχίου, 

• μη εκτέλεση των υποχρεώσεων, από τον αιτητή, που απορρέουν από τη 
συμμετοχή του στα Σχέδια / Μέτρα / Καθεστώτα,  

• παρεμπόδιση ελέγχου. 
 
Οι μειώσεις μπορεί να είναι καθαρά οικονομικές και να αφορούν μείωση ή μηδενισμό 
της επιδότησης που θα λάμβανε ο αιτητής με βάση τα δηλωθέντα του αγροτεμάχια. 
Σε σοβαρότερες κατηγορίες όπως π.χ. δόλος, παρεμπόδιση ελέγχου κτλ. το Τμήμα 
Δασών και ο KΟΑΠ δύνανται να προβαίνουν σε ανάλογες καταγγελίες των αιτητών 
στις αρμόδιες αρχές που πιθανότατα θα οδηγήσουν σε ποινική δίωξη από τις 
διωκτικές αρχές.  
 
Οι μειώσεις, απορριπτικές αποφάσεις, ανακτήσεις και κυρώσεις εφαρμόζονται / 
υπολογίζονται, κατά περίπτωση, με την ακόλουθη σειρά: 
 
Μειώσεις και διοικητικές κυρώσεις κυρίως λόγω δήλωσης μεγαλύτερης 
έκτασης από την πραγματική 
 
Διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και διαπιστωθείσας έκτασης του αγροτεμαχίου 
 
Δηλωθείσα έκταση θα πρέπει να είναι η επιφάνεια του αγροτεμαχίου η οποία 
καλύπτεται από την καλλιέργεια. Ως εκ τούτου εκείνο που έχει πραγματική σημασία 
στην ορθότητα της δήλωσης της έκτασης είναι η διαπιστωθείσα (πραγματική) έκταση 
και όχι η κτηματολογική έκταση του αγροτεμαχίου. 
 
Εάν μετά τη διενέργεια των ελέγχων του Τμήματος Δασών (διοικητικών ή επιτόπιων), 
διαπιστωθεί ότι σε ένα αγροτεμάχιο η δηλωθείσα έκταση για μία καλλιέργεια είναι 
μικρότερη από την πραγματική, τότε ως επιλέξιμη έκταση γι’ αυτό το αγροτεμάχιο 
λαμβάνεται η δηλωθείσα έκταση.  
 
Εάν από τη διενέργεια των ελέγχων του Τμήματος Δασών (διοικητικών ή επιτόπιων), 
διαπιστωθεί ότι σε ένα αγροτεμάχιο η δηλωθείσα έκταση για μία καλλιέργεια είναι 
μεγαλύτερη από την πραγματική, τότε ως επιδοτούμενη έκταση γι’ αυτό το 
αγροτεμάχιο λαμβάνεται η διαπιστωθείσα από το Τμήμα Δασών έκταση, με την 
επιβολή των ανάλογων μειώσεων λόγω διαφοράς μεταξύ δηλωθείσας και 
διαπιστωθείσας έκτασης. 
 
Μετά το πέρας όλων των ελέγχων οι πραγματικές εκτάσεις όλων των αγροτεμαχίων 
που έχουν δηλωθεί σε κάθε αίτηση και έχουν διαπιστωθεί συγκρίνονται με την 
δηλωθείσα έκταση από τον αιτητή. Από τη σύγκριση αυτή μπορεί να προκύψουν οι 
ακόλουθες περιπτώσεις με την επιβολή των ανάλογων ποινών για το Μέτρο / 
Καθεστώς. 
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Δηλωθείσα έκταση μικρότερη ή ίση της διαπιστωθείσας (πραγματικής) έκτασης 
 

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση χαρακτηρίζεται ως πλήρως επιλέξιμη για επιδότηση 
των αιτούμενων εκτάσεων των αγροτεμαχίων νοουμένου ότι δεν συντρέχουν άλλοι 
λόγοι απόρριψής της. Ως επιλέξιμη έκταση για επιδότηση λαμβάνεται η δηλωθείσα 
έκταση. 
 
Δηλωθείσα έκταση μεγαλύτερη της διαπιστωθείσας (πραγματικής) έκτασης 

 
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση αξιολογείται ανάλογα με την παρατηρούμενη 
διαφορά της δηλωθείσας έκτασης και της διαπιστωθείσας έκτασης και επιβάλλεται η 
ανάλογη ποινή. 
 
Ο υπολογισμός του ποσοστού της παρατηρούμενης διαφοράς γίνεται με βάση την 
πραγματική έκταση, όπως αυτή έχει μετρηθεί από τον ΚΟΑΠ και το Τμήμα Δασών. 
Ανάλογα λοιπόν με το ποσοστό της παρατηρούμενης διαφοράς προκύπτουν οι πιο 
κάτω διοικητικές κυρώσεις: 
 

• Για διαφορές εκτάσεων μέχρι 3% ή μέχρι 20 δεκάρια, ο αιτητής επιδοτείται για τη 
διαπιστωθείσα έκταση χωρίς την επιβολή διοικητικής κύρωσης για διαφορά μεταξύ 
δηλωθείσας και διαπιστωθείσας έκτασης. 

• Για διαφορές εκτάσεων πέραν του 3% ή των 20 δεκαρίων, η έκταση που θα 
επιδοτηθεί ο αιτητής, ισούται με τη διαπιστωθείσα έκταση μειωμένη κατά 1,5 φορά 
την παρατηρούμενη διαφορά. 

• Η διοικητική κύρωση δεν υπερβαίνει το 100% των ποσών βάσει της δηλωθείσας 
έκτασης. (Παράδειγμα) 

 
Παράδειγμα: 
Δηλωθείσα έκταση: 50 δεκάρια 
Διαπιστωθείσα έκταση: 15 δεκάρια  
Διαφορά δηλωθείσας – διαπιστωθείσας έκτασης: 35 δεκάρια  
Ποσοστό Διαφοράς: (35/15)*100 = 233,33% 
Διοικητική Κύρωση: Εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το 3% τότε: 

35 δεκάρια * 1,5 = 52,5 δεκάρια. Η διοικητική κύρωση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την αιτούμενη έκταση, συνεπώς η 
διοικητική κύρωση μειώνεται στα 50 δεκάρια. 

Πληρωθείσα έκταση: 15 δεκάρια – 50 δεκάρια = -35 δεκάρια.  
Σε αυτή την περίπτωση στον αιτητή δεν χορηγείται ενίσχυση και η αίτηση υπόκειται 
σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στα 35 δεκάρια. Το 
ποσό αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές πληρωμές που πρόκειται να γίνουν προς 
τον ίδιο δικαιούχο από τον ΚΟΑΠ κατά τη διάρκεια του έτους διαπίστωσης, καθώς και 
των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της 
διαπίστωσης. 
 
Πολλαπλή διεκδίκηση αγροτεμαχίου 
 
Σε περίπτωση δήλωσης ίδιου αγροτεμαχίου από περισσότερους από έναν αιτητές, το 
Τμήμα Δασών, έχει το δικαίωμα να απορρίψει την καταβολή επιδότησης για 
ολόκληρη ή για μέρος της έκτασης του εν λόγω αγροτεμαχίου εάν δεν υπάρχουν τα 
απαραίτητα και ικανοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφα (τίτλος ιδιοκτησίας, 
ενοικιαστήριο έγγραφο) που να υποδεικνύουν ποιος είναι ο νόμιμος κάτοχος του 
αγροτεμαχίου κατά την ημερομηνία κατοχής γης. 
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Στις πιο πάνω περιπτώσεις επιβάλλονται και οι ανάλογες ποινές όπως προκύπτουν 
από τις διαφορές μεταξύ δηλωθείσας και διαπιστωθείσας έκτασης μετά από 
ελέγχους. 
 
Δικαιούχος της επιδότησης οποιουδήποτε αγροτεμαχίου για το οποίο παρατηρείται 
πολλαπλή διεκδίκηση, είναι ο αιτητής που μπορεί να αποδείξει ότι το σχετικό 
αγροτεμάχιο ήταν στην νόμιμη κατοχή του κατά την ημερομηνία κατοχής. 
 
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 

• νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των 
καλλιεργειών του δικαιούχου 

• απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, 
εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης· 

• 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.  
 
Ανακτήσεις 
 
«Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» 
Σε περίπτωση αχρεώστητης (εκ παραδρομής) πληρωμής, ο αιτητής επιστρέφει το 
σχετικό ποσό που καταβλήθηκε στο λογαριασμό του από τον ΚΟΑΠ, προσαυξημένο 
κατά τους τόκους που υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την προθεσμία 
πληρωμής για τον δικαιούχο που αναφέρεται στην εντολή ανάκτησης, η οποία 
καθορίστηκε σε 15 ημέρες από την ημέρα αποστολής της γραπτής ειδοποίησης για 
καταβολή του ποσού, έως την επιστροφή ή την αφαίρεση των οφειλόμενων ποσών.  
Το εφαρμοστέο επιτόκιο καθορίζεται με ετήσιο διάταγμα που εκδίδεται από τον 
Υπουργό Οικονομικών. 
 
«Μέθοδος ανάκτησης» 
Με την επιφύλαξη άλλων εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, 
τα κράτη μέλη συμψηφίζουν τις τυχόν εκκρεμείς οφειλές ενός αιτητή / δικαιούχου, με 
πληρωμές που πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο αιτητή / δικαιούχο από τον 
οργανισμό πληρωμών που είναι αρμόδιος για την ανάκτηση της οφειλής. 
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17.2 Επιβολή ποινών όταν παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ του αιτούμενου και 
του επιλέξιμου ποσού χορηγίας (αφορά το επενδυτικό μέρος του 
Καθεστώτος – δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα μέσω του Καθεστώτος 
8.3) 

 
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 μόνο 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 τη 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 / συμμετοχή 
στο Καθεστώς 

 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής 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. 
 
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 μπορεί να προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των αιτητών, καθώς και σε 
αποκλεισμό από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Καθεστώτος για μέχρι και 
τρία έτη. 
 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει τη μακροχρόνια 
του υποχρέωση / δέσμευση για διατήρηση των επιδοτημένων δράσεων μέσω του 
Καθεστώτος, για 5 χρόνια από την ημερομηνία τελικής πληρωμής που θα του γίνει 
από τον ΚΟΑΠ, τότε θα πρέπει ο δικαιούχος να επιστρέψει το ποσό που αναλογεί 
στο μέρος των δράσεων για τις οποίες δεν τηρείται η συγκεκριμένη πρόνοια, 
λαμβανομένου υπόψη και των ποινών που αναφέρονται πιο πάνω, προσαυξημένο, 
κατά περίπτωση κατά τους τόκους.   
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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 

• νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των 
καλλιεργειών του δικαιούχου 

• απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, 
εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης· 

• 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.  
 

18. Ενστάσεις 

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 που διατίθεται στα κατά 
τόπους Δασικά Γραφεία. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Δασικό 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 Δασικά Γραφεία 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.  
 
Αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης 
 
Μετά από την εξέταση της από ειδική Επιτροπή Ενστάσεων η οποία απαρτίζεται από 
Λειτουργό του ΚΟΑΠ, εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Δασών και 
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Λειτουργό του Αρμόδιου Δασικού Τομέα και μετά τη λήψη της απόφασης για την 
ένσταση, ενημερώνεται ο αιτητής με συστημένη επιστολή για την απόφαση της.  
 

19. Παρατυπίες 

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 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. 
 

20. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001. 
 
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και 
των σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι: 
 
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,  
(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται 
στο σημείο (α),  
(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο 
σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.  
 
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 
Λευκωσία, τηλ.: 000357-22557777, Φαξ: 00357-22557755. 
Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο 
Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), 
Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι 
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Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων 
αρμοδιοτήτων τους. 
 

21. Δημοσιοποίηση των Στοιχείων των Αιτητών στην ιστοσελίδα 
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. 
 

22. Αλλαγή Ιδιοκτήτη 

Με βάση τον Κανονισμό 809/2014, άρθρο 8, σε περίπτωση μεταβίβασης της 
ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου, για το οποίο ήδη έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης στο 
Καθεστώς ισχύουν τα πιο κάτω: 
 
(α) Εάν δεν έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι για την καταβολή  της οικονομικής 
ενίσχυσης, τότε δεν χορηγείται καμία ενίσχυση στον αρχικό ιδιοκτήτη, 
(β) Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στον νέο ιδιοκτήτη εάν: 
 
 Σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβίβασης, ο νέος ιδιοκτήτης 

ενημερώσει τη Μονάδα Εφαρμογής για τη μεταβίβαση και ζητήσει την οικονομική 
ενίσχυση, 

 Ο νέος ιδιοκτήτης υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και 
 Ο νέος ιδιοκτήτης πληροί τους όρους για τη χορήγηση της ενίσχυσης. 
 
Στην περίπτωση αυτή, όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προηγούμενου 
ιδιοκτήτη μεταβιβάζονται στο νέο ιδιοκτήτη. Όλες οι ενέργειες και δηλώσεις για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης που έγιναν από τον αρχικό ιδιοκτήτη πριν τη μεταβίβαση, 
μεταβιβάζονται (αποδίδονται) στον νέο ιδιοκτήτη. 
 

23. Διενέργεια Πληρωμών 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο ΚΟΑΠ ετοιμάζει κατάλογο των δικαιούχων 
με το αντίστοιχο ποσό πληρωμής, διενεργεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και 
προβαίνει στην εκτέλεση των πληρωμών. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί ανάγκη για συμπλήρωση, ερμηνεία ή 
τροποποίηση του Λεπτομερές Σχεδίου, η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014 - 2020, 
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κατόπιν διαβούλευσης με τον ΚΟΑΠ και το Τμήμα Δασών και εξασφαλίζοντας την 
σύμφωνη γνώμη τους για τα θέματα της αρμοδιότητας τους, δύναται να προχωρήσει 
στις πιο πάνω ενέργειες με απώτερο στόχο την διευκόλυνση της ομαλής εφαρμογής 
του μέτρου και την επίλυση προβλημάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 8.4 

 
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 

ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
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1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Κριτήρια Βαθμολόγησης Βαθμολογία 

Α) Βαθμός κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στο συγκεκριμένο 
 σημείο που θα γίνει το έργο: 

i) Υψηλός κίνδυνος 
ii) Μέτριος κίνδυνος 

 
 

50 
25 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης 
 που βρίσκεται η υδατοδεξαμενή που έχει υποστεί ζημιά:  

i) Εθνικό Δασικό Πάρκο  
ii) Περιοχή του Δικτύου Natura 2000                                                                
iii) Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                    
iv) Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                            

 
 

50 
40 
30 
20 

  

Κριτήρια Βαθμολόγησης Βαθμολογία 

Α) Υψόμετρο 
i) 0 – 500 μέτρα 
ii) 501 – 900 μέτρα 
iii) > από 900 μέτρα  

 
30 
20 
15 

B) Βαθμός/Μέγεθος καταστροφής  

i) Μεγάλη καταστροφή (61% - 100% της συνολικής καμένης έκτασης) 
ii) Μέτρια καταστροφή (41% - 60% της συνολικής καμένης έκτασης) 
iii) Μικρή καταστροφή (21% - 40% της συνολικής καμένης έκτασης) 

30 
20 
15 

Γ) Περιβαλλοντική αξία των περιοχών προς αποκατάσταση 
i) Εθνικό Δασικό Πάρκο  
ii) Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 
iii) Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες 
iv) Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες 

 
40 
30 
25 
15 
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κριτήρια Βαθμολόγησης Βαθμολογία 

Α) Βαθμός κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην περιοχή που 
 θα γίνει το έργο: 

i) Υψηλός κίνδυνος 
ii)  Μέτριος κίνδυνος                                                                                                                                                 

 
 

50 
25 

Β) Περιβαλλοντική αξία του δάσους ή της δασώδους έκτασης  που 
 καλύπτεται/παρακολουθείται από το συγκεκριμένο έργο που έχει 
 υποστεί ζημιά (πυροφυλάκια ή θέσεις παρατήρησης):  

i) Εθνικό Δασικό Πάρκο  
ii) Περιοχή του Δικτύου Natura 2000                                                                
iii) Δάσος που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες                                                    
iv) Δασώδης έκταση που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες   

 
 
 

50 
40 
30 
20 

 


