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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η έκδοση του εγχειριδίου αυτού, που γίνεται με βάση τον Περί Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών Νόμο 64(Ι) του 2003, έχει σαν σκοπό την καταγραφή της 
διαδικασίας που θα ακολουθείται από τους υπηρεσιακούς λειτουργούς που έχουν 
αναλάβει την εφαρμογή του συγκεκριμένου Καθεστώτος. 
 
Το Καθεστώς περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
Κύπρου 2014 - 2020, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 
Δεκεμβρίου 2015. 
 
Η περίοδος εφαρμογής του Καθεστώτος αυτού είναι επταετής και καλύπτει την  
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
65 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. Το Καθεστώς θα εφαρμοστεί σε όλη την 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός 
έλεγχος από το Κράτος. 
 

 

1.1 Στόχοι του Μέτρου 
 
Το Μέτρο 9 - Καθεστώς 9.1 απευθύνεται σε αναγνωρισμένες, από την Αρμόδια 
Αρχή (Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και Οργανώσεις 
Παραγωγών (Ορ.Π.) οι οποίες λειτουργούν με βάση Επιχειρηματικό Σχέδιο. Στις 
παραπάνω περιλαμβάνονται και οι Ορ.Π. του τομέα των Οπωροκηπευτικών στην 
περίπτωση που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 
από την ΚΟΑ.  
 
Η αναγνώριση των Ομ.Π. ή Ορ.Π. διενεργείται με βάση τη σχετική εθνική 
νομοθεσία (Ν.27(I)/2018 «Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών 
Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2018») και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στον 
πιο πάνω νόμο ορίζεται το θεσμικό όργανο που είναι αρμόδιο για την 
αναγνώριση των Ομ.Π. ή Ορ.Π. όσο και οι διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
απαιτούνται. Στους εφαρμοστικούς Κανονισμούς που ισχύουν με βάση τη 
νομοθεσία αυτή, ορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης (ελάχιστος αριθμός 
παραγωγών-μελών, ελάχιστος όγκος ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, κλπ.), 
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Ομ.Π. και Ορ.Π. 
 
Σκοπός του Μέτρου είναι η διευκόλυνση σύστασης και διοικητικής λειτουργίας 
Ομ.Π. και Ορ.Π. στον τομέα της γεωργίας μέσω της κατ’ αποκοπή παροχής 
οικονομικών ενισχύσεων σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η Ομ.Π. ή η Ορ.Π.. Οι Ομ.Π. και Ορ.Π. του τομέα 
της δασοπονίας δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη. Η εν λόγω ενίσχυση 
υπολογίζεται με βάση την ετήσια διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή των μελών 
της Ομ.Π. ή της Ορ.Π..  
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Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Μέτρου είναι οι ακόλουθοι: 

• Από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά συμπεριλαμβανομένης 
της προετοιμασίας προς πώληση, της κεντρικής οργάνωσης των 
πωλήσεων και της διάθεσης της παραγωγής στους διάφορους φορείς 
εμπορίας. 

• Εφαρμογή κοινών κανόνων παραγωγής, ιδίως σε θέματα ποιότητας των 
προϊόντων, προστασίας του περιβάλλοντος, χρησιμοποίησης 
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της παραγωγής και βιολογικής 
παραγωγής. 

• Θέσπιση κοινών κανόνων για τις πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητά της. 

• Διευκόλυνση διείσδυσης στην αγορά παρέχοντας εναλλακτική λύση στο 
πρόβλημα της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων. 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων μέσω της 
αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και της εφαρμογής συστημάτων 
ποιότητας. 

• Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω μαζικής αγοράς γεωργικών 
χρειωδών. 

• Αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών μέσω της 
συγκέντρωσης της παραγωγής των μελών τους. 

• Ικανοποιητική ανταπόκριση στις απαιτήσεις όγκου που παρουσιάζει η 
εξαγωγική αγορά. 

• Καλύτερος έλεγχος της αγοράς μέσω κυρίως του κοινού 
προγραμματισμού παραγωγής και της προσαρμογής του στη ζήτηση 
κυρίως από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

• Εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τους παραγωγούς. 

• Υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων οι οποίες θα ήταν αδύνατες για 
μεμονωμένους παραγωγούς. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και 
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας. 

• Προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που 
είναι μέλη αυτών των Ομ.Π. και Ορ.Π. στις απαιτήσεις της αγοράς. 

 
 

1.2 Νομική Βάση 
 

• Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 27 και Παράρτημα ΙΙ 

• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 

• Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 

• Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 

• Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 808/2014 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 

• Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων 
Νόμος του 2018 (Νόμος 27(Ι)/2018) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται 

• Οι περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων 
(Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) 
Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π. 101/2018) 
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2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
 

2.1 Περιοχές εφαρμογής 
 

Το Σχέδιο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.  
 

 

2.2 Περίοδος εφαρμογής του Μέτρου 
 

Το Μέτρο θα εφαρμοσθεί κατά την περίοδο 2014 - 2020 ισχύοντος και του 
κανόνα ν+3. Οι Ομ.Π. ή Ορ.Π. που συμμετείχαν στο αντίστοιχο Μέτρο του ΠΑΑ 
2007 - 2013 (Μέτρο 1.9), των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η πενταετία, θα 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 9.1 με γέφυρα Προγραμμάτων 2007 - 
2013 και 2014 - 2020. 
 
 

2.3 Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ομ.Π. και Ορ.Π., οι οποίες έχουν αναγνωριστεί 
από την Αρμόδια Αρχή (Α.Α.), ως κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση σε ετήσιες 
δόσεις, για τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
αναγνωρίσθηκε η Ομ.Π. ή η Ορ.Π., υπολογιζόμενη με βάση την αξία της ετήσιας 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών της, η οποία αρχίζει από την 
ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ορ.Π. και συμπληρώνεται δώδεκα (12) 
μήνες μετά. Η περίοδος αυτή αναφέρεται στο Εγχειρίδιο ως «περίοδος 
αναφοράς» ή ως «επιλέξιμη περίοδος». 
 
Αναφορικά με την αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια Ομ.Π. 
/ Ορ.Π.: 
 

(α) Υπολογίζεται με βάση την παραγωγή των παραγωγών-μελών της 
Ομ.Π. / Ορ.Π. και περιλαμβάνει μόνο την παραγωγή των προϊόντων για 
τα οποία είναι αναγνωρισμένη η Ομ.Π. / Ορ.Π. (δηλαδή τα προϊόντα τα 
οποία διατέθηκαν στο εμπόριο, για τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένη η 
Ομ.Π. / Ορ.Π., δεν είναι επιλέξιμα). 

 
(β) Στον υπολογισμό της αξίας παραγωγής δεν υπολογίζεται η αξία 

παραγωγής μελών τα οποία υπήρξαν μέλη σε άλλες Ομ.Π. και Ορ.Π. 
της ίδιας κατηγορίας αναγνώρισης και οι οποίες έλαβαν ενίσχυση 
σύστασης από το ίδιο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

(γ) Τυχόν αναγνώριση για επιπρόσθετα προϊόντα την οποία εξασφάλισε η 
Ομ.Π. / Ορ.Π. σε μετέπειτα στάδιο (μετά την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής), δεν θα λαμβάνεται υπόψη για 
επιδότηση και ως εκ τούτου, τα επιπρόσθετα προϊόντα για τα οποία 
αναγνωρίστηκε, δεν θα θεωρούνται επιλέξιμα. Η Ομ.Π./Ορ.Π. μπορεί να 
αιτηθεί για επιπρόσθετο γεωργικό προϊόν ή τομέα γεωργικών 
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προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της Νομοθεσίας 27(Ι)/2018) 
μόνο στην περίπτωση επόμενης προκήρυξης του Μέτρου 9. 

 

(δ) Η παραγωγή επιλέξιμων προϊόντων από μέλη, θεωρείται επιλέξιμη όταν 
πωλείται εντός της περιόδου αναφοράς, ανεξάρτητα από το πότε 
παραδόθηκε στην Ομ.Π. / Ορ.Π.. Νοείται ότι παραδόσεις προϊόντων 
που έγιναν πριν από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ορ.Π. 
(δηλαδή πριν την έναρξη του 1ου έτους / περιόδου αναφοράς) 
θεωρούνται επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός ήταν 
μέλος της Ομ.Π. / Ορ.Π.. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία εγγραφής του 
παραγωγού-μέλους ενδέχεται να είναι η ημερομηνία αναγνώρισης της 
Ομ.Π. / Ορ.Π. από την Αρμόδια Αρχή ή η ημερομηνία που εγγράφηκε 
μέτοχος της εταιρείας σύμφωνα με το πιστοποιητικό μετόχων που έχει 
εκδόσει ο Έφορος Εταιρειών ή ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών κατά 
περίπτωση. Το πιστοποιητικό μετόχων προσκομίζεται στην Αρμόδια 
Αρχή για σκοπούς αναγνώρισης των Ομάδων / Οργανώσεων 
Παραγωγών. 

 
(ε) Η παραγωγή τιμολογείται στο στάδιο της εξόδου από την Ομ.Π. / Ορ.Π. 
 

(στ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 
 

(ζ) Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 891/2017 (βλ. Παράρτημα IV), 
στις περιπτώσεις Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, η αξία 
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο δεν περιλαμβάνει την αξία 
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ή οποιουδήποτε άλλου 
προϊόντος το οποίο δεν είναι προϊόν του τομέα των οπωροκηπευτικών. 
Ωστόσο, η αξία των οπωροκηπευτικών που διατίθενται στο εμπόριο και 
προορίζονται για μεταποίηση και έχουν μετατραπεί σε ένα από τα 
μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά, υπολογίζεται με 
την εφαρμογή κατ’ αποκοπή ποσοστού στην τιμολογηθείσα αξία των εν 
λόγω μεταποιημένων προϊόντων. 

 

(η) Γενικότερα, η τιμολόγηση γίνεται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2β 
του Κανονισμού 6 των «Περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών 
Γεωργικών Προϊόντων Κανονισμών του 2018 (Κ.Δ.Π. 101/2018)» και 
κατ’ αναλογία όπως καθορίζεται στο άρθρο 22 του Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 891/2017. 

 
Η ενίσχυση του πέμπτου έτους καταβάλλεται μόνο μετά τον έλεγχο για την ορθή 
υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, θα ελέγχονται τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι δαπάνες ανά δράση και έτος, καθώς και ο 
προϋπολογισμός ανά έτος. 
 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζουν τη σύσταση των 
Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), η αναγνώριση των οποίων γίνεται βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας, σε περίπτωση αναγνώρισής τους ως Οργανώσεις 
Παραγωγών (Ορ.Π.), η αναγνώριση των οποίων γίνεται βάσει του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013. 
 



ΕΕγγχχεειιρρίίδδιιοο  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔιιααδδιικκαασσιιώώνν  ΚΚααθθεεσσττώώττοοςς  99..11  --  ΣΣύύσστταασσηη  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  

ΠΠααρρααγγωωγγώώνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς 

ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 9.1, Έκδοση 2   Σελίδα 8 από 69 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Οι Δικαιούχοι του Καθεστώτος 9.1 είναι νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα 
οποία θα πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους: 
 

(α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) ή Οργανώσεις Παραγωγών (Ορ.Π.) 
αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Αρχή (Α.Α.), για προϊόντα που 
διέπονται από την ΚΟΑ των Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και για 
προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην ΚΟΑ, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 και για τις περιπτώσεις όπου δεν 
προβλέπεται παρόμοια στήριξη από την αντίστοιχη ΚΟΑ. Νοείται ότι, οι 
Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών, που 
εφαρμόζουν Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. 

 
(β) Λειτουργούν με βάση Επιχειρηματικό Σχέδιο. 
 
(γ) Ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων ("ΜΜΕ"), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 6/5/2003 και 
αρ. 2003/361/Ε.  

 
(δ) Έτυχαν αναγνώρισης ως Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π). ή Οργανώσεις 

Παραγωγών (Ορ.Π.) από την Αρμόδια Αρχή μετά από την 1η 
Ιανουαρίου 2018. 

 
(ε) Οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) οι οποίες στη συνέχεια 

αναγνωρίστηκαν ως Οργανώσεις Παραγωγών (Ορ.Π.) εξακολουθούν 
να είναι Δικαιούχοι του Μέτρου. 

 
Σημειώνεται ότι: 
 

- Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου είναι συνεργατικές εταιρείες και 
ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν 
αναγνωριστεί ως Ομ.Π. ή Ορ.Π. σύμφωνα με την αντίστοιχη Εθνική και 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  

 

- Οι Ομ.Π. και Ορ.Π. οι οποίες είναι αποτέλεσμα συνένωσης ήδη 
υπαρχουσών Ομ.Π. και Ορ.Π. δεν είναι δικαιούχοι ενίσχυσης.  

 

 
Απαραίτητο κριτήριο συμμετοχής είναι η υποβολή των απαραίτητων 
αποδεικτικών στοιχείων εκ μέρους της Ομ.Π. ή Ορ.Π. ότι: 
 

- έχει τύχει αναγνώρισης από την Α.Α.,  
 

- εξακολουθεί να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης (ελάχιστος 
αριθμός παραγωγών - μελών και ελάχιστος όγκος ή αξία παραγωγής ή 
όπως καθορίζονται για κάθε γεωργικό προϊόν ή τομέα γεωργικών 
προϊόντων), με βάση τη σχετική Εθνική Νομοθεσία, και 
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- λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

 
Σε περίπτωση ανάκλησης της αναγνώρισης της Ομ.Π. ή Ορ.Π. από την Α.Α., 
δυνάμει του άρθρου 21 του περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών 
Γεωργικών Προϊόντων Νόμου, η Ομ.Π. ή Ορ.Π. παύει να είναι δικαιούχος του 
Καθεστώτος. 

 

 
 

4. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

4.1 Ύψος ενίσχυσης 
 
Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ομ.Π. και Ορ.Π. οι οποίες έχουν αναγνωριστεί 
από την Αρμόδια Αρχή (Α.Α.) ως κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση σε ετήσιες 
δόσεις, για τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
αναγνωρίσθηκε η Ομ.Π. ή η Ορ.Π., υπολογιζόμενη με βάση την αξία της ετήσιας 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών τους. Ο τρόπος υπολογισμού 
της αξίας της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών της 
Ομ.Π./Ορ.Π. αναλύεται πιο πάνω (βλ. Παράγραφο 2.3). 
 
Η ποσοστιαία ενίσχυση είναι μειούμενη κατά δύο μονάδες ανά έτος ξεκινώντας 
από 10% το πρώτο έτος και καταλήγοντας στο 2% κατά το πέμπτο έτος. Η 
ετήσια ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις €100.000 και υπολογίζεται με βάση την αξία 
παραγωγής των μελών της Ομ.Π. ή Ορ.Π. που διατίθεται ετησίως στην αγορά. 
Στον υπολογισμό της αξίας παραγωγής δεν υπολογίζεται η αξία παραγωγής 
μελών τα οποία υπήρξαν μέλη σε άλλες Ομ.Π. και Ορ.Π. της ίδιας κατηγορίας 
αναγνώρισης και οι οποίες έλαβαν ενίσχυση σύστασης από το ίδιο Μέτρο του 
ΠΑΑ 2014-2020. 
 
Επομένως, το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει μια Ομ.Π. ή 
Ορ.Π. για την περίοδο πενταετούς στήριξης είναι €500.000. 
 

Έτος 
Μέγιστο ποσοστό ή ποσό 

στήριξης 
 

1ο 10%  
Ως ποσοστό της αξίας παραγωγής των 
μελών που έχει διατεθεί στο εμπόριο 
από την Ομ.Π. ή Ορ.Π. κατά τα πέντε 
πρώτα έτη μετά την αναγνώριση. Η 
στήριξη είναι φθίνουσα. 
 
Ανώτατο ποσό ανά έτος σε όλες τις 
περιπτώσεις: €100.000 
 

2ο 8% 

3ο 6% 

4ο 4% 

5ο  2% 

Σύνολο €500.000 
Συνολικό ανώτατο ποσό για την περίοδο 
πενταετούς στήριξης 

 
Η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής των μελών κάθε έτους υπολογίζεται με 
βάση τον όγκο που πραγματικά διατέθηκε στο εμπόριο και τις τιμές που 



ΕΕγγχχεειιρρίίδδιιοο  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔιιααδδιικκαασσιιώώνν  ΚΚααθθεεσσττώώττοοςς  99..11  --  ΣΣύύσστταασσηη  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  

ΠΠααρρααγγωωγγώώνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς 

ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 9.1, Έκδοση 2   Σελίδα 10 από 69 

επιτεύχθηκαν από την Ομ.Π. ή την Ορ.Π. (βλ. Παράγραφο 2.3). Συγκεκριμένα, 
κατά το πρώτο έτος αναγνώρισης, η ενίσχυση θα παρέχεται μετά το τέλος του 
έτους, με βάση την αξία παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο. Αντίστοιχα, 
αυτό θα ισχύει και για τα επόμενα τέσσερα έτη. 
 
Σε περίπτωση μείωσης της παραγωγής που προκαλείται από φυσική 
καταστροφή, κλιματικό φαινόμενο, ασθένειες ζώων φυτών ή προσβολή από 
επιβλαβείς οργανισμούς, η αποζημίωση από ασφάλεια που λαμβάνεται για τις 
αιτίες στο πλαίσιο δράσεων ασφάλισης συγκομιδής τις οποίες διαχειρίζεται η 
Ομ.Π. ή Ορ.Π., μπορεί να συμπεριληφθεί στην αξία της παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο. 
 
Κάθε Ομ.Π. / Ορ.Π. θα πρέπει να υποβάλει μόνο μία αίτηση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου που 
αρχίζει από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ορ.Π. και συμπληρώνεται 
δώδεκα (12) μήνες μετά.  
 
Διευκρινίζεται ότι η περίοδος των τεσσάρων (4) μηνών υπολογίζεται από την 
επόμενη ημέρα της ετήσιας περιόδου. Για παράδειγμα, εάν η ετήσια περίοδος 
είναι από 1/10/2018 - 30/9/2019, η περίοδος των τεσσάρων μηνών αρχίζει από 
1/10/2019 και ολοκληρώνεται στις 31/1/2020. Σε περίπτωση που η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής συμπίπτει με αργία ή 
Σαββατοκύριακο, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο κάποια Ομ.Π. / 
Ορ.Π. δεν λάβει επιδότηση κάποιο έτος (π.χ. παρέλειψε να υποβάλει αίτημα 
πληρωμής, το αίτημα πληρωμής είναι εκπρόθεσμο, κλπ.), τότε χάνει την 
επιδότηση της συγκεκριμένης χρονιάς, αλλά δικαιούται να υποβάλει αιτήματα 
πληρωμής για τα υπόλοιπα έτη. 
 
 
 

4.2 Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 
 

Οι οικονομικές ενισχύσεις στις δικαιούχες Ομ.Π. και Ορ.Π. θα παρέχονται εφόσον 
συνεχίζει να ισχύει η αναγνώρισή τους από την Α.Α. με βάση τη σχετική 
Κυπριακή Νομοθεσία και έχουν υποβληθεί στον ΚΟΑΠ όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία για την εμπορία των προϊόντων τους κατά την προηγούμενη 
δωδεκάμηνη περίοδο. Η πρώτη δωδεκάμηνη περίοδος ξεκινά από την 
ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ορ.Π. και συμπληρώνεται δώδεκα (12) 
μήνες μετά. Σημειώνεται ότι για την καταβολή της ενίσχυσης, απαιτείται όπως οι 
αιτητές αποδεικνύουν τη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους με τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας (ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος). 
 
Η όλη πορεία κανονικής λειτουργίας των Ομ.Π. και Ορ.Π. πιστοποιείται από 
τριμερή Επιτροπή, που ορίζεται από την Α.Α., η οποία καταρτίζει σχετική έκθεση, 
η οποία γίνεται για κάθε χρόνο λειτουργίας των Ομ.Π. και Ορ.Π. Εφόσον 
προκύπτει αναγκαιότητα για ανάκληση της αναγνώρισης της Ομ.Π. ή Ορ.Π., αυτή 
τίθεται υπόψη της Α.Α., με βάση τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Σε περίπτωση αναστολής της αναγνώρισης της Ομ.Π. ή Ορ.Π., 
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όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών 
Γεωργικών Προϊόντων Νόμου, αυτή συνεπάγεται και αναστολή πληρωμών στα 
πλαίσια του παρόντος Μέτρου. Παρόλα αυτά, το αίτημα πληρωμής πρέπει να 
υποβάλλεται κανονικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε ετήσιας 
περιόδου. Εάν ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, η Α.Α. τερματίζει την 
αναστολή και ως εκ τούτου, θα μπορέσει να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία 
χορήγησης της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που η Ομ.Π. / Ορ.Π. δεν συμμορφωθεί 
εντός της περιόδου αναστολής και γίνει ανάκληση της αναγνώρισής της από την 
Α.Α., τότε η Ομ.Π. / Ορ.Π. παύει να είναι δικαιούχος του Καθεστώτος. 
 
Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα οικονομικά κριτήρια και 
συμπληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, θα παρέχεται στο δικαιούχο νομικό 
πρόσωπο το ποσοστό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί για κάθε έτος και ανάλογα 
με το ύψος της αξίας της παραγωγής των μελών που διατέθηκε στο εμπόριο από 
την Ομ.Π ή Ορ.Π. 
 
Ανεξάρτητα από τα ποσοστά βοήθειας και άλλες οικονομικές παραμέτρους που 
αναφέρονται στα διάφορα επιμέρους Μέτρα του Προγράμματος, η Κυπριακή 
Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοστών του ύψους ενίσχυσης 
σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις έχουν αποδειχθεί 
ανεπαρκείς. 
 
Όσον αφορά στο Επιχειρηματικό Σχέδιο: 
 

(α) απαιτείται να συνοδεύει όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης των Ομ.Π./Ορ.Π., 
αναλύεται σε άξονες τους οποίους πρέπει να περιλαμβάνει και οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 16 του περί Αναγνώρισης Οργανώσεων 
Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμου του 2018.  
 
(β) Οι στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί 
εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της Ομ.Π. ή Ορ.Π.. Η ενίσχυση του 
πέμπτου έτους καταβάλλεται μόνο μετά τον έλεγχο για την ορθή υλοποίηση 
του Επιχειρηματικού Σχεδίου και συγκεκριμένα όσον αφορά τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα κατά το τελευταίο έτος υλοποίησής του, τις δαπάνες ανά 
δράση και έτος και τον προϋπολογισμό ανά έτος. 
 

Για τον έλεγχο των πιο πάνω δεδομένων, μαζί με το αίτημα πληρωμής του 
5ου έτους θα προσκομίζονται: 

1. O Κατάλογος Υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Παράρτημα 
XI) υπογεγραμμένος από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον ανεξάρτητο 
ελεγκτή της Ομ.Π./Ορ.Π.. Με τον εν λόγω πίνακα θα επισυνάπτονται 
αριθμημένα: 

- όλα τα αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης των αποτελεσμάτων του 
5ου έτους υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων, αποδείξεων, κλπ. 

- όλα τα αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης όλων των δράσεων ανά 
έτος, είτε αυτές απαιτούν δαπάνες είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων 
τιμολογίων, αποδείξεων, κλπ.  

Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο υλοποίησης των δράσεων ανά έτος, θα 
ελέγχεται ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες δεν υπερβαίνουν κατά 
25% το εγκριμένο ποσό που εγκρίθηκε από την Αρμόδια Αρχή στο 
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Επιχειρηματικό Σχέδιο και ούτε είναι μειωμένες πέραν του 35% από το 
εγκριμένο ποσό (θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν τροποποιήσεις του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου). 

2. Πρόσφατη βεβαίωση από ανεξάρτητο ελεγκτή (Παράρτημα ΧΙΙ) ότι με 
τον έλεγχο των μέχρι στιγμής εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων 
ανά έτος, η Ομ.Π./Ορ.Π. περιέλαβε όλες τις δράσεις που αναφέρονταν 
στον προϋπολογισμό του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανά έτος. 

 
(γ) Οι αιτήσεις αναγνώρισης των Ομ.Π. και Ορ.Π., όπως επίσης και η 
πληρότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου εξετάζονται από Εθνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) η οποία απαρτίζεται από κρατικούς 
λειτουργούς των άμεσα εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οι οποίοι έχουν ειδικές 
γνώσεις, πείρα ή αρμοδιότητα σε σχέση με το συγκεκριμένο τομέα 
παραγωγής και εμπορίας και εκπρόσωπο των Αγροτικών Οργανώσεων. Η 
Ε.Σ.Ε. γνωματεύει στην Α.Α. με βάση τους προβλεπόμενους όρους, κριτήρια 
και προϋποθέσεις, σχετικά με την αναγνώριση των Ομ.Π./Ορ.Π.. 
 
(δ) Στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

- ανάλυση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και αδυναμιών που 
αντιμετωπίζει η Ομ.Π. / Ορ.Π., 

- παρουσίαση των ευκαιριών, προκλήσεων και κινδύνων που αναμένει 
κατά τη μελλοντική λειτουργία της, 

- ανάλυση των αναγκών της, 
- γενικοί στόχοι του νομικού προσώπου και περιθώρια βελτίωσης, 
- περιγραφή των δράσεων που σκοπεύει να υλοποιήσει εντός των 

πλαισίων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, 
- αναμενόμενα αποτελέσματα κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου, 
- αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, 
- πίνακας δαπανών ανά δράση και έτος, 
- προϋπολογισμός ανά έτος. 

 
(ε) Ιδιαίτερα, στο Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να περιγράφονται 
λεπτομερώς οι δράσεις που σχεδιάζει η Ομ.Π. ή η Ορ.Π. και οι οποίες 
αφορούν τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους σκοπούς: 

(i) την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των 
παραγωγών που είναι μέλη αυτών των Ομ.Π. και Ορ.Π. στις 
απαιτήσεις της αγοράς· 

(ii) την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της 
συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων· 

(iii) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την 
παραγωγή, και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα 
και 

(iv) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από Ομ.Π. και 
Ορ.Π., όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και 
εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας. 

 
(ζ) Οι Ομ.Π και Ορ.Π. έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του 
Επιχειρηματικού τους Σχεδίου κατά τη διάρκεια του έτους εφαρμογής του, 
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αλλά και για τα επόμενα έτη υλοποίησης, όπως προβλέπεται στον 
Κανονισμό 13 των περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών 
Γεωργικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και 
Προϋποθέσεις Λειτουργίας) Κανονισμών του 2018. Για το σκοπό αυτό, 
υποβάλλεται γραπτό αίτημα στην Α.Α.. Τις εν λόγω αιτήσεις εξετάζει 
τριμελής Επιτροπή η οποία ορίζεται από την Α.Α. και η οποία γνωμοδοτεί 
σχετικά σ’ αυτήν. 
 
(η) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει άμεσα τον ΚΟΑΠ όταν: 

- Υπάρχει αναστολή ή ανάκληση της αναγνώρισης κάποιας Ομ.Π. / 
Ορ.Π. 

- Προκύψει αλλαγή στο μητρώο μελών των Ομ.Π. / Ορ.Π. (πρόσθεση 
ή διαγραφή μελών) 

- Προκύψει τροποποίηση στο Επιχειρηματικό Σχέδιο των Ομ.Π. / 
Ορ.Π. 
 
 
 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ο ΚΟΑΠ, σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δημοσιοποιούν το Καθεστώς με την έκδοση 
Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών που απευθύνεται προς το κοινό 
και ανακοίνωσης ότι αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων. Στην ανακοίνωση 
περιλαμβάνεται ο τόπος και η περίοδος υποβολής αιτήσεων με έμφαση στη λήξη 
της ημερομηνίας υποβολής καθώς και ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης 
προκήρυξης. Η ανακοίνωση εκδίδεται από τον ΚΟΑΠ σε συνεργασία με την 
Διαχειριστική Αρχή. Η έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής Διαδικασιών, που είναι 
εσωτερικό έγγραφο για χρήση από τους Αρμόδιους Λειτουργούς, είναι στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ και σχεδιάζεται και κοινοποιείται σε όλους 
τους εμπλεκόμενους που λαμβάνουν μέρος στην εφαρμογή του Καθεστώτος. 

 
 
 

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ στη 
Λευκωσία. Οι ημερομηνίες παραλαβής των αιτήσεων, με έμφαση στην 
ημερομηνία λήξης, θα ανακοινώνονται εγκαίρως όπως αναφέρεται πιο πάνω. 
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 
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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. 

 

Η διεύθυνση και το τηλέφωνο των Κεντρικών 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. 

 

 
Σημειώνεται ότι κάθε Ομ.Π. ή Ορ.Π. θα υποβάλλει μόνο μία αίτηση για 
συμμετοχή στο Μέτρο. Στις αιτήσεις οι οποίες θα εγκριθούν, η χορήγηση της 
ενίσχυσης θα γίνεται με μία δόση, με την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής 
συνοδευόμενων με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία (ζητούμενες 
αναλυτικές καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, βεβαιώσεις από 
ανεξάρτητο ελεγκτή για τον κύκλο εργασιών και ότι άλλο αναφέρεται στην 
παράγραφο 7.2.4 και στο έντυπο του αιτήματος πληρωμής), τα οποία θα 
υποβάλλονται από τις Ομ.Π. ή Ορ.Π. μετά το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου που 
αρχίζει από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. ή Ορ.Π. και συμπληρώνεται 
12 μήνες μετά. Ο αιτητής υποχρεούται όπως, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
Καθεστώτος, τηρεί και φυλάσσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (αποδείξεις 
πληρωμών, τιμολόγια, κλπ.) τα οποία δύναται να ελεγχθούν κατά τον επιτόπιο 
δειγματοληπτικό έλεγχο που θα διενεργείται επί των αιτημάτων πληρωμής. 
 
Τα αιτήματα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών 
από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία 
αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ορ.Π. και συμπληρώνεται δώδεκα (12) μήνες μετά.  
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 
(Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 
2000 Λευκωσία 
Τ.Θ. 16102, 2086 Λευκωσία 

22 55 77 77 
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει κατά την κρίση του 
οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίους για να βεβαιωθεί για την ορθότητα 
των πληροφοριών που δηλώνονται στην αίτηση 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. 
 
Με την υποβολή της αίτησης τους, οι αιτητές αποδέχονται τη διενέργεια των 
ελέγχων αυτών, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. 
 
Σημαντικό: Είναι απαραίτητο όπως οι αιτητές τηρούν ξεχωριστά βιβλία, 
λογαριασμούς για τα αναγνωρισμένα προϊόντα που παρέλαβαν από μέλη 
και από μη-μέλη, ως επίσης και για τα αναγνωρισμένα προϊόντα που 
πώλησαν στους εμπόρους, ξεχωριστά για τα μέλη και για τα μη-μέλη. 
Νοείται ότι τα μηχανογραφικά συστήματα των αιτητών είναι απαραίτητο να 
εξάγουν τις καταστάσεις που ζητούνται στο Παράρτημα VIII, τόσο σε 
έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Excel). 
 
 

7.1 Παραλαβή / Αποδοχή / Καταχώρηση 
 

Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο που φέρει τον κωδικό 
αριθμό: «ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 9.1, Έκδοση 2». Η αίτηση θα βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και οι αιτητές θα μπορούν να την κατεβάσουν και να 
την εκτυπώσουν. Αφού τη συμπληρώσουν, θα την υποβάλουν στα Κεντρικά 
Γραφεία του ΚΟΑΠ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω. 
 
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
(πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα). 

1. Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Μητρώο Αναγνώρισης από την Αρμόδια 
Αρχή (Α.Α.). Έλεγχος ότι η αναγνώριση έγινε μετά την 1η Ιανουαρίου 
2018. 

2. Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών και τυχόν τροποποιήσεις 
του. 

3. Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με τον καθορισμό του μεγέθους 
της επιχείρησης (Παράρτημα IΙΙ). 

4. Πρόσφατη βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή (Παράρτημα V) ότι:  (α) η 
Ομ.Π. / Ορ.Π. εξακολουθεί να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης, 
(β) η Ομ.Π / Ορ.Π. δεν είναι αποτέλεσμα συνένωσης ήδη υπαρχουσών 
Ομ.Π και Ορ.Π., και (γ) Στην περίπτωση Ορ.Π. του τομέα των 
Οπωροκηπευτικών, η Ορ.Π. δεν εφαρμόζει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
Σημειώνεται ότι στη Βεβαίωση θα επισυνάπτεται ο Κατάλογος/Μητρώο 
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παραγωγών-μελών της Ομ.Π. / Ορ.Π. (επισυναπτόμενο Παραρτήματος 
V). 

5. Πιστοποιητικά από εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ή/και 
προϊόντων τα οποία παράγονται με βάση συστήματα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης παραγωγής (εάν υπάρχουν). 

6. Γραπτή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή Πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου) της Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών για 
διορισμό νόμιμου εκπροσώπου. 

7. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη στο οποίο να αναγράφεται ο διευθυντής της εταιρείας. 

 
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, με μελάνι ή 
δακτυλογραφημένες, χωρίς κενά και παραλείψεις και να είναι ευανάγνωστες. Η 
χρήση άσπρου ή άλλου διορθωτικού απαγορεύεται.  Σε περίπτωση διόρθωσης 
θα πρέπει να γίνεται διαγραφή του λάθους, καταχώρηση του ορθού και να  
μονογράφεται τυχόν αλλαγή από τον ίδιο τον αιτητή. Ανάλογα και σε περιπτώσεις 
που ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία / διευκρινήσεις από τους αιτητές, μετά 
την υποβολή της αίτησης, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται υπογραμμένα από 
τον ίδιο τον αιτητή (νόμιμο εκπρόσωπο της Ομ.Π./Ορ.Π.).  
 
Κανένας υπάλληλος δεν δικαιούται να συμπληρώνει ή να διορθώνει ο ίδιος την 
πρωτότυπη αίτηση. 
 
Κατά την παραλαβή, εάν παρατηρηθεί ότι η αίτηση δεν είναι πλήρως 
συμπληρωμένη, ενημερώνεται ο αιτητής και εφόσον επιθυμεί, μπορεί να 
συμπληρώσει τις ελλείψεις πριν την παραλαβή της. 
 
Η αίτηση παραλαμβάνεται από τον Υπάλληλο Παραλαβής, σφραγίζεται με ειδική 
σφραγίδα και δίδεται στον αιτητή, ως απόδειξη παραλαβής, έντυπο το οποίο 
τυπώνεται μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος.  
 
Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα μετά την προκαθορισμένη 
περίοδο, θα σφραγίζονται με κόκκινη σφραγίδα με τη λέξη «ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ» 
τόσο στην αίτηση όσο και στην απόδειξη παραλαβής.  
 
Μετά την παραλαβή, δημιουργείται ένας ξεχωριστός φάκελος για κάθε αίτηση. 
Κάθε έντυπο που θα καταχωρείται στον φάκελο θα πρέπει να σφραγίζεται και να 
αριθμείται. 
 
Αίτηση η οποία δεν έχει συμπληρωμένα τα στοιχεία του αιτητή, δεν 
παραλαμβάνεται.  
 
Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στην αίτηση δεν επιτρέπεται μετά την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Τέλος, καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση στο 
μηχανογραφικό σύστημα του Μέτρου.  
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7.2 Έλεγχοι 
 
Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις συμμετοχής, τα αιτήματα 
πληρωμής ή άλλες δηλώσεις που απαιτείται να υποβάλλονται από τον Δικαιούχο 
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, των αποτελεσμάτων των 
επαληθεύσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των 
αποκλίσεων. 
 
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. 
 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί διασταυρούμενους 
ελέγχους για εντοπισμό περιπτώσεων δόλου με την ανάλογη επιβολή 
κυρώσεων. Τα όσα δηλώνονται στην αίτηση και τα επισυναπτόμενα παραστατικά 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου με άλλες Υπηρεσίες. 
 
 

7.2.1 Διοικητικοί Έλεγχοι Αιτήσεων Συμμετοχής 
 

Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων συμμετοχής γίνονται κυρίως με τη χρήση του 
μηχανογραφικού συστήματος του ΚΟΑΠ, το οποίο αναπτύχθηκε για το 
Καθεστώς 9.1. 
 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν στοιχεία ή 
έγγραφα από την αίτηση συμμετοχής, ενημερώνεται ο αιτητής με συστημένη 
επιστολή, για να συμπληρώσει τα στοιχεία που απουσιάζουν από την αίτηση 
ή/και να προσκομίσει γραπτώς τα ελλείποντα στοιχεία, με προθεσμία τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της επιστολής. 
 
Στην περίπτωση γραπτής απάντησης του αιτητή, οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της 
αίτησης. 
 
Εάν εγκεκριμένος αιτητής επιθυμεί να αποσύρει την αίτηση του, συμπληρώνει το 
έντυπο του Παραρτήματος VII. Το έντυπο αυτό τοποθετείται στον φάκελο της 
αίτησης του. 
 
Όσες αιτήσεις θεωρηθούν επιλέξιμες, προχωρούν στο επόμενο στάδιο της 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων. 
 



ΕΕγγχχεειιρρίίδδιιοο  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔιιααδδιικκαασσιιώώνν  ΚΚααθθεεσσττώώττοοςς  99..11  --  ΣΣύύσστταασσηη  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  

ΠΠααρρααγγωωγγώώνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς 

ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 9.1, Έκδοση 2   Σελίδα 18 από 69 

 

7.2.2 Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των Αιτήσεων 
 
Μετά το πέρας των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων συμμετοχής, γίνεται 
διαβάθμιση των αιτήσεων που κρίθηκαν επιλέξιμες, με βάση τα κριτήρια 
μοριοδότησης που για τη συγκεκριμένη προκήρυξη αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ. Για να θεωρηθεί μία αίτηση ως επιλέξιμη, θα πρέπει απαραίτητα 
να συγκεντρώσει 20 από τις 150 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. 
 
Θα δοθεί προτεραιότητα χρηματοδότησης στη σύσταση Ομ.Π. και Ορ.Π. οι 
οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της γεωργίας με ανύπαρκτο 
ή/και χαμηλό ποσοστό οργάνωσης των παραγωγών. Το ίδιο θα ισχύει και για τις 
περιπτώσεις Ομ.Π. και Ορ.Π. που σκοπό έχουν την παραγωγή με βάση 
συστήματα ποιότητας τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα διαφοροποιημένα 
προϊόντα με προστιθέμενη αξία ενώ επίσης θα ληφθεί υπόψη και ο αριθμός 
μελών της Ομ.Π. / Ορ.Π.. 
 
 

7.2.3 Παρακολούθηση Πορείας Υλοποίησης 
 
Αφού γίνουν όλοι οι νενομισμένοι έλεγχοι, οι αιτητές που εγκρίνονται 
προκαταρκτικά ενημερώνονται γραπτώς με επιστολή προκαταρκτικής έγκρισης 
που περιλαμβάνει και τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο Καθεστώς καθώς και άλλες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες 
για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και περαιτέρω διευκρινήσεις προς τους 
δικαιούχους. 
 
Σε περίπτωση που ο αιτητής κριθεί ως μη δικαιούχος, ενημερώνεται γραπτώς με 
επιστολή στην οποία περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους η αίτησή του 
έχει απορριφθεί για επιδότηση. Αιτητής που διαφωνεί με την απόρριψη της 
αίτησης του, μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή ένστασης ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία υποβολής ένστασης που αναφέρεται πιο κάτω. 
 
Στη συνέχεια, οι αιτητές οι οποίοι κρίνονται δικαιούχοι, αφού ολοκληρωθεί το 
πρώτο έτος αναγνώρισης τους, υποβάλλουν στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ 
που υπέβαλαν την αίτηση τους αρχικά, το αίτημα πληρωμής με κωδικό αριθμό 
«ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 9.1, Έκδοση 2», με συνοδευόμενα όλα τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία (ζητούμενες αναλυτικές καταστάσεις σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και ότι άλλο αναφέρεται στην παράγραφο 7.2.4 
και στο έντυπο του αιτήματος πληρωμής). Αντίστοιχα, αυτό θα ισχύει και για τα 
επόμενα τέσσερα έτη. Κάθε Ομ.Π. / Ορ.Π. θα πρέπει να υποβάλει μόνο μία 
αίτηση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου 
που αρχίζει από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ορ.Π. και 
συμπληρώνεται δώδεκα (12) μήνες μετά. 
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Τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με 
το αίτημα πληρωμής είναι τα ακόλουθα: 

1. Πρόσφατη βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή (Παράρτημα VΙ) ότι:  (α) η 
Ομ.Π. / Ορ.Π. εξακολουθεί να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης 
(β) Στην περίπτωση Ορ.Π. του τομέα των Οπωροκηπευτικών, η Ορ.Π. δεν 
εφαρμόζει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2. Πρόσφατη βεβαίωση από ανεξάρτητο ελεγκτή για  τον κύκλο εργασιών της 
Ομ.Π. / Ορ.Π. για την περίοδο αναφοράς, για τις πωλήσεις επιλέξιμων 
προϊόντων από μέλη 

3. Πρόσφατη βεβαίωση από ανεξάρτητο ελεγκτή για  τον κύκλο εργασιών της 
Ομ.Π. / Ορ.Π. για την περίοδο αναφοράς, για τις πωλήσεις επιλέξιμων 
προϊόντων από μη-μέλη 

4. Πρόσφατη/ες Βεβαίωση/Βεβαιώσεις από το Τμήμα Φορολογίας ότι ο 
αιτητής έχει τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις του (ΦΠΑ, Φόρο 
Εισοδήματος) 

5. Πρόσφατη Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο 
αιτητής έχει τακτοποιημένες τις εισφορές του 

6. Αναλυτική Κατάσταση Πωλήσεων κατά την περίοδο αναφοράς, επιλέξιμων 
προϊόντων που προήλθαν από μέλη (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
- /Microsoft Excel - Παράρτημα VIII - Πίνακας Α1) 

7. Αναλυτική Κατάσταση Πωλήσεων κατά την περίοδο αναφοράς, επιλέξιμων 
προϊόντων που προήλθαν από μη-μέλη (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή - / Microsoft Excel - Παράρτημα VIII - Πίνακας Α2) 

8. Αναλυτική Κατάσταση Παραδόσεων επιλέξιμων προϊόντων από μέλη, τα 
οποία διατέθηκαν στο εμπόριο κατά την περίοδο αναφοράς (σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή - / Microsoft Excel - Παράρτημα VIII - Πίνακας 
Β1) 

9. Αναλυτική Κατάσταση Παραδόσεων επιλέξιμων προϊόντων από μη-μέλη, 
τα οποία διατέθηκαν στο εμπόριο κατά την περίοδο αναφοράς (σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή - / Microsoft Excel - Παράρτημα VIII - Πίνακας 
Β2) 

10. Κατάσταση συσχετισμού παραδόσεων (από μέλη) επιλέξιμων προϊόντων 
με τους εμπόρους στους οποίους πωλήθηκαν την περίοδο αναφοράς (σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή - / Microsoft Excel - Παράρτημα VIII - 
Πίνακας Γ) 

11. Κατάσταση με τα μέλη που παρέδωσαν και τα μέλη που δεν παρέδωσαν 
επιλέξιμα προϊόντα, τα οποία διατέθηκαν στο εμπόριο εντός της περιόδου 
αναφοράς (Παράρτημα IΧ) 

12. Επίσημα έγγραφα των εκτιμήσεων του Ο.Γ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών 
εταιρειών, οι οποίες αποζημίωσαν τους παραγωγούς-μέλη της 
Ομ.Π./Ορ.Π., σε περίπτωση μείωσης της παραγωγής που προκλήθηκε 
από φυσική καταστροφή, κλιματικό φαινόμενο, ασθένειες ζώων φυτών ή 
προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς (εάν υπάρχουν) 

13. Κατάλογο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Παράρτημα XI) 
υπογραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
Ομ.Π./Ορ.Π., με επισυναπτόμενα και αριθμημένα: (α) όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία υλοποίησης των αποτελεσμάτων του 5ου έτους υλοποίησης του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων, 
αποδείξεων, κλπ. (β) όλα τα αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης όλων των 
δράσεων ανά έτος, είτε αυτές απαιτούν δαπάνες είτε όχι, 
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συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων, αποδείξεων, κλπ. (υποβάλλεται με 
το αίτημα πληρωμής του 5ου έτους) 

14. Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή μετά από έλεγχο του προϋπολογισμού 
ανά έτος (Παράρτημα ΧΙΙ) (υποβάλλεται με το αίτημα πληρωμής του 
5ου έτους) 

 
Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους αιτητές με σκοπό την 
πληρωμή, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα από εταιρεία ή ιδιώτη 
που έκδωσε το αυθεντικό, μόνο για περιπτώσεις που ο αιτητής το έχει απολέσει. 
Μαζί με τα πιστά αντίγραφα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται και υπεύθυνη 
δήλωση από τον αιτητή για κάθε αντίγραφο. Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που 
υποβάλλονται, σφραγίζονται με επίσημη σφραγίδα και τους δίνονται πιστά 
αντίγραφα και πάλι σφραγισμένα για δική τους χρήση, εφόσον αυτό ζητηθεί από 
τους αιτητές. 
 
Σημειώνονται τα εξής: 
 

1. Τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία του όγκου παραγωγής και της 
αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής είναι οι «Αναλυτικές Καταστάσεις» 
(Παράρτημα VIIΙ) οι οποίες θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες και 
σφραγισμένες από την Ομ.Π. / Ορ.Π. και να υποβάλλονται τόσο σε 
έντυπη, όσο  και σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Excel). Οι 
αναλυτικές καταστάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες ζητούνται στο εν λόγω Παράρτημα. 
 

2. H παραγωγή αναγνωρισμένων / επιλέξιμων προϊόντων από μέλη, 
θεωρείται επιλέξιμη όταν πωλείται εντός της περιόδου αναφοράς, 
ανεξάρτητα από το πότε παραδόθηκε στην Ομ.Π. / Ορ.Π. 

 
3. Στις περιπτώσεις Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, οι 

οποίες εμπορεύονται μεταποιημένα προϊόντα, οι αιτητές θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ξεχωριστούς πίνακες ανά προϊόν και να λάβουν υπόψη το 
άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 891/2017 (βλ. Παράρτημα IV) για τον 
υπολογισμό της αξίας παραγωγής. 

 
 

7.2.4 Διοικητικοί Έλεγχοι Αιτημάτων Πληρωμής - Απόφαση 
Έγκρισης 

 
Για τη διενέργεια του πιο πάνω ελέγχου, χρειάζεται όπως έχουν κοινοποιηθεί 
στον ΚΟΑΠ από την Αρμόδια Αρχή: (α) η πρόσφατη Έκθεση της τριμερής 
Επιτροπής που πιστοποιεί την όλη πορεία κανονικής λειτουργίας της Ομ.Π. / 
Ορ.Π., (β) οποιεσδήποτε αλλαγές στα μέλη της Ομ.Π./Ορ.Π. (εγγραφές / 
διαγραφές μελών) και (γ) τυχόν τροποποιήσεις του Επιχειρηματικού Σχεδίου της 
Ομ.Π. / Ορ.Π. 
 
Οι κυριότερες ενέργειες που μπορούν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση των 
ελέγχων και τη διευκρίνηση των ευρημάτων είναι: 

• Γραπτή ενημέρωση του αιτητή για να προσκομίσει οποιεσδήποτε 
πληροφορίες (ελλείπουσες ή πρόσθετες) που αφορούν το αίτημα 
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πληρωμής του. Η προθεσμία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να 
ανταποκριθεί ο αιτητής θα είναι εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το 
οποίο θα καθορίζεται στην επιστολή. 

• Απόρριψη του αιτήματος πληρωμής. 

• Έγκριση του αιτήματος πληρωμής και εξαγωγή πληρωμής. 
 
Σε περίπτωση που ο αιτητής διαφωνεί με το λόγο απόρριψης της αίτησης, 
μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή ένστασης ακολουθώντας τη διαδικασία 
υποβολής ένστασης που αναφέρεται πιο κάτω. 
 
 
 

7.2.5 Επιτόπιοι Έλεγχοι 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι αποσκοπούν στη διερεύνηση ή/και επαλήθευση των 
υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν δηλωθεί σχετικά με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται από τον αιτητή. Σε συνδυασμό με τους διοικητικούς έλεγχους, 
επαληθεύεται επίσης η ακρίβεια των δεδομένων που δηλώνονται από τον αιτητή 
σε σχέση με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβλήθηκαν. 

Με βάση τον Καν.809/2014, οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% των δαπανών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και 
καταβάλλονται από τον ΚΟΑΠ κάθε ημερολογιακό έτος. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 49 - 53 και 60 του Κανονισμού 809/2014. Αιτητές που 
μετά από τους διοικητικούς ελέγχους δεν κρίνονται δικαιούχοι πρέπει να 
αποκλείονται από τον πληθυσμό από τον οποίο θα εξαχθεί το δείγμα των 
επιτόπιων ελέγχων. Στην περίπτωση που μπορεί να ισχύσει δειγματοληψία για 
την επιλογή του δείγματος επιτόπιων ελέγχων, τότε οι εκμεταλλεύσεις / αιτητές 
που θα υποβάλλονται σε επιτόπιους ελέγχους πρέπει να επιλέγονται από τον 
ΚΟΑΠ κυρίως με βάση τα εξής κριτήρια: 

• την ανάγκη να ελεγχθεί κατάλληλος συνδυασμός ειδών και μεγεθών των 
ενεργειών 

• τυχόν παράγοντες κινδύνου που έχουν εντοπισθεί μετά από εθνικούς ή 
κοινοτικούς ελέγχους 

• το είδος συμβολής της ενέργειας στον κίνδυνο σφάλματος κατά του ΠΑΑ 

• την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας μεταξύ των μέτρων και των τύπων 
ενεργειών 

• την ανάγκη τυχαίας επιλογής σε ποσοστό μεταξύ 30% και 40% των 
δαπανών  

 
Για την εφαρμογή του Καθεστώτος 9.1, θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στο 
100% των αιτήσεων των Ομ.Π./Ορ.Π. και θα αφορούν τουλάχιστο το 5% της 
αξίας της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών της 
Ομ.Π. / Ορ.Π., ποσοστό που θα εξάγεται από το μηχανογραφικό σύστημα του 
Μέτρου με τυχαία δειγματοληψία. Όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων και 
δεσμεύσεις του δικαιούχου που μπορούν να ελεγχθούν αποτελούν αντικείμενο 
ελέγχου.  
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Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ελέγχονται όλες οι πληροφορίες που 
εμπεριέχονται στην αίτηση / αίτημα πληρωμής και ελέγχεται η τήρηση των 
υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και προνοιών του Καθεστώτος από τον αιτητή. Ως 
εκ τούτου, ο Αρμόδιος Λειτουργός πρέπει να έχει μαζί του πλήρη στοιχεία της 
δήλωσης του αιτητή (αίτηση, κ.τ.λ).  
 
Σημειώνεται ότι ο αιτητής είναι απαραίτητο να τηρεί και να φυλάσσει όλες τις 
αποδείξεις πληρωμών, τα τιμολόγια και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο ΚΟΑΠ, για όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης του Καθεστώτος. 
 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στα γραφεία της κάθε Ομ.Π./Ορ.Π. Οι 
παρατηρήσεις καταγράφονται στον κατάλογο ελέγχου «Κατάλογος 
Διενεργούμενων Επιτόπιων Ελέγχων» τον οποίο υπογράφουν τόσο ο 
Λειτουργός που διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο όσο και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
της Ομ.Π./Ορ.Π., η παρουσία του οποίου είναι αναγκαία. Ο Νόμιμος 
Εκπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να σημειώσει επί του εντύπου του ελέγχου τις 
παρατηρήσεις του σε ειδικό προς το σκοπό αυτό χώρο. Τυχόν ενστάσεις στα 
ευρήματα ή στις αιτήσεις υποβάλλονται από τον αιτητή επί του εντύπου του 
ελέγχου για τα περαιτέρω.  

Ο αιτητής είναι δυνατόν να μην ενημερωθεί ή ενημερώνεται για τη διενέργεια του 
επιτόπιου ελέγχου το μέγιστο 14 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του 
ελέγχου. Αν ο αιτητής αρνηθεί ή παρεμποδίσει τη διενέργεια ελέγχου από τον 
ελεγκτή, τότε η αίτηση του απορρίπτεται. Με την υποβολή της αίτησης / 
αιτήματος πληρωμής, ο αιτητής δηλώνει και προσυπογράφει την υποχρέωση του 
για αποδοχή οποιουδήποτε ελέγχου (επιτόπιου ή μη) ήθελε η Αρμόδια Αρχή να 
διενεργήσει για επαλήθευση των δηλωθέντων πληροφοριών. 

Τονίζεται ότι η Επιτροπή της Ε.Ε, στο πλαίσιο της άσκησης της 
αρμοδιότητας της ως θεματοφύλακα για την ορθή εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζει την ύπαρξη και 
την καλή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ώστε οι 
κοινοτικοί πόροι να χρησιμοποιούνται με τρόπο κανονικό και 
αποτελεσματικό.  Προς τούτο, με την επιφύλαξη των ελέγχων από τις 
εθνικές ελεγκτικές αρχές και τα πορίσματα τους, υπάλληλοι ή εκπρόσωποι 
της Επιτροπής της Ε.Ε μπορούν να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους, και 
ιδίως δειγματοληπτικούς, για όλες τις πράξεις οι οποίες χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, με 
προειδοποίηση τουλάχιστο μίας εργάσιμης ημέρας.  Η Επιτροπή της Ε.Ε. 
πληροφορεί για αυτό τη Διαχειριστική Αρχή κατά τρόπο ώστε να έχει κάθε 
δυνατή βοήθεια.  Υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του κράτους μέλους, μπορούν 
να συμμετέχουν στους ελέγχους αυτούς. 
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8. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΑΠ 
 
Η Μονάδα Αγροτικής Ανάπτυξης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & ΚΟΑ 
δύναται να διενεργεί επιπρόσθετους ελέγχους εάν και εφόσον κρίνει ότι αυτοί 
απαιτούνται και ειδικότερα πριν την καταβολή της επιδότησης σε ένα δικαιούχο.  
 
 

9. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΑΠ 
Θα ακολουθείται η διαδικασία που θα καθορίζει ο ΚΟΑΠ και θα εμβάζεται 
(πιστώνεται) το ποσό στο λογαριασμό του δικαιούχου. 
 
 
 

10. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

10.1 Μειώσεις και Αποκλεισμοί 
Η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή 
μειώσεων και αποκλεισμών 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.  Οι κυρώσεις μπορεί 
να είναι καθαρά οικονομικές και να αφορούν μείωση ή μηδενισμό της επιδότησης 
που δικαιούται ο αιτητής. Σε σοβαρότερες κατηγορίες όπως π.χ. δόλος, η 
Αρμόδια Αρχή μπορεί να προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των αιτητών. Οι 
κυρώσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω.  
 

10.2 Περιπτώσεις επιβολής ποινών 
Η επιβολή ποινής σχετίζεται καθαρά και μόνο με τις πληροφορίες οι οποίες 
εμπεριέχονται στην αίτηση, σε σχέση με τα ευρήματα των ελέγχων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η συμπλήρωση της αίτησης είναι ευθύνη του αιτητή. Σε περίπτωση 
επιβολής ποινών θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο αιτητής.  
 

10.2.1 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 το αίτημα 
πληρωμής (ποσό αιτήματος πληρωμής) 

β) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η 
επιλεξιμότητα του αιτήματος πληρωμής (επιλέξιμο ποσό που θα ληφθεί 
υπόψη για την χορηγία) 
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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:  

 
Ωστόσο, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι 
δεν ευθύνεται για την ένταξη του μη επιλέξιμου ποσού ή εάν ο ΚΟΑΠ κρίνει με 
άλλο τρόπο που τον ικανοποιεί ότι ο εν λόγω δικαιούχος δεν υπέχει ευθύνη.  
 
 

10.2.2 Περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την αίτηση / συμμετοχή στο Μέτρο  

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 αποκλεισμός από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
ιδίου μέτρου μπορεί να διαρκέσει το πολύ μέχρι και τρία διαδοχικά έτη, περίοδος 
η οποία μπορεί να ανανεώνεται όταν διαπιστώνεται εκ νέου μη συμμόρφωση. Οι 
προαναφερθείσες προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θίγουν τις συμπληρωματικές 
κυρώσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες. 
 
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.  
 
 

10.3 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· 
- καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που 

χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων· 



ΕΕγγχχεειιρρίίδδιιοο  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔιιααδδιικκαασσιιώώνν  ΚΚααθθεεσσττώώττοοςς  99..11  --  ΣΣύύσστταασσηη  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  

ΠΠααρρααγγωωγγώώνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς 

ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 9.1, Έκδοση 2   Σελίδα 25 από 69 

- 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. Μερικά 
παραδείγματα, χωρίς να θεωρηθούν ως εξαντλητικά είναι τα εξής: (α) 
εμφανή λάθη αριθμητικών πράξεων, (β) στοιχεία που φαίνονται έκδηλα 
αταίριαστα σε σχέση με τις ζητούμενες πληροφορίες, (γ) λάθος κωδικός 
εάν διαπιστώνεται τούτο από άλλες πληροφορίες, (δ) λάθη που 
διαπιστώνονται στα πλαίσια ενός πιο επισταμένου ελέγχου (οπτικά ή 
μηχανογραφικά), και τα οποία προκύπτουν από σύγκριση των στοιχείων 
που δίδονται στην αίτηση ή στα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα οποία 
δεν επηρεάζουν το ύψος της ενίσχυσης. 

 

• 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. 
 
 

10.4 Επιστροφή χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε 
λανθασμένα στον αιτητή ή για αθέτηση συμβατικής 
υποχρέωσης 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκε σε αιτητή επιδότηση που δεν 
δικαιούται, τότε ο αιτητής είναι υπόχρεος να επιστρέψει το σχετικό ποσό. Σε 
περίπτωση όπου το επιπρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε οφείλεται σε 
λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή, το 
επιπλέον ποσό επιστρέφεται επιβαρυνόμενο με το ύψος του επιτοκίου που 
προνοείται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Δεν επιβάλλεται τόκος σε περίπτωση 
που η επιπλέον πληρωμή οφείλεται σε λάθος της Αρμόδιας Αρχής. 
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11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Αιτητές, οι αιτήσεις των οποίων απορρίπτονται εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει για 
οποιονδήποτε λόγο, ή τους αποκόπτεται κάποιο ποσό από την πληρωμή τους 
για οποιονδήποτε λόγο, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι και τριάντα 
ημερολογιακές μέρες μετά την ημερομηνία της σχετικής επιστολής - 
πληροφόρησης. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα 
παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται σαν εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. Οι 
ενστάσεις πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στο έντυπο του Παραρτήματος 
Ι, στα Κεντρικά γραφεία στα οποία υποβλήθηκε αρχικά η αίτηση και κατόπιν θα 
αποστέλλονται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & ΚΟΑ. 
 
Τα Κεντρικά Γραφεία αποστέλλουν επιστολή γνωστοποίησης λήψης της 
ένστασης προς τους αιτητές. Υπάρχουν δύο τύποι επιστολών αναλόγως με το 
εάν είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη η συγκεκριμένη ένσταση. 
 
Οι ενστάσεις αυτές θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή λειτουργών του ΚΟΑΠ 
που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών. 
Στην Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων δεν θα συμμετέχει κανένας λειτουργός 
που συμμετείχε σε οποιονδήποτε έλεγχο επί της αίτησης. Απαρτία θεωρείται 
όταν και τα τρία μέλη της Επιτροπής είναι παρόντα. 
 
Μετά από την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε ένστασης καταρτίζονται πρακτικά 
τα οποία κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Μετά από την έγκριση 
των πρακτικών από τα μέλη της Επιτροπής, αποστέλλονται στους αιτητές, από 
την Επιτροπή Ενστάσεων, προσωπικές επιστολές που αναφέρουν τις αποφάσεις 
της Επιτροπής για τις συγκεκριμένες αιτήσεις. 
 

 

12. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ 
 
O ΚΟΑΠ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες και τις 
περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για 
τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1975 της Επιτροπής, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/1971 της Επιτροπής. 
 
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 Ε.Ε. που προκύπτει από 
πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο 
αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. 
 
«Υπόνοια απάτης» θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση 
διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η 
ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της σύμβασης η οποία έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου Κ.3 της 
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
 
 

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουν 
οι αιτητές, πλήρως ασφαλή και προστατευμένα. Ο ΚΟΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή 
όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
προστασίας των συστημάτων που διαθέτουν προσωπικά δεδομένα. Η διαφάνεια 
στη χρήση των προσωπικών δεδομένων που κατέχονται και η ενημέρωση των 
υποκειμένων των δεδομένων είναι σημαντική για τον ΚΟΑΠ. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία όλων 
των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται από αιτητές στον ΚΟΑΠ είναι ο 
ίδιος ο ΚΟΑΠ, ως νομικό πρόσωπο (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ 
Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία, 
τηλ.00357-22557777 Φαξ:0035722557755). Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) 
του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων είναι dpo@capo.gov.cy  
 
Ο ΚΟΑΠ ζητά προσωπικά δεδομένα στην έκταση που αυτά είναι απολύτως 
απαραίτητα με σκοπό την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης ενίσχυσης. 
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα δίδονται σε εθελοντική βάση. Η μη παροχή 
όλων των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της 
επεξεργασίας της αίτησης σας θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΚΟΑΠ να μην μπορεί να 
επεξεργαστεί την αίτηση σας ή να απορρίψει την αίτηση σας. 
 
Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ΚΟΑΠ κατά την 
υποβολή αιτήσεως στα πλαίσια αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνουν το 
ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας (σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου) ή Εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου), Διεθνής 
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτητή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
και τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου ή/και ατόμου επικοινωνίας του αιτητή. 
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ΚΟΑΠ θα χρησιμοποιηθούν μόνο 
με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης του αιτητή, τη διαχείριση των πιστώσεων 
του Ταμείου Πληρωμών, την πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με 
πιστώσεις που εγκρίνονται από το Ταμείο Πληρωμών και την ανάκτηση ποσών 
που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίες 
απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας και θα χρησιμοποιούνται μόνο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. 
 
Ο ΚΟΑΠ ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε κρατική αρχή, 
υπηρεσία ή άλλο κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή 
δικαστική απόφαση (Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 
Υπουργείο Εσωτερικών, στο όργανο πιστοποίησης του ΚΟΑΠ, σε τοπικές αρχές, 
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υπηρεσία Φοιτητικής 
Μέριμνας), όπως επίσης και σε Υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης, σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής 

mailto:dpo@capo.gov.cy
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Ένωσης), σε συνεργάτες / αναδόχους που ο ΚΟΑΠ έχει αναθέσει την εκτέλεση 
συγκεκριμένης εργασίας για λογαριασμό του και απαιτείται η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Ταμείο 
Θήρας, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρόχους τεχνολογίας 
πληροφοριών, επαγγελματικούς συμβούλους περιλαμβανομένων και των 
εξωτερικών νομικών μας συμβούλων, αναλογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες), αλλά 
μόνο όπου καλόπιστα πιστεύουμε ότι τέτοια διαβίβαση είναι απαραίτητη για (i) 
σκοπούς συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία ή κανονισμό, νομική 
υποχρέωση, νομική διαδικασία (ii) για σκοπούς έρευνας, παρεμπόδισης, 
ανίχνευσης απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων (iii) για την προστασία των 
δικαιωμάτων, της περιουσίας και των εργασιών του ΚΟΑΠ και των υπαλλήλων 
του (iv) για σκοπούς αξιολόγησης, έρευνας, ανάλυσης και στατιστικής (v) για 
σκοπούς ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης. Προσωπικά δεδομένα που 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν σε στατιστικές, ερευνητικές και αναλυτικές 
χρήσεις υπό ορισμένες περιστάσεις, θα ψευδονυμοποιούνται ή θα 
ανωνυμοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για την προστασία από την 
ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η χρήση των δεδομένων με 
αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευκολύνει τον ΚΟΑΠ στην ενημέρωση των 
αποφάσεων πολιτικής στο μέλλον, γεγονός που θα ωφελήσει τους αιτητές του 
προγράμματος ενίσχυσης. Ο ΚΟΑΠ είναι επί του παρόντος υποχρεωμένος από 
το νόμο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες, απαντώντας σε 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, και άλλους 
φορείς. 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, δεν διαβιβάζονται αυτή τη στιγμή 
εκτός της ΕΕ. 
 
Τα δεδομένα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης θα διατηρηθούν 
από τον ΚΟΑΠ μόνο εφόσον υπάρχει επιχειρηματική ανάγκη να γίνει σύμφωνα 
με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά από αυτό το διάστημα, θα 
επισημανθούν για καταστροφή και θα καταστραφούν σύμφωνα με εσωτερικές 
οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές για καταστροφή που έχουν ληφθεί. 
 
Με βάση τη νομοθεσία το κάθε πρόσωπο του οποίου ο ΚΟΑΠ κατέχει δεδομένα 
έχει τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω 
και αναφέροντας τα δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει: πρόσβαση και 
διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της 
επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος 
αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των 
δεδομένων και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. 
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14. 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 καθώς και του Κεφαλαίου VI του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, 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. 
 
Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον 
Εκτελεστικό Κανονισμό 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων). H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 
ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 
 
 

15. 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. 
 
 

http://www.capo.gov.cy/
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16. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι συμμετέχοντες στο Καθεστώς θα πρέπει να συνεργάζονται με την 
Διαχειριστική Αρχή σε περίπτωση που ζητηθεί η συμπλήρωση ειδικών 
ερωτηματολογίων ή η παροχή επιπρόσθετης πληροφόρησης για σκοπούς 
συλλογής στατιστικών δεδομένων. 
 
Λόγω του ότι το συνολικό ύψος της επιδότησης υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, ο 
δικαιούχος υποχρεούται όπως τοποθετήσει σε εμφανές σημείο των 
εγκαταστάσεών του, μεταλλική επεξηγηματική πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον  
150 εκ Χ 100 εκ. Επίσης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει διαδικτυακό 
τόπο που διατηρεί για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να τοποθετήσει σύντομη 
περιγραφή της επένδυσης με επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα δεδομένα 
που περιλαμβάνονται στην πινακίδα). Σχετικό δείγμα της επεξηγηματικής 
πινακίδας στο οποίο φαίνονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα που πρέπει να 
περιλαμβάνονται, καθώς και οδηγός γραφικής παρουσίασης του Ευρωπαϊκού 
Εμβλήματος υπάρχει στο Παράρτημα X. Η τοποθέτηση της πινακίδας πρέπει να 
γίνει πριν την πρώτη πληρωμή σας από τον ΚΟΑΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 

Πρόεδρο Επιτροπής Ενστάσεων Καθεστώτος 9.1 
 

Ένσταση που αφορά την αίτηση ................................ του  
Καθεστώτος 9.1 

 
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 II 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Κριτήρια Μοριοδότησης για το Καθεστώς 9.1  
«Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας» 

 
Ελάχιστη βαθμολογία 20 
Μέγιστη βαθμολογία 150 

 

1) Βαθμός (β.ο.) οργάνωσης του τομέα 

 
Ο β.ο. υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής των μελών της Ομ.Π./Ορ.Π., η 
οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο από την αιτήτρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
υπέβαλε στην αίτηση αναγνώρισής της στην Α.Α. (μ.ό. τριών περιόδων εμπορίας 
ή δωδεκάμηνη περίοδος για την περίπτωση του τομέα των Οπωροκηπευτικών), 
διαιρούμενη διά της συνολικής αξίας της παραγωγής της χώρας με βάση τα 
επίσημα στοιχεία που αφορούν την πιο πρόσφατη εμπορική περίοδο.  
  

Αιτητές που συγκεντρώνουν β.ο. μεγαλύτερο ή ίσο του 20%  (≥ του 
20%) του τομέα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

40 

Αιτητές που συγκεντρώνουν β.ο. μεταξύ 10% και 20% (10% ≥ και < 
20%) του τομέα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

30 

Αιτητές που συγκεντρώνουν β.ο. μεταξύ 5% και 10% (5% ≥ και 
<10%) του τομέα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

20 

Αιτητές που συγκεντρώνουν β.ο. κάτω του 5% (< 5%) του τομέα κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

10 

 

2)  Αριθμός παραγωγών-μελών (α.μ.) της αιτήτριας  

 

Αιτητές με α.μ. μεγαλύτερο ή ίσο του 30% (≥30%) από το σχετικό 
ελάχιστο κριτήριο αναγνώρισης κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης 

40 

Αιτητές με α.μ. που ξεπερνά το σχετικό ελάχιστο κριτήριο, από το 
20% έως το 30% (20% ≥ και < 30%), κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης 

30 

Αιτητές με α.μ. που ξεπερνά το σχετικό ελάχιστο κριτήριο από 10 έως 
20% (10% ≥ και < 20%), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

20 

Αιτητές με α.μ. που ξεπερνά το σχετικό ελάχιστο κριτήριο έως 10% (0 
> και <10%), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

10 

 

3)  Συμβολή στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

 

Αιτητές που εμπορεύονται βιολογικά προϊόντα (βεβαίωση επί του 
συνόλου (100%) των εκτάσεων των μελών τους ή βεβαίωση ένταξης 
όλων των μονάδων, όσον αφορά τα επιλέξιμα είδη ζώων, στο 
σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής για τα προϊόντα για τα 
οποία έχει αναγνωριστεί) 

20 
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Αιτητές που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία παράγονται με βάση 
συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (100% 
πιστοποίηση επί του συνόλου των εκτάσεων των μελών τους για τα 
προϊόντα για τα οποία έχουν αναγνωριστεί) 

10 

Αιτητές που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία παράγονται με βάση 
συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (τουλάχιστον 
40% πιστοποίηση επί του συνόλου των εκτάσεων των μελών τους και 
μικρότερη από 100%) 

5 

 

4)  Τομείς με απουσία οργάνωσης των παραγωγών 

 

Αιτητές που δραστηριοποιούνται σε τομέα όπου δεν υπάρχει άλλη 
αναγνωρισμένη Ομ.Π./Ορ.Π. κατά το προηγούμενο έτος από εκείνο 
που υποβλήθηκε η αίτηση 

50 

 
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα κριτήρια μοριοδότησης θα πρέπει να 
τηρούνται / αποδεικνύονται κατά την υποβολή της αίτησης / λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αίτησης  και όχι σε κατοπινό στάδιο. Ειδικά για τα κριτήρια (1) και (2) οι 
σχετικοί υπολογισμοί πρέπει να γίνονται με βάση την περίοδο αναφοράς που θέτει 
η Ομ.Π./Ορ.Π.. Ως περίοδος αναφοράς ορίζεται ο μέσος όρος τριών περιόδων 
εμπορίας που προηγούνται του έτους που ζητείται η ενίσχυση ή όπως αλλιώς 
πιθανόν να καθορίζεται στους Ενωσιακούς Κανονισμούς ή στην Εθνική Νομοθεσία 
για ορισμένες περιπτώσεις Ομ.Π./Ορ.Π. και η οποία αποτελεί τη λογιστική περίοδο 
της σχετικής Ομ.Π./Ορ.Π.. 
 
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 III 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 9.1 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Βεβαιώνεται ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών (διαγράψτε ανάλογα) 
…………………………………………………………………………………, σύμφωνα με τη 
Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Μαΐου 2003 
(2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που ενέκρινε η Επιτροπή, εμπίπτει στην κατηγορία των: 

 

             Πολύ μικρών επιχειρήσεων         
(α) Απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους, και 
(β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ 

 
 

             Μικρών επιχειρήσεων 
(α) Απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους, και 
(β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ 
  
 

            Μεσαίων επιχειρήσεων 
(α) Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους, και 
(β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ 
 
 

            Δεν εμπίπτει σε καμία από τις πιο πάνω κατηγορίες 
(α) Απασχολεί ………… εργαζομένους 
(β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ………… εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού είναι ………… εκατομμύρια ευρώ 
 
Νοείται ότι για τον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων έχουν αθροιστεί  τα αριθμητικά 
δεδομένα όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως 
προνοεί η πιο πάνω Σύσταση. 

 
Όνομα νόμιμου Εκπροσώπου Ομ. / Οργ. Παραγωγών: ……………….………........ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: …………………   Υπογραφή: ..…….…………………………. 

Ημερομηνία: ……....………………………  Σφραγίδα εταιρείας: ………………………… 

 
……………………………………………              
Υπογραφή Ανεξάρτητου Ελεγκτή   
   

 ………………………………... 
  Ημερομηνία 
…………………………………………… 
Σφραγίδα Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 891/2017, ΆΡΘΡΟ 22 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ - ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/891 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις 

που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 

543/2011 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 

 
 

Βεβαιώνουμε ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών (διαγράψτε 

ανάλογα) ………………..………………………………..…………..……….., με 

αριθμό εγγραφής εταιρείας …………………….. και αριθμό Πιστοποιητικού 

Καταχώρησης στο Μητρώο Αναγνώρισης ………………………………………, 

 

(α) Εξακολουθεί να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέσεις αναγνώρισης 

και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

(Ν.27(Ι)/2018 και Κ.Δ.Π.101/2018) ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 891/2017. 

 

(β) Δεν είναι αποτέλεσμα συνένωσης ήδη υπαρχουσών Ομ.Π. και Ορ.Π.. 

 

(γ) Δεν είναι Οργάνωση Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών, η οποία 

εφαρμόζει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 

Επίσης, βεβαιώνουμε ότι κατά τη σημερινή ημερομηνία, ο αριθμός παραγωγών-

μελών της Ομ.Π. / Ορ.Π. είναι ……….. (επισυνάπτεται ο Κατάλογος / Μητρώο 

παραγωγών-μελών της Ομ.Π. / Ορ.Π.). 

 
 

Σημειώσεις / Παρατηρήσεις:  

……………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………….…………………… 

 
 
 
…………………………………..….             ………………………………... 

(Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας)                                   (Ημερομηνία) 

 
 

 
Σφραγίδα: 
 

 

. . . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (συνέχεια) 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ………………….……..…………….. 

 

Α/Α 
Αριθμός 
μητρώου 

παραγωγού 

Όνομα 
παραγωγού - 

μέλους 

Αρ. δελτίου 
ταυτότητας / Αρ. 

εγγραφής εταιρείας 
Διεύθυνση Κοινότητα Τηλέφωνο 

Ημερομηνία 

εγγραφής * 
(ηη/μμ/εεεε) 

Ημερομηνία 
διαγραφής 

(ηη/μμ/εεεε) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

* Σημειώνεται ότι η ημερομηνία εγγραφής του παραγωγού-μέλους ενδέχεται να είναι η ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / 

Ορ.Π. από την Αρμόδια Αρχή ή η ημερομηνία που εγγράφηκε μέτοχος της εταιρείας σύμφωνα με το πιστοποιητικό μετόχων 
που έχει εκδώσει ο Έφορος Εταιρειών ή ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών κατά περίπτωση. Το πιστοποιητικό μετόχων 
προσκομίζεται στην Αρμόδια Αρχή για σκοπούς αναγνώρισης των Ομάδων / Οργανώσεων Παραγωγών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 

 
 

 

Βεβαιώνουμε ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών (διαγράψτε 

ανάλογα) ………………………………..…………..……….., με αριθμό εγγραφής 

εταιρείας …………………….. και αριθμό Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο 

Μητρώο Αναγνώρισης ………………………………………, 

 

(α) Εξακολουθεί να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέσεις αναγνώρισης 

και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

(Ν.27(Ι)/2018 και Κ.Δ.Π.101/2018) ή/και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 891/2017. 

 

(β) Δεν είναι Οργάνωση Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών, η οποία 

εφαρμόζει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 

Σημειώσεις / Παρατηρήσεις:  
……………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………………………………..……………………………………………… 

 
 
 
 
 

…………………………………….             ………………………………... 

(Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας)                                   (Ημερομηνία) 
 

 
 
 
 

Σφραγίδα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 9.1 ΠΑΑ 2014 - 2020 

 

 

 

 

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

ταυτότητας ……..………………. ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

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

για τον σκοπό αυτό, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποσύρω την αίτηση της εταιρείας με 

αριθμό …………………………….… για συμμετοχή στο Καθεστώς 9.1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
(Ονοματεπώνυμο νόμιμου 

εκπροσώπου) 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
(Ημερομηνία) 

 

……………………………………… 
(Υπογραφή νόμιμου 

εκπροσώπου) 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
(Σφραγίδα εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Σημειώσεις σε σχέση με τη συμπλήρωση των πινάκων: 
 

1. Ο Α/Α σε κάθε πίνακα πρέπει να είναι αυξητικός (1,2,3,4,5,6,7….) και να μετρά το σύνολο όλων των γραμμών του πίνακα. 
 

2. Ο αριθμός τιμολογίου πώλησης στον Πίνακα Α1 και ο αριθμός του δελτίου παράδοσης στον Πίνακα Β1 πρέπει να είναι ιδανικοί 
αριθμοί (δηλ. ο κάθε αριθμός θα εμφανίζεται μόνο μία φορά στον πίνακα). 

 
3. Οι ημερομηνίες έκδοσης των τιμολογίων που παρουσιάζονται στον Πίνακα Α1, πρέπει να εμπίπτουν στην περίοδο αναφοράς, 

η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ορ.Π. και συμπληρώνεται δώδεκα (12) μήνες μετά. Τα τιμολόγια 
οι ημερομηνίες των οποίων δεν εμπίπτουν στην περίοδο αναφοράς, δεν είναι επιλέξιμα και ως εκ τούτου, δεν θα υπολογίζονται 
στη συνολική αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής για το έτος που ζητείται η ενίσχυση. 

 
4. Προσοχή στις παραδόσεις που δηλώνονται στον Πίνακα Β1, όπου κατά την ημερομηνία που έγινε η κάθε παράδοση, ο 

παραγωγός πρέπει να ήταν μέλος της Ομ.Π./Ορ.Π. σύμφωνα με το μητρώο μελών. Σε περίπτωση που δεν ήταν μέλος κατά 
την ημερομηνία παράδοσης, η παραδοθείσα ποσότητα δεν θα υπολογίζεται στη συνολική αξία της διατεθείσας στο εμπόριο 
παραγωγής για το έτος που ζητείται η ενίσχυση. 

 
5. Για κάθε Πίνακα ξεχωριστά, πρέπει να εμφανίζονται σε ένα Worksheet της Microsoft Excel όλα τα δεδομένα της περιόδου 

αναφοράς και όχι σε ξεχωριστά Worksheet (π.χ. ξεχωριστό Worksheet ανά μήνα). 
 
6. Είναι σημαντικό ο αριθμός των στηλών στους Πίνακες, η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι στήλες και οι τίτλοι των στηλών να 

είναι επακριβώς όπως ζητούνται στο Παράρτημα VIII του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 9.1. 
 
7. Στη στήλη «Ποσότητα (σε κιλά / τόνους / λίτρα)» πρέπει να δηλώνεται / διευκρινίζεται η μονάδα μέτρησης της ποσότητας που 

δηλώνεται. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια μονάδα μέτρησης σε όλους τους Πίνακες.  
 
8. Προσοχή στην ορθότητα όλων των στοιχείων των πινάκων και ειδικά των αριθμών ταυτότητας / εγγραφής, των αριθμών των 

δελτίων παράδοσης και των αριθμών των τιμολογίων πώλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 
 

Α/Α 
Αρ. μερίδας 
παραγωγού 

Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας 

Αρ. Εγγραφής 
Εταιρείας 

Ονοματεπώνυμο 
παραγωγού 

Επιλέξιμο 
Προϊόν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX (συνέχεια) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 
 

Α/Α 
Αρ. μερίδας 
παραγωγού 

Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας 

Αρ. Εγγραφής 
Εταιρείας 

Ονοματεπώνυμο 
παραγωγού 

Επιλέξιμο 
Προϊόν 

Λόγοι για τους οποίους δεν 
παρέδωσαν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

 

Οδηγός γραφικής παρουσίασης του ευρωπαϊκού εμβλήματος 

Συμβούλιο της Ευρώπης • Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος οδηγού γραφικής παρουσίασης είναι να βοηθήσει τους 
χρήστες να αναπαράγουν σωστά το ευρωπαϊκό έμβλημα. Στη συνέχεια, 
αναφέρονται οι βασικοί κανόνες για την κατασκευή του εμβλήματος και 
προσδιορίζονται τα τυποποιημένα χρώματα. 

Περιγραφή του συμβόλου 

Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, δώδεκα χρυσά αστέρια σχηματίζουν κύκλο 
αναπαριστώντας την ένωση των λαών της Ευρώπης. Το πλήθος των αστεριών 
είναι δώδεκα και δεν αλλάζει, επειδή δώδεκα είναι το σύμβολο της τελειότητας και 
της ενότητας. 

Περιγραφή θυρεού 

Επάνω σε γαλάζιο πεδίο, κύκλος δώδεκα χρυσών αστεριών που οι κορυφές τους 
δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. 

Γεωμετρική περιγραφή 

Το σύμβολο έχει τη μορφή κυανής ορθογώνιας σημαίας, με μήκος μιάμιση φορά 
το ύψος. Δώδεκα χρυσά αστέρια τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις σχηματίζουν 
αόρατο κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. 
Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Καθένα από τα 
αστέρια έχει πέντε κορυφές ευρισκόμενες στην περιφέρεια αόρατου κύκλου με 
ακτίνα ίση προς το ένα δέκατο όγδοο του ύψους. Όλα τα αστέρια είναι όρθια, 
δηλαδή με τη μία κορυφή κατακόρυφη και δύο κορυφές σε ευθεία γραμμή 
καθέτως προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος ούτως ώστε τα 
αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών όψεως ωρολογίου. Το 
πλήθος των αστεριών δεν μεταβάλλεται. 
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Κανονισμός για τα χρώματα 

Έμβλημα 

Παντονικό ανακλαστικό κυανό (Pantone Reflex Blue) για την επιφάνεια του 
ορθογωνίου, παντονικό κίτρινο (Pantone Yellow) για τα αστέρια. Η διεθνής σειρά 
χρωμάτων «Παντονική» διατίθεται ευρέως, με ευκολία ακόμη και σε μη 
επαγγελματίες. 

 

Τετραχρωμία 

Εάν χρησιμοποιείται τετραχρωμία, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα δύο 
τυποποιημένα χρώματα. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να αναδημιουργηθούν με τη 
χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της τετραχρωμίας. Το παντονικό κίτρινο 
(Pantone Yellow) αποκτάται με τη χρήση 100 % κίτρινου διεργασίας (Process 
Yellow). Αναμειγνύοντας 100 % κυανό διεργασίας (Process Cyan) και 80 % 
ερυθρό διεργασίας (Process Magenta) επιτυγχάνεται χρώμα σε μεγάλο βαθμό 
όμοιο προς το παντονικό ανακλαστικό κυανό (Pantone Reflex Blue). 

Διαδίκτυο 

Το παντονικό ανακλαστικό κυανό (Pantone Reflex Blue) αντιστοιχεί στον 
χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και το 
παντονικό κίτρινο (Pantone Yellow) αντιστοιχεί στον χρωματισμό της παλέτας 
του δικτύου RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00). 

Μονοχρωμία 

Αν διατίθεται μόνο μελανό, να χαραχθεί το ορθογώνιο με μαύρο και να 
εκτυπωθούν τα αστέρια σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο 
χρώμα είναι το κυανό (πρέπει βεβαίως να είναι ανακλαστικό κυανό), να 
χρησιμοποιηθεί κατά 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό και 
το πεδίο κατά 100 % κυανό. 
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Αναπαραγωγή σε έγχρωμο υπόβαθρο 

Το σύμβολο αναπαράγεται κατά προτίμηση σε λευκό υπόβαθρο. Να 
αποφεύγεται υπόβαθρο σε ποικίλα χρώματα και οπωσδήποτε κάποιο που δεν 
ταιριάζει με το κυανό. Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά 
έγχρωμο υπόβαθρο, να τοποθετηθεί γύρω από το ορθογώνιο λευκό περιθώριο 
με πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του ορθογωνίου. 

 

Παραδείγματα κακής αναπαραγωγής 

1.Το έμβλημα αναπαράγεται ανάποδα (στραμμένο προς τα κάτω): 

 
2. Κακός προσανατολισμός των αστεριών: 

 
3.Κακή διάταξη των αστεριών στον κύκλο: τα αστέρια πρέπει να διατάσσονται 
όπως οι αριθμοί των ωρών σε ένα ρολόι: 
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  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020    

ΜΕΤΡΟ 9  –   ΚΑΘΕΣΤΩΣ 9.1     

Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας 
  

  

  

                            
     
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ    ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
    
  

  
  Η συγχρηματοδότηση της Ομάδας Παραγωγών ……………………. έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

  

  

  

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:   

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Α/Α 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΟΙ 

ΔΡΑΣΗΣ/ΕΩΝ 

(εάν το 

αναμενόμενο 

αποτέλεσμα 

συνδέεται με 

κάποια από τις 

δράσεις δράση) 

ΕΧΕΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

(να επισυναφθούν τιμολόγια, 

αποδείξεις, κλπ.) 

ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 

(√) 

ΟΧΙ 

(√) 

ΝΑΙ 

(√) 

ΟΧΙ 

(√) 

Δ/Ε 

(√) 
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*Να συμπληρωθεί ξεχωριστός πίνακας ανά έτος. 

** Ελέγχονται από τον ΚΟΑΠ τα αποδεικτικά έγγραφα και το ύψος της δαπάνης, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 25% του ποσού που 

εγκρίθηκε από την Αρμόδια Αρχή στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και ούτε θα πρέπει να είναι μειωμένη πέραν του 35% από το εγκριμένο ποσό 
(λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν τροποποιήσεις του Επιχειρηματικού Σχεδίου). 

ΠΙΝΑΚΑΣ B:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ……………….. (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο) ΕΤΟΣ * 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΗΣ 

(σύμφωνα με 

το εγκριμένο 

Επιχειρηματ. 

Σχέδιο) 

ΚΩΔΙΔΚ

ΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΜ

ΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σύμφωνα με το 

εγκριμένο 

Επιχειρηματ. 

Σχέδιο) 

(€) 

ΕΧΕΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(€) 

ΠΡΑΓΜΑ

ΤΟΠΟΙΗΘ

ΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚ

Α ΕΓΓΡΑΦΑ 

(να 

επισυναφθούν 

τιμολόγια, 

αποδείξεις, 

κλπ.) 

ΕΧΕΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ** 
ΠΟΣΟ

ΣΤΟ 

ΥΛΟΠ

ΟΙΗΣΗ

Σ 

(%) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 

(√) 

ΟΧΙ 

(√) 
ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Ε 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

  
        

  
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 



ΕΕγγχχεειιρρίίδδιιοο  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔιιααδδιικκαασσιιώώνν  ΚΚααθθεεσσττώώττοοςς  99..11  --  ΣΣύύσστταασσηη  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  ΠΠααρρααγγωωγγώώνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς 
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Συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών: 
 
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών: ………………..….………........ 
 
 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου: …………………   Υπογραφή: ..…….…………………………. 
 
 
Ημερομηνία: ……....………………………  Σφραγίδα εταιρείας: …………………….……    
 
 
 
 
Συμπληρώνεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών: 
 

Έχω ελέγξει και βεβαιώνω την ορθότητα όλων των στοιχείων που συμπληρώθηκαν στον Κατάλογο Υλοποίησης του Επιχειρηματικού 
Σχεδίου. 
 
 
Όνομα ανεξάρτητου ελεγκτή Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών: ………………..….………........ 
 
 
Υπογραφή ανεξάρτητου ελεγκτή: ..…….………………………….    Ημερομηνία: ……....………………………   
 
 
Σφραγίδα ανεξάρτητου ελεγκτή: …………………………………………… 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 
 



ΕΕγγχχεειιρρίίδδιιοο  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔιιααδδιικκαασσιιώώνν  ΚΚααθθεεσσττώώττοοςς  99..11  --  ΣΣύύσστταασσηη  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ΟΟρργγααννώώσσεεωωνν  

ΠΠααρρααγγωωγγώώνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 
 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 9.1 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 

Βεβαιώνεται ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών (διαγράψτε ανάλογα) 

…………………………………………………………………………………, με τον έλεγχο 

των μέχρι στιγμής εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ανά έτος, περιέλαβε όλες 

τις δράσεις που αναφέρονταν στον προϋπολογισμό του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανά 

έτος. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

Συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας / Οργάνωσης 
Παραγωγών: 
 
Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου: ……………….…………….…........ 
 
 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: …………………   Υπογραφή: ..…….…………………………. 
 
 
Ημερομηνία: ……....………………………  Σφραγίδα εταιρείας: …………………….…… 
 

Συμπληρώνεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Ομάδας / Οργάνωσης 
Παραγωγών: 
 
Όνομα ανεξάρτητου ελεγκτή: ……………….…………….……........ 
 
 
Υπογραφή: ..…….…………………………. 
 
 
Ημερομηνία: ……....………………………  Σφραγίδα: …………………….…… 
 


