
 

PART I. GENERAL INFORMATION (1.5.1) 

 

 

STATUS OF THE NOTIFICATION 

 

 

Does the information transmitted on this form concern: 

 

  a notification pursuant to Article 88 (3) EC Treaty?  

 

 a possible unlawful aid
1
? 

 
If yes, please specify the date of putting into effect of the aid. Please complete this 

form, as well as the relevant supplementary forms.   

 

 a non-aid measure which is notified to the Commission for reasons of legal 

certainty?  

 

Please indicate below the reasons why the notifying Member State considers that the 

measure does not constitute State aid in the meaning of  Article 87(1) EC Treaty. 

Please complete the relevant parts of this form and provide all necessary supporting 

documentation.  

 

A measure will not constitute State aid if one of the conditions laid down in Article 

87(1) EC Treaty is not fulfilled. Please provide a full assessment of the measure in the 

light of the following criteria focusing in particular on the criterion which you 

consider not to be met: 

 

� No transfer of public resources (For example, if you consider the measure is not 

imputable to the State or where you consider that regulatory measures without 

transfer of public resources will be put in place)  

� No advantage (For example, where the private market investor principle is 

respected)   

� No selectivity/specificity (For example, where the measure is available to all 

enterprises, in all sectors of the economy and without any territorial limitation and 

without discretion) 

� No distortion of competition / no affectation of intra-community trade (For 

example, where the activity is not of an economic nature or where the economic 

activity is purely local) 

                                                
1
 According to Article 1(f) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed 

rules for 

  the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1) (hereinafter “Procedural Regulation”), 

unlawful 

  aid shall mean new aid put into effect in contravention of Article 88(3) of the EC-Treaty. 



 

 

1. IDENTIFICATION OF THE AID GRANTOR 

 

 

1.1. Member State concerned 

Κύπρος 

 

1.2. Region(s) concerned (if applicable)  

Το καθεστώς ενίσχυσης θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος. 
 

1.3. Responsible contact person: 

 

Name  : Χριστόδουλος Φωτίου, Αν. ∆ιευθυντής Τµήµατος Γεωργίας 
Address : Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα, ΤΚ 1412 

Telephone : 00357 22408519 

Fax  : 00357 22781425 

E-mail  : doagrg@da.moa.gov.cy 

 

1.4. Responsible contact person at the Permanent Representation  

Name  : 

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

Telephone : 

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

Fax  : 

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

E-mail  : 

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

 

 

1.5. If you wish that a copy of the official correspondence sent by the Commission to the 

Member State should be forwarded to other national authorities, please indicate here 

their name and address: 

Name  : 

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

Address : 

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

   

1.6. Indicate Member State reference you wish to be included in the correspondence from 

the Commission  



 

 

2. IDENTIFICATION OF THE AID 

 

2.1. Title of the aid (or name of company beneficiary in case of  individual aid) 

Μέτρο 1.5.1 του ΠΑΑ της Κύπρου 2007 – 2013 «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις» - Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από κρατικούς πόρους  

 

2.2.Brief description of the objective of the aid.  

Please indicate primary objective and, if applicable, secondary objective(s) : 

 

 

 Primary objective  
(please tick one only) 

Secondary objective
2
  

 

   
� Regional development    

� Research and development   

� Environmental protection   

� Rescuing firms in difficulty    

� Restructuring firms in difficulty   
� SMEs   
� Employment    
� Training    
� Risk capital   
� Promotion of export and 

internationalisation  
  

� Services of general economic 

interest 
  

� Sectoral development
3
   

� Social support to individual 

consumers 
  

� Compensation of damage caused 

by natural disasters or exceptional 

occurrences 

  

� Execution of an important project 

of common European interest 
  

� Remedy for a serious disturbance 

in the economy 
  

� Heritage conservation   

� Culture   

 

                                                
2
 A secondary objective is one for which, in addition to the primary objective, the aid will be exclusively 

earmarked. For example, a scheme for which the primary objective is research and development may have as a 

secondary objective small and medium-sized enterprises (SMEs) if the aid is earmarked exclusively for SMEs. 

The secondary objective may also be sectoral, in the case for example of a research and development scheme in 

the steel sector. 
3
 Please specify sector in point 4.2. 



 

2.3.  Scheme - Individual aid
4
  

2.3.1. Does the notification relate to an aid scheme? 

 yes    no 
 

� If yes, does the scheme amend an existing aid scheme? 
 

 yes    no 
 

� If yes, are the conditions laid down for the simplified notification procedure 
pursuant to 

     Article 4(2) of the Implementation Regulation (EC) N° (…) of (…) fulfilled?  
 

 yes    no 
 

� If yes, please use and complete the information requested by the simplified 
notification form (see Annex II). 
 

� If no, please continue with this form and specify whether the original 
scheme which is being amended was notified to the Commission. 

 
 yes     no 

 

� If yes, please specify:  
 

Aid number:  

 

Date of Commission approval (reference of the letter of the 

Commission (SG(..)D/…): 

.…/…./………………………………………………………………

…………………… 

Duration of the original 

scheme:………………………………………… 

Please specify which conditions are being amended in relation to 

the original scheme and 

why:………………………………………………… 
 

2.3.2  Does the notification relate to individual aid?  
 

 yes     no 
 

� If yes, please tick the following appropriate box 
  

   aid based on a scheme which should be individually notified 

            Reference of the authorised scheme: 

 

            Title         : 

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

                                                
4
 According to Article 1(e) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed 

rules for 

the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1), individual aid shall mean aid that is not 

awarded on the basis of an aid scheme and notifiable award of aid on the basis of a scheme.  



 

            Aid number      : 

.................................................……………..……….……...           Letter of 

Commission approval : ..........................…………………………..………………... 

 
                   individual aid  not based on  a  scheme 

 
 
2.3.3. Does the notification relate to an individual aid or scheme notified pursuant to an 

exemption regulation? If yes, please tick the following appropriate box: 

 
 

 Commission Regulation (EC) No 70/2001 on the application of Articles 87 and 

88 EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises
5
. Please use 

the supplementary information sheet under part III, 1  

 

 Commission Regulation No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 

EC Treaty to training aid
6
. Please use the supplementary information sheet 

under part III, 2  

 

 Commission Regulation (EC) No 2204/2002 on the application of Articles 87 

and 88 EC Treaty to State aid for employment
7
. Please use the supplementary 

information sheet under part III, 3   

 

 Commission Regulation (EC) No 1/2004 on the application of Articles 87 and 

88 EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises activie in the 

production, processing and marketing of agricultural products (OJ L 1 of 

03.01.2004).  

 

 

3. NATIONAL LEGAL BASIS 

 

3.1. Please list the national legal basis including the implementing provisions and their 

respective sources of references: 

Title: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου 2007 - 2013. 

Reference (where applicable): …………………………………………… 

                                                
5
 Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the 

EC Treaty to State aid to small and medium sized enterprises, OJ L 10, 13.1.2001, p. 33., as amended by 

Commission  Regulation (EC) 364/2004, OJ L 364/2004 of 28.02.2004, p. 27  
6
 Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the 

EC Treaty to State aid to training aid, OJ L 10, 13.1.2001, p. 20, as amended by Commission Regulation 

(EC363/2004, OJ L 63 of 28.02.2004 p. 20 
7 Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of 

the EC Treaty to State aid for employment, OJ L 337, 13.12.2002, p. 3 and OJ L 349, 24.12.2002, p. 126. 



 

3.2.Please indicate the document(s) enclosed with this notification: 

 A copy of the relevant extracts of the final text(s) of the legal basis (and a web link, if 

possible)  

 A copy of the relevant extracts of the draft text(s) of the legal basis (and a web link, if 

existing) 

 

 

3.3. In case of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting body 

can only grant after the Commission has cleared the aid (stand still clause)? 

 yes    no 
 

 

4. BENEFICIARIES 

4.1. Location of the beneficiary(ies) 

 in (an) unassisted region(s) 

 in (a) region(s) eligible for assistance under Article 87(3)(c) EC Treaty(specify at 

NUTS-level 3 or lower) 

 in (a) region(s) eligible for assistance under Article 87(3)(a) EC Treaty (specify at 

NUTS-level 2 or lower) 

 mixed: specify 

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

 

4.2. Sector(s) of the beneficiary(ies): 

 ...................   Not sector specific  

 ...................A   Agriculture       

 ...................B   Fisheries 

 ...................C   Mining and Quarrying 

 ...................10.1   Coal 

 ...................D   Manufacturing industry  

    ……………17   Textiles 

    ……………21   Pulp and paper 

    ……………24   Chemical and pharmaceutical industry 

    ……………24.7   Man-made fibres   

                ……………27.1   Steel 
8
 

    ……………29   Industrial machinery  

    ……………DL   Electrical and optical equipment 

    ……………34.1   Motor vehicles 

    ……………35.1   Shipbuilding 

    …………… Other Manufacturing sector, please 

specify:……………………………… 

 ...................E   Electricity, gas and water supply 

 ...................F   Construction 

 ...................52   Retail Services 

                                                
8 Annex B to the Communication from the Commission:  "Multisectoral framework on regional aid for large 

investment projects", OJ C 70, 19.3.2002, p. 8. 



 

 ...................H  Hotels and restaurants (Tourism) 

 ...................I Transport  

    ……………60   Land transport and transport via pipelines  

    ……………60.1  Railways 

    ……………60.2  Other land transport  

    ……………61.1   Sea and coastal water transport 

    ……………61.2  Inland water transport 

    ……………62     Air transport 

 ...................64   Post and telecommunications 

 ...................J   Financial intermediation 

 ...................72   Computer and related activities 

 ...................92   Recreational, cultural and sporting activities 

    ……………   Other, please specify according to NACE rev. 1.1 classification
9
: 

………… 

 

4.3. In case of an individual aid:   

Name of the 

beneficiary :……………………………………………………………………………... 

Type of beneficiary:……………………………………………………………………... 

 
 SME  

 

Number of employees    : 

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

Annual turnover     : 

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

Annual balance-sheet     

:.......................................................…………………………….…... 

Independence      : 

…………………………………………………………………….. 

 

(please attach a solemn declaration in line with the Commission Recommendation on 

SME
10

  or provide any other evidence to demonstrate the above criteria): 

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

…… 

 
 large enterprise 

 

 firm in difficulties
11

 

  

4.4. In case of an aid scheme: 

Type of beneficiaries: 

 

 all firms (large firms and small and medium-sized enterprises) 

                                                
9
 NACE Rev.1.1 is the Statistical classification of economic activities in the European Community. 

10
 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized 

enterprises, OJ L 124, 20.5.2003, p. 36 and  Commission Regulation (EC) No 364…/.2004 amending Regulation 

(EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include  aid for research and development. 
11  As defined in the Community Guidelines for rescuing and restructuring firms in difficultiesn OJCE C 288 of 

9.10.1999, p. 218. 



 

 only large enterprises 

 small and medium-sized enterprises 

 

 medium-sized enterprises 

 small enterprises 

 micro enterprises 

 

 the following 

beneficiaries:........................................................................................................ 

 

Estimated number of beneficiaries : 

 

 under 10 

 from 11 to 50 

 from 51 to 100 

 from 101 to 500 

 from 501 to 1000 

 over 1000  



 

 

5. AMOUNT OF AID / ANNUAL EXPENDITURE 

 

In case of an individual aid, indicate the overall amount of each measure concerned:  

…………………………………………………………………………………………………

……… 

In case of a scheme, indicate the annual amount of the budget planned and the overall amount 

(in national currency): 

£15.392.464 (συνολικό ποσό) 

 

For tax measures, please indicate the estimated annual and overall revenue losses due to tax 

concessions for the period covered by the notification: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

If the budget is not adopted annually, please specify what period it covers:  

1/1/2007 – 31/12/2013  ………………………………… 

 

If the notification concerns changes to an existing scheme, please give the budgetary effects 

of the notified changes to the scheme: 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

6. FORM OF THE AID AND MEANS OF FUNDING  

 

Specify the form of the aid made available to the beneficiary (where appropriate, for each 

measure): 

 

 Direct grant 

 Soft loan (including details of how the loan is secured) 

 Interest subsidy 

 Tax advantage (e.g. tax allowance, tax base reduction, tax rate reduction, tax 

deferment). Please specify: ……………………….. 

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

 Reduction of social security contributions 

 Provision of risk capital  

 Debt write-off 

 Guarantee (including amongst others information on the loan or other financial 

transaction covered by the guarantee, the security required and the premium to be 

paid) 

 Other. Please 

specify:……………………………………………………………………….... 

 

For each instrument of aid, please give a precise description of its rules and conditions 

of application, including in particular the rate of award, its tax treatment and whether 

the aid is accorded automatically once certain objective criteria are fulfilled (if so, 

please mention the criteria) or whether there is an element of discretion by the 

awarding authorities. 

 



 

Specify the financing of the aid: if the aid is not financed through the general budget of the 

State/region/municipality , please explain its way of financing:  

 

 Through parafiscal charges or taxes affected to a beneficiary, which is not the State. 

Please provide full details of the charges and the products/activities on which they are 

levied. Specify in particular whether products imported from other Member States are 

liable to the charges. Annex a copy of the legal basis for the imposition of the 

charges………………… 

 Accumulated reserves  

 Public enterprises 

 Other (please specify) 

………………………………………………………………………… 

 

7. DURATION 

 

7.1. In the case of an individual aid:  

 

Indicate the date when the aid will be put into effect (If the aid will be granted in tranches, 

indicate the date of each tranche)  

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

……… 

Specify the duration of the measure for which the aid is granted, if applicable 

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

……. 

 

7.2. In the case of a scheme: 

 

Indicate the date from which on the aid may be granted 

1/1/2007 (αφού εγκριθεί το ΠΑΑ)  

 

Indicate the last date until which aid may be granted 

31/12/2013 ………………………………………………………………. 

 

If the duration exceeds six years, please demonstrate that a longer time period is indispensable 

to achieve the objective(s) of the scheme: 

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

…… 

 

8. CUMULATION OF DIFFERENT TYPES OF AID 

 

Can the aid be cumulated with aid received from other local, regional, national or Community 

schemes to cover the same eligible costs? 

 

 yes    no 

 

If so, describe the mechanisms put in place in order to ensure that the cumulation rules are 

respected:...................................................................................................................................... 

 



 

9. PROFESSIONAL CONFIDENTIALITY 

 

Does the notification contain confidential information which should not be disclosed to third 

parties? 

 

 yes    no 

 

If so, please indicate which parts are confidential and explain why: 

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

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

 

If no, the Commission will publish its decision without asking the Member State. 

 

10. COMPATIBILITY OF THE AID 

 

 

Please identify which of the existing Regulations, frameworks, guidelines and other texts 

applicable to State aid provide an explicit legal basis for the authorisation of the aid (where 

appropriate please specify for each measure) and complete the relevant supplementary 

information sheet(s) in part III 

 

 
 SME aid  

 Notification of an individual aid pursuant to Article 6 of Regulation (EC) No 

70/2001  

  as amended by Regulation (EC) No.364/2004 

 Notification for legal certainty 

 Aid for SMEs in the agricultural sector  
 

 Training aid  
 Notification of an individual aid pursuant to Article 5 of Regulation (EC) No 

68/2001 

  as amended by Regulation  (EC) 363/2004 

 Notification for legal certainty 

 

 Employment aid  

 Notification of an individual aid pursuant to Article 9 of Regulation (EC) No 

2204/2002 

 Notification of a scheme pursuant to Article 9 of Regulation (EC) No 

2204/2002 

 Notification for legal certainty 

 

 Regional aid 

 Aid coming under the multisectoral framework on regional aid for large investment 

projects 

 Research and development aid   

 Aid for rescuing firms in difficulty  

 Aid for restructuring firms in difficulty  



 

 Aid for audio-visual production 

 Environmental protection aid 

 Risk capital aid 

 Aid in the agricultural sector  

 Aid in the transport sector 

 Shipbuilding aid 

 

 

Where the existing Regulations, frameworks, guidelines or other texts applicable to State aid 

do not provide an explicit basis for the approval of any of the aid covered by this form, please 

provide a fully reasoned justification as to why the aid could be considered as compatible 

with the EC Treaty, referring to the applicable exemption clause of the EC Treaty (Article 

86(2), Article 87(2) (a) or (b) , Article 87(3) (a), (b), (c) or (d)) as well as other specific 

provisions relating to Agriculture and Transport 

 

 

11. OUTSTANDING RECOVERY ORDERS 

 
 

In the case of individual aid has any potential beneficiary of the measure received state aid 

which is the subject of an outstanding recovery order by the Commission? 

 

 yes    no 

 

If yes, please provide complete details:………………………………………………………. 

      

…………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. OTHER INFORMATION 

 

Please indicate here any other information you consider relevant to the assessment of the 

measure(s) concerned under State aid rules. 

 

 

13. ATTACHMENTS 

 

Please list here all documents which are attached to the notification and provide paper copies 

or direct internet links to the documents concerned.  

 

1. Αντίγραφο του προσχεδίου του Μέτρου 1.5.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Κύπρου 2007 - 2013 



 

14. DECLARATION 

 

I certify that to the best of my knowledge the information provided on this form, its annexes 

and its attachments is accurate and complete. 

 

 

Date and place of signature …………………………… 

 

Signature : ……………………………………………. 

 

 

Name and position of person signing…………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PART II. SUMMARY INFORMATION FOR PUBLICATION IN 

THE OFFICIAL JOURNAL (1.5.1) 

 
 

Number of aid: (to be completed by the Commission) 

 

Member State: Κύπρος 
Region: Το καθεστώς ενίσχυσης θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος. 

Title and objective of aid schemes or 

name of company beneficiary of an 

individual aid (aid based on a 

scheme which should however be 

notified individually and aid not 

based on  a scheme ): 

Μέτρο 1.5.1 του ΠΑΑ της Κύπρου 2007 – 2013 «Επενδύσεις 
στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» - 

Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από κρατικούς πόρους 

Legal basis: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου 2007 - 2013. 

Annual expenditure planned: EUR … 

million 

Aid scheme 

Overall amount: 

£15.392.464 

EUR 

26,290328 

million 

Annual expenditure planned or 

overall amount of individual aid 

granted:  

(In national currency) 

Individual 

aid 

Overall amount of each measure: EUR … 

million 

Duration: 1/1/2007 – 31/12/2013   

Maximum aid intensity of the 

individual aid or the aid scheme:  

� £3.000 - £600.000  

� 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης για 

αγορά γης από νέους γεωργούς 

 

 

All sectors:  Economic sectors: 

• or Limited to specific sectors as mentioned in 

the "General information", (Part I, par. 4.2.)  

    

     √ 

Name and address of the granting 

authority 

Name              :
 
 Τµήµα Γεωργίας 

Address : Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα,  

                          ΤΚ 1412 

Telephone : 00357 22408519 

Fax  : 00357 22781425 

E-mail  : doagrg@da.moa.gov.cy 

 



 

 

 

ΜΕΡΟΣ III 12   

∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (1.5.1) 

 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι το παρόν έντυπο κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων αφορά 

µόνο δραστηριότητες συναφείς µε την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων, κατά τα προβλεπόµενα στο σηµείο 6 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για 

τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 2007-2013
12

. 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε επίσης ότι οι ειδικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον 

τοµέα της γεωργίας δεν ισχύουν για τα µέτρα που αφορούν τη µεταποίηση προϊόντων του 

παραρτήµατος Ι σε προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι. Για τα µέτρα αυτά, 

οφείλετε να συµπληρώσετε το αντίστοιχο έντυπο κοινοποίησης.  

 

1. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

 

 

Αφορά το µέτρο κάποιο από τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν υπόκεινται ακόµη σε 
κοινή οργάνωση αγοράς; 
 

 γεώµηλα πλην των προοριζόµενων για παραγωγή αµύλου 

 

 κρέας αλόγου 

 

 καφές 
 

 φελλός 
 

 ξύδι παραγόµενο από αλκοόλη 

  

 Το µέτρο δεν αφορά κανένα από τα ανωτέρω προϊόντα 

 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

 

 

A. Καθεστώτα ενισχύσεων 
 

2.1. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο καθεστώτος ενισχύσεων θα χορηγούνται µόνο για 

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται µετά τη θέσπιση 

του καθεστώτος ενισχύσεων και την κήρυξή του από την Επιτροπή ως συµβιβάσιµου 

µε τη συνθήκη ΕΚ;  

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών.    

 

                                                
12

 ΕΕ … 



 

2.2. Εάν το καθεστώς ενισχύσεων θεµελιώνει αυτοµάτως δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης, 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε διοικητικό επίπεδο, η ίδια η 

ενίσχυση µπορεί να χορηγείται µόνον για δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή 

υπηρεσίες που λαµβάνονται µετά τη θέσπιση του καθεστώτος ενισχύσεων και την 
κήρυξή του από την Επιτροπή ως συµβιβάσιµου µε τη συνθήκη ΕΚ; 

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών.    

 

2.3. Εάν το καθεστώς ενισχύσεων απαιτεί την υποβολή αίτησης στη σχετική αρµόδια 

αρχή, η ίδια η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται για δραστηριότητες που 
αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται µόνον αφού έχουν εκπληρωθεί οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) το καθεστώς ενισχύσεων έχει θεσπιστεί και έχει κηρυχθεί από την Επιτροπή 

συµβιβάσιµο µε τη συνθήκη ΕΚ· 

β) έχει υποβληθεί δεόντως αίτηση ενίσχυσης στην αρµόδια αρχή· 

γ) η αίτηση έχει γίνει δεκτή από την αρµόδια αρχή κατά τρόπο που να 

υποχρεώνει την εν λόγω αρχή να χορηγήσει την ενίσχυση, αναφέροντας 
σαφώς το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί ή τον τρόπο υπολογισµού του 

ποσού αυτού· η εν λόγω αποδοχή από την αρµόδια αρχή µπορεί να γίνει µόνον 
εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιµος για την ενίσχυση ή το καθεστώς 
ενισχύσεων προϋπολογισµός; 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών. 

 

 B. Μεµονωµένες ενισχύσεις: 
 

2.4. Οι µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων θα 

χορηγούνται για δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται 
µόνο εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία 2.3 β) 

και γ) ανωτέρω; 

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών. 

 

Γ. Αντισταθµιστικές ενισχύσεις: 
 

2.5. Έχει το καθεστώς ενισχύσεων αντισταθµιστικό χαρακτήρα; 

 

  ναι     όχι 
 

Εάν ναι, τα ανωτέρω σηµεία A και B δεν έχουν εφαρµογή. 

 

3. ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

 

Ποιο(-α) είδος(-η) ενισχύσεων αφορά το σχεδιαζόµενο µέτρο; 



 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

A. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις     √ 

B. Ενισχύσεις για επενδύσεις συναφείς µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 
προϊόντων 

Γ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων 

Γα. Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία 

2000/60/ΕΚ13 

∆. Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων σε ορισµένες περιοχές 
Ε. Ενισχύσεις για την εκπλήρωση προτύπων 
ΣΤ. Ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων γεωργών   
Ζ. Ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών 

δραστηριοτήτων 
Η. Ενισχύσεις σε οµάδες παραγωγών 
Θ. Ενισχύσεις για αναδασµό 

Ι. Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής και εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων ποιότητας 

ΙΑ. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον γεωργικό τοµέα 

ΙΒ. Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τοµέα 

ΙΓ. Ενισχύσεις για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες και τις νήσους του Αιγαίου 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Ι∆. Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση ζηµιών στη γεωργική παραγωγή ή στα µέσα 

γεωργικής παραγωγής 
ΙΕ. Ενισχύσεις για την καταπολέµηση ζωικών και φυτικών ασθενειών 
ΙΣΤ. Ενισχύσεις για την πληρωµή ασφαλίστρων 
ΙΖ. Ενισχύσεις για την κατάργηση ικανότητας παραγωγής, επεξεργασίας και 

εµπορίας 
 

ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΙΗ.  Ενισχύσεις για τη διαφήµιση γεωργικών προϊόντων 
ΙΘ. Ενισχύσεις που συνδέονται µε φορολογικές απαλλαγές βάσει της οδηγίας 

2003/96/ΕΚ14 

Κ. Ενισχύσεις στον δασικό τοµέα 
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 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). 
14

 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 

κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2003, σ. 51-70). 

 



 

 

ΜΕΡΟΣ III 12   

∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (1.5.1) 

 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι το παρόν έντυπο κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων αφορά 

µόνο δραστηριότητες συναφείς µε την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων, κατά τα προβλεπόµενα στο σηµείο 6 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για 

τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 2007-2013
15

. 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε επίσης ότι οι ειδικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον 

τοµέα της γεωργίας δεν ισχύουν για τα µέτρα που αφορούν τη µεταποίηση προϊόντων του 

παραρτήµατος Ι σε προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι. Για τα µέτρα αυτά, 

οφείλετε να συµπληρώσετε το αντίστοιχο έντυπο κοινοποίησης.  

 

4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

 

 

Αφορά το µέτρο κάποιο από τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν υπόκεινται ακόµη σε 
κοινή οργάνωση αγοράς; 
 

 γεώµηλα πλην των προοριζόµενων για παραγωγή αµύλου 

 

 κρέας αλόγου 

 

 καφές 
 

 φελλός 
 

 ξύδι παραγόµενο από αλκοόλη 

  

 Το µέτρο δεν αφορά κανένα από τα ανωτέρω προϊόντα 

 

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

 

 

A. Καθεστώτα ενισχύσεων 
 

2.4. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο καθεστώτος ενισχύσεων θα χορηγούνται µόνο για 

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται µετά τη θέσπιση 

του καθεστώτος ενισχύσεων και την κήρυξή του από την Επιτροπή ως συµβιβάσιµου 

µε τη συνθήκη ΕΚ;  

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών.    
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 ΕΕ … 



 

2.5. Εάν το καθεστώς ενισχύσεων θεµελιώνει αυτοµάτως δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης, 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε διοικητικό επίπεδο, η ίδια η 

ενίσχυση µπορεί να χορηγείται µόνον για δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή 

υπηρεσίες που λαµβάνονται µετά τη θέσπιση του καθεστώτος ενισχύσεων και την 
κήρυξή του από την Επιτροπή ως συµβιβάσιµου µε τη συνθήκη ΕΚ; 

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών.    

 

2.6. Εάν το καθεστώς ενισχύσεων απαιτεί την υποβολή αίτησης στη σχετική αρµόδια 

αρχή, η ίδια η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται για δραστηριότητες που 
αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται µόνον αφού έχουν εκπληρωθεί οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) το καθεστώς ενισχύσεων έχει θεσπιστεί και έχει κηρυχθεί από την Επιτροπή 

συµβιβάσιµο µε τη συνθήκη ΕΚ· 

β) έχει υποβληθεί δεόντως αίτηση ενίσχυσης στην αρµόδια αρχή· 

γ) η αίτηση έχει γίνει δεκτή από την αρµόδια αρχή κατά τρόπο που να 

υποχρεώνει την εν λόγω αρχή να χορηγήσει την ενίσχυση, αναφέροντας 
σαφώς το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί ή τον τρόπο υπολογισµού του 

ποσού αυτού· η εν λόγω αποδοχή από την αρµόδια αρχή µπορεί να γίνει µόνον 
εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιµος για την ενίσχυση ή το καθεστώς 
ενισχύσεων προϋπολογισµός; 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών. 

 

 B. Μεµονωµένες ενισχύσεις: 
 

2.4. Οι µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων θα 

χορηγούνται για δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται 
µόνο εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία 2.3 β) 

και γ) ανωτέρω; 

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών. 

 

Γ. Αντισταθµιστικές ενισχύσεις: 
 

2.5. Έχει το καθεστώς ενισχύσεων αντισταθµιστικό χαρακτήρα; 

 

  ναι     όχι 
 

Εάν ναι, τα ανωτέρω σηµεία A και B δεν έχουν εφαρµογή. 

 

6. ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

 

Ποιο(-α) είδος(-η) ενισχύσεων αφορά το σχεδιαζόµενο µέτρο; 



 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

A. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις     √ 

B. Ενισχύσεις για επενδύσεις συναφείς µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 
προϊόντων 

Γ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων 

Γα. Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία 

2000/60/ΕΚ16 

∆. Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων σε ορισµένες περιοχές 
Ε. Ενισχύσεις για την εκπλήρωση προτύπων 
ΣΤ. Ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων γεωργών   
Ζ. Ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών 

δραστηριοτήτων 
Η. Ενισχύσεις σε οµάδες παραγωγών 
Θ. Ενισχύσεις για αναδασµό 

Ι. Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής και εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων ποιότητας 

ΙΑ. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον γεωργικό τοµέα 

ΙΒ. Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τοµέα 

ΙΓ. Ενισχύσεις για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες και τις νήσους του Αιγαίου 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Ι∆. Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση ζηµιών στη γεωργική παραγωγή ή στα µέσα 

γεωργικής παραγωγής 
ΙΕ. Ενισχύσεις για την καταπολέµηση ζωικών και φυτικών ασθενειών 
ΙΣΤ. Ενισχύσεις για την πληρωµή ασφαλίστρων 
ΙΖ. Ενισχύσεις για την κατάργηση ικανότητας παραγωγής, επεξεργασίας και 

εµπορίας 
 

ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΙΗ.  Ενισχύσεις για τη διαφήµιση γεωργικών προϊόντων 
ΙΘ. Ενισχύσεις που συνδέονται µε φορολογικές απαλλαγές βάσει της οδηγίας 

2003/96/ΕΚ17 

Κ. Ενισχύσεις στον δασικό τοµέα 
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 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). 
17 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 

κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2003, σ. 51-70). 



 

ΜΕΡΟΣ III.12.A.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
 

Το παρόν έντυπο κοινοποίησης πρέπει να χρησιµοποιείται για τις επενδύσεις σε γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις, τις οποίες αφορά το σηµείο IV.A των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για 

τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 2007-2013
18

. 

 

 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

1.1. Ποιος από τους ακόλουθους στόχους επιδιώκεται µε την επένδυση; 

 

 µείωση του κόστους παραγωγής; 
 

 βελτίωση και αναδιάταξη της παραγωγής; 
 

 βελτίωση της ποιότητας; 
 

 διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, τήρηση των προτύπων που 
αφορούν τις συνθήκες υγιεινής και την καλή διαβίωση των ζώων; 

 

 διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων; 
 

 άλλοι (να διευκρινιστούν) 
 

Εάν µε την επένδυση επιδιώκονται άλλοι στόχοι, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι δεν 

επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που δεν 

επιδιώκουν κάποιον από τους ανωτέρω στόχους. 

 

 

1.2. Αφορά η ενίσχυση απλές επενδύσεις αντικατάστασης; 
 

 ναι     όχι 
 

Εάν ναι, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για 

απλές επενδύσεις αντικατάστασης σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

 

1.3. Συνδέεται η ενίσχυση µε επενδύσεις οι οποίες αφορούν προϊόντα υποκείµενα σε 
περιορισµούς της παραγωγής ή όρια της κοινοτικής στήριξης σε επίπεδο 

µεµονωµένων γεωργών, εκµεταλλεύσεων ή µεταποιητικών µονάδων στο πλαίσιο 

κοινής οργάνωσης αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων καθεστώτων άµεσης ενίσχυσης) 
που χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΕ, και οι οποίες θα οδηγούσαν σε αύξηση της 
ικανότητας παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισµών ή ορίων; 

 

 ναι    όχι 
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 ΕΕ …. 



 

 

Εάν ναι, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 37 των 

κατευθυντήριων γραµµών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για επενδύσεις αυτού 

του είδους 

 

 

 

2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης; 
 

 γεωργοί; 
 οµάδες παραγωγών;  
 άλλοι (παρακαλούµε, διευκρινίστε) 

 ……Οµάδες Τοπικής ∆ράσης …………………………………………… 

 

 

3. ΈΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

3.1 Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε το µέγιστο ποσοστό δηµόσιας ενίσχυσης σε σχέση µε τις 
επιλέξιµες επενδύσεις: 
 

α)………50%………………. των επιλέξιµων επενδύσεων στις µειονεκτικές 
περιοχές ή στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) 

και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
19

 (50% κατ’ ανώτατο όριο)· 

 

β)………40%…………….των επιλέξιµων επενδύσεων στις άλλες περιοχές (40% 

κατ’ ανώτατο όριο)· 

 

 γ)……  60%…………………. των επιλέξιµων επενδύσεων, όταν αυτές 
πραγµατοποιούνται από νέους γεωργούς σε µειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές που 

προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005, εντός πέντε ετών από την εγκατάστασή τους (60% κατ’ ανώτατο 

όριο)· 

 

 δ)……… 50%………………. των επιλέξιµων επενδύσεων, όταν αυτές 
πραγµατοποιούνται από νέους γεωργούς σε άλλες περιοχές, εντός πέντε ετών από 

την εγκατάστασή τους (50% κατ’ ανώτατο όριο)· 

 

 ε)………………………. των επιλέξιµων επενδύσεων στις άκρως απόκεντρες 
περιφέρειες και στις µικρές νήσους του Αιγαίου, κατά την έννοια του κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93

20
 (75% κατ’ ανώτατο όριο)· 
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 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ΕΕ L 277 

της 21.10.2005, σ. 1-40. 

20 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση ειδικών 
µέτρων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, ΕΕ 

L 184 της 27.7.1993, σ. 1-7. 



 

 

 στ)………………………. των επιλέξιµων επενδύσεων όταν οι επενδύσεις 
συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε την προστασία και τη βελτίωση 

του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις ή την καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, και 
πραγµατοποιούνται εντός των προθεσµιών συµµόρφωσης µε προσφάτως 
θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα (75% κατ’ ανώτατο όριο στις µειονεκτικές περιοχές 
ή στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και 60% κατ’ ανώτατο όριο στις άλλες περιοχές)· 
 

ζ)……………………….. των επιλέξιµων επενδύσεων όταν οι επενδύσεις 
συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε την προστασία και τη βελτίωση 

του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις ή την καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, και 
πραγµατοποιούνται εντός των τριών ετών που έπονται της ηµεροµηνίας κατά την 
οποία πρέπει να έχει εγκριθεί η επένδυση σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία 

(50% κατ’ ανώτατο όριο στις µειονεκτικές περιοχές ή στις περιοχές που 

προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και 40% κατ’ ανώτατο όριο στις άλλες περιοχές)· 
 

η)……………………….. των επιλέξιµων επενδύσεων όταν οι επενδύσεις 
συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε την προστασία και τη βελτίωση 

του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις ή την καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, και 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους που έπεται της 
ηµεροµηνίας κατά την οποία πρέπει να έχει υλοποιηθεί η επένδυση σύµφωνα µε τις 
προθεσµίες που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία (25 % κατ’ ανώτατο όριο στις 
µειονεκτικές περιοχές ή στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) 

σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και 20 % κατ’ ανώτατο 

όριο στις άλλες περιοχές)· 
 

θ)……………………….. των επιλέξιµων επενδύσεων όταν οι επενδύσεις 
συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε την προστασία και τη βελτίωση 

του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις ή την καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων, και 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του πέµπτου έτους που έπεται της ηµεροµηνίας 
κατά την οποία πρέπει να έχει εγκριθεί η επένδυση σύµφωνα µε την κοινοτική 

νοµοθεσία (12,5% κατ’ ανώτατο όριο στις µειονεκτικές περιοχές ή στις περιοχές που 

προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και 10% κατ’ ανώτατο όριο στις άλλες περιοχές, 
λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν επιτρέπεται καµία ενίσχυση για 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά το πέµπτο έτος)· 
 

ι)………………………... των επιλέξιµων επενδύσεων στα κράτη µέλη που 

προσχώρησαν στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004 και την 1η Ιανουαρίου 2007 

αντιστοίχως, προκειµένου για πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες 
πραγµατοποιούνται για τους σκοπούς της εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ21

 

(75% κατ’ ανώτατο όριο)· 
 

                                                
21 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης· ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8. 



 

 ια)………………………... των επιλέξιµων επενδύσεων, προκειµένου για πρόσθετες 
επενδυτικές δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται για τους σκοπούς της εφαρµογής 
της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και τυγχάνουν χρηµατοδοτικής στήριξης βάσει του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (50% κατ’ ανώτατο όριο στις µειονεκτικές 
περιοχές ή στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) 

και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και 40% κατ’ ανώτατο όριο στις 
άλλες περιοχές)· 

 

 ιβ)………………………. των επιλέξιµων επενδύσεων, προκειµένου για επενδύσεις 
που πραγµατοποιούνται από νέους γεωργούς µε σκοπό την εκπλήρωση των 
ισχυόντων κοινοτικών ή εθνικών προτύπων (60% κατ’ ανώτατο όριο στις 
µειονεκτικές περιοχές ή στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) 

σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, και 50% κατ’ ανώτατο 

όριο στις άλλες περιοχές). 
 

3.2. Στην περίπτωση επενδύσεων οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες που 

συνδέονται µε την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των 
συνθηκών υγιεινής στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ή την καλή διαβίωση των 
εκτρεφόµενων ζώων, περιορίζεται η προσαύξηση σε επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 

ισχύοντα κοινοτικά ελάχιστα πρότυπα ή σε επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε 
σκοπό τη συµµόρφωση σε προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα, και µόνο στις 
πρόσθετες επιλέξιµες δαπάνες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς 
να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής ικανότητας; 

 

 ναι     όχι 
 

3.3 Στην περίπτωση επενδύσεων που πραγµατοποιούνται για τους σκοπούς της 
εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, η προβλεπόµενη ένταση ενίσχυσης 
περιορίζεται στις επιλέξιµες αναγκαίες πρόσθετες δαπάνες και δεν εφαρµόζεται σε 
επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας; 

 

 ναι     όχι 
 

3.4. Στην περίπτωση των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από νέους γεωργούς µε 
σκοπό τη συµµόρφωση προς τα ισχύοντα κοινοτικά ή εθνικά πρότυπα, περιορίζεται 
η ενίσχυση στις πρόσθετες δαπάνες που οφείλονται στην εφαρµογή του προτύπου 

και πραγµατοποιούνται εντός των 36 µηνών που έπονται της εγκατάστασης; 
 

 ναι     όχι 
 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

4.1. Χορηγείται η ενίσχυση µόνο σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν 
είναι προβληµατικές επιχειρήσεις; 

 

 ναι    όχι 
 

 

 

4.2. Καλύπτει η ενίσχυση την παρασκευή και εµπορία προϊόντων αποµίµησης 
ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων; 



 

 

 ναι    όχι 
 

 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

5.1. Περιλαµβάνουν οι επιλέξιµες δαπάνες: 
 

 την κατασκευή, την αγορά ή τη βελτίωση ακινήτων; 
 την αγορά ή τη χρηµατοδοτική µίσθωση µε δυνατότητα αγοράς υλικών και 

εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, και 
εξαιρουµένων των δαπανών που συνδέονται µε σύµβαση µίσθωσης όπως 
φόρων, περιθωρίου κέρδους του εκµισθωτή, εξόδων αναχρηµατοδότησης 
τόκων, γενικών εξόδων, ασφαλίστρων κτλ.; 

 τις γενικές δαπάνες που συνδέονται µε τις δύο προαναφερόµενες κατηγορίες 
δαπανών (π.χ. αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και εµπειρογνωµόνων, 
δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας, για την απόκτηση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και αδειών εκµετάλλευσης); 
 

5.2. Καλύπτει η ενίσχυση την αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού; 

 

 ναι    όχι 
 

5.3. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούµενη ερώτηση, οι δαπάνες 
αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού είναι επιλέξιµες µόνο για τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν χαµηλό τεχνικό επίπεδο και λίγα κεφάλαια; 

 

 ναι    όχι 
 

5.4 Αποκλείεται από την ενίσχυση η αγορά δικαιωµάτων παραγωγής, ζώων και 
µονοετών φυτών, καθώς και η φύτευση µονοετών φυτών; 

 

  ναι    όχι 
               (δεν περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες δράσεις) 
 Εάν όχι, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 29 των 

κατευθυντήριων γραµµών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για δαπάνες αυτού του 

είδους. 

 

5.5. Για το µερίδιο της αγοράς γης εκτός οικοδοµήσιµων οικοπέδων στις προβλεπόµενες 
επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες έχει καθοριστεί ως ανώτατο όριο ποσοστό 10 %;  

 

  ναι    όχι 
 

 Εάν όχι, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι αυτό το ανώτατο όριο του 10 % αποτελεί µια 

από τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δυνάµει του σηµείου 29 των κατευθυντήριων 

γραµµών. 

 

 



 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ (∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ) 

 

6.1. Αφορά η ενίσχυση επενδύσεις ή κεφαλαιουχικό εξοπλισµό που αποσκοπούν στη 

διατήρηση µη παραγωγικών στοιχείων της κληρονοµιάς που βρίσκονται σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις; 

 

 ναι    όχι 
 

6.1.1. Εάν ναι, ποιο είναι το προβλεπόµενο ποσοστό ενίσχυσης; (100% κατ’ ανώτατο όριο) 

 

…………………………… 

 

6.1.2 Περιλαµβάνουν οι επιλέξιµες δαπάνες αποζηµίωση για τις εργασίες που εκτελεί ο 

ίδιος ο κάτοχος της εκµετάλλευσης ή οι εργάτες του; 

 

 ναι    όχι 
 

 … 

6.1.3 Εάν ναι, το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης αυτής θα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ 

ετησίως; 
 

 ναι    όχι 
 

6.1.4 Εάν όχι, να αιτιολογήσετε την υπέρβαση του προαναφερόµενου ανωτάτου ορίου. 
 

 … 

 

 

 

 

6.2. Αφορά η ενίσχυση επενδύσεις ή κεφαλαιουχικό εξοπλισµό που αποσκοπούν στη 

διατήρηση στοιχείων της κληρονοµιάς που βρίσκονται σε παραγωγικά στοιχεία του 
ενεργητικού γεωργικών εκµεταλλεύσεων; 

 

 ναι    όχι 
 

6.2.1. Εάν ναι, η υπόψη επένδυση συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της 
γεωργικής εκµετάλλευσης; 

 

 ναι    όχι 
 

6.2.2. Ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται για αυτό τον τύπο 
επενδύσεων;  

 

 Επενδύσεις που δεν συνεπάγονται αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας:  

 

Προβλεπόµενο ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για µειονεκτικές περιοχές 
ή περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) 



 

και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (75% κατ’ ανώτατο 

όριο): ……….…………….. 

 

Προβλεπόµενο ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για τις λοιπές περιοχές 
(60% κατ’ ανώτατο όριο):  ….………………….. 

 

 

 Επενδύσεις που συνεπάγονται αύξηση της παραγωγικής ικανότητας: 
 

Προβλεπόµενο ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης σε περίπτωση χρήσης 
σύγχρονων υλικών (για το ανώτατο όριο, βλ. σηµείο 3.1): 

…………………. 

Προβλεπόµενο ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης σε περίπτωση χρήσης 
παραδοσιακών υλικών, ως ποσοστό του πρόσθετου κόστους (100% 

κατ’ ανώτατο όριο): ………….. 

 

7. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ) 

 

7.1.  Η µετεγκατάσταση είναι αποτέλεσµα απαλλοτρίωσης; 
 

 ναι    όχι 
 

 

7.2. Η µετεγκατάσταση εξυπηρετεί δηµόσιο συµφέρον το οποίο προσδιορίζεται στη 

νοµική βάση; 

 

 ναι    όχι 
 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι η νοµική βάση πρέπει να προσδιορίζει το δηµόσιο 

συµφέρον που εξυπηρετεί η µετεγκατάσταση.  

 

 

7.3. Συνίσταται η µετεγκατάσταση απλώς στην κατεδάφιση, µετακίνηση και εκ νέου 

ανέγερση υφιστάµενων εγκαταστάσεων; 
 

 ναι    όχι 
 

7.3.1. Εάν ναι, ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης; (100% κατ’ ανώτατο όριο) 

……………………………………………………. 

 

 

7.4. Έχει η µετεγκατάσταση ως αποτέλεσµα να αποκτήσει ο κάτοχος της γεωργικής 
εκµετάλλευσης πιο σύγχρονους εξοπλισµούς και εγκαταστάσεις; 

 

 ναι    όχι 
 

7.4.1. Εάν ναι, ποια είναι η απαιτούµενη συνεισφορά του κατόχου της γεωργικής 
εκµετάλλευσης, ως ποσοστό επί της αύξησης της αξίας των εν λόγω εγκαταστάσεων 
µετά την µετεγκατάσταση;  

 



 

 σε µειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 

στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (50% 

κατ’ελάχιστο) 

………………………… 

 στις λοιπές περιοχές (60% κατ’ελάχιστο) 

………………………………….. 

 νέοι γεωργοί σε µειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές που προβλέπονται στο 

άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 (45% κατ’ελάχιστο) 

 …………………………………… 

 νέοι γεωργοί στις λοιπές περιοχές (55% κατ’ελάχιστο) 

 

 

7.5. Έχει η µετεγκατάσταση ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας; 
 

 ναι    όχι 
 

 

7.5.1. Εάν ναι, ποια είναι η συνεισφορά του κατόχου της γεωργικής εκµετάλλευσης, ως 
ποσοστό των δαπανών που συνδέονται µε την αύξηση;  

 

 σε µειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 36 

στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (50% 

κατ’ελάχιστο) 

………………………… 

 στις λοιπές περιοχές (60% κατ’ελάχιστο) 

………………………………….. 

 νέοι γεωργοί σε µειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές που προβλέπονται στο 

άρθρο 36 στοιχείο α) σηµεία i), ii) και iii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 (45% κατ’ελάχιστο) 

 …………………………………… 

 νέοι γεωργοί στις λοιπές περιοχές (55% κατ’ελάχιστο) 

 

8. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

8.1. Συνοδεύεται η κοινοποίηση από τεκµηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι η 

προβλεπόµενη κρατική ενίσχυση συνάδει µε το ή τα σχετικά προγράµµατα 

αγροτικής ανάπτυξης; 
 

 ναι    όχι 
 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να παραθέσετε κατωτέρω τη σχετική τεκµηρίωση ή να την 

επισυνάψετε στο παρόν συµπληρωµατικό δελτίο πληροφοριών 

 

Το συγκεκριµένο καθεστώς ενίσχυσης θα καλύπτει την επιπλέον χρηµατοδότηση, από 

εθνικούς πόρους, του Μέτρου 1.5.1  

 

 Εάν όχι, παρακαλείσθε να σηµειώσετε ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 26 των 

κατευθυντήριων γραµµών, απαιτείται η υποβολή σχετικής τεκµηρίωσης. 

 



 

8.2. Συνοδεύεται η κοινοποίηση από τεκµηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι η ενίσχυση 

έχει σαφώς καθορισµένους στόχους που αντικατοπτρίζουν προσδιορισµένες 
διαρθρωτικές και τοπικές ανάγκες και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα; 

 

 ναι    όχι 
Εάν ναι, παρακαλείσθε να παραθέσετε κατωτέρω τη σχετική τεκµηρίωση ή να την 

επισυνάψετε στο παρόν συµπληρωµατικό δελτίο πληροφοριών. 

 

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος αυτού είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
γεωργικού τοµέα και των συνολικών επιδόσεων των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων µέσω της βελτίωσης του φυσικού δυναµικού.  Επιδιώκεται µέσω της 
ενθάρρυνσης των επενδύσεων η έµµεση ή άµεση αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής 
προς τοµείς και προϊόντα στα οποία υπάρχει ή µπορεί δυνητικά να υπάρξει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα.  Απώτερο σκοπό του αποτελεί ο εκσυγχρονισµός και η αναδιάρθρωση των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τη στήριξη της παραγωγής των γεωργικών/ κτηνοτροφικών 
προϊόντων έτσι ώστε να αντισταθούν στις συνεχείς ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται από 

οµοειδή προϊόντα γειτονικών χωρών.  

  
Οι κυριότεροι επιµέρους Στόχοι του µέτρου είναι: 

- Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων,  
- Βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής, 
- Προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, 
- Εισαγωγή νέας τεχνολογίας, 
- Μείωση του κόστους παραγωγής, 
- Προστασία των εκµεταλλεύσεων από καταστροφές, 
- Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, 
- Βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 
- Προστασία των υδάτινων πόρων, 
- Βελτίωση της ευηµερίας των ζώων, 
- Ασφάλεια των εργαζοµένων,  
- Προώθηση της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. 

 

 

 

 

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

 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να σηµειώσετε ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 36 των 

κατευθυντήριων γραµµών, απαιτείται η υποβολή σχετικής τεκµηρίωσης.  

 



 

 

PART I. GENERAL INFORMATION (2.3) 

 

 

STATUS OF THE NOTIFICATION 

 

 

Does the information transmitted on this form concern: 

 

  a notification pursuant to Article 88 (3) EC Treaty?  

 

 a possible unlawful aid
22

? 

 
If yes, please specify the date of putting into effect of the aid. Please complete this 

form, as well as the relevant supplementary forms.   

 

 a non-aid measure which is notified to the Commission for reasons of legal 

certainty?  

 

Please indicate below the reasons why the notifying Member State considers that the 

measure does not constitute State aid in the meaning of  Article 87(1) EC Treaty. 

Please complete the relevant parts of this form and provide all necessary supporting 

documentation.  

 

A measure will not constitute State aid if one of the conditions laid down in Article 

87(1) EC Treaty is not fulfilled. Please provide a full assessment of the measure in the 

light of the following criteria focusing in particular on the criterion which you 

consider not to be met: 

 

� No transfer of public resources (For example, if you consider the measure is not 

imputable to the State or where you consider that regulatory measures without 

transfer of public resources will be put in place)  

� No advantage (For example, where the private market investor principle is 

respected)   

� No selectivity/specificity (For example, where the measure is available to all 

enterprises, in all sectors of the economy and without any territorial limitation and 

without discretion) 

� No distortion of competition / no affectation of intra-community trade (For 

example, where the activity is not of an economic nature or where the economic 

activity is purely local) 

                                                
22

 According to Article 1(f) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed 

rules for 

  the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1) (hereinafter “Procedural Regulation”), 

unlawful 

  aid shall mean new aid put into effect in contravention of Article 88(3) of the EC-Treaty. 



 

 

1 IDENTIFICATION OF THE AID GRANTOR 

 

 

1.1. Member State concerned 

Κύπρος 

 

1.2  Region(s) concerned (if applicable)  

Το καθεστώς ενίσχυσης θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος. 
 

1.3  Responsible contact person: 

 

Name  : Χριστόδουλος Φωτίου, Αν. ∆ιευθυντής Τµήµατος Γεωργίας 
Address : Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα, ΤΚ 1412 

Telephone : 00357 22408519 

Fax  : 00357 22781425 

E-mail  : doagrg@da.moa.gov.cy 

 

1.4  Responsible contact person at the Permanent Representation  

Name  : 

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

Telephone : 

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

Fax  : 

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

E-mail  : 

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

 

 

1.5 If you wish that a copy of the official correspondence sent by the Commission to the 

Member State should be forwarded to other national authorities, please indicate here their 

name and address: 

Name  : 

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

Address : 

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

   

1.6  Indicate Member State reference you wish to be included in the correspondence from the 

Commission  



 

 

2. IDENTIFICATION OF THE AID 

 

2.1  Title of the aid (or name of company beneficiary in case of  individual aid) 

Μέτρο 2.3 του ΠΑΑ της Κύπρου 2007 – 2013 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις» 

- Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από κρατικούς πόρους. 

 

2.2 Brief description of the objective of the aid.  

Please indicate primary objective and, if applicable, secondary objective(s) : 

 

 

 Primary objective  
(please tick one only) 

Secondary objective
23

  
 

   
� Regional development    

� Research and development   

� Environmental protection   

� Rescuing firms in difficulty    

� Restructuring firms in difficulty   
� SMEs   
� Employment    
� Training    
� Risk capital   
� Promotion of export and 

internationalisation  
  

� Services of general economic 

interest 
  

� Sectoral development
24

   
� Social support to individual 

consumers 
  

� Compensation of damage caused 

by natural disasters or exceptional 

occurrences 

  

� Execution of an important project 

of common European interest 
  

� Remedy for a serious disturbance 

in the economy 
  

� Heritage conservation   
� Culture   

2.3.  Scheme - Individual aid
25

  

                                                
23

 A secondary objective is one for which, in addition to the primary objective, the aid will be exclusively 

earmarked. For example, a scheme for which the primary objective is research and development may have as a 

secondary objective small and medium-sized enterprises (SMEs) if the aid is earmarked exclusively for SMEs. 

The secondary objective may also be sectoral, in the case for example of a research and development scheme in 

the steel sector. 
24 Please specify sector in point 4.2. 
25 According to Article 1(e) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed 

rules for 



 

2.3.1 Does the notification relate to an aid scheme? 

 yes    no 
 

� If yes, does the scheme amend an existing aid scheme? 
 

 yes    no 
 

� If yes, are the conditions laid down for the simplified notification procedure 
pursuant to 

     Article 4(2) of the Implementation Regulation (EC) N° (…) of (…) fulfilled?  
 

 yes    no 
 

� If yes, please use and complete the information requested by the simplified 
notification form (see Annex II). 
 

� If no, please continue with this form and specify whether the original 
scheme which is being amended was notified to the Commission. 

 
 yes     no 

 

� If yes, please specify:  
 

Aid number:  

 

Date of Commission approval (reference of the letter of the 

Commission (SG(..)D/…): 

.…/…./………………………………………………………………

…………………… 

Duration of the original 

scheme:………………………………………… 

Please specify which conditions are being amended in relation to 

the original scheme and 

why:………………………………………………… 
 

2.3.2  Does the notification relate to individual aid?  
 

 yes     no 
 

� If yes, please tick the following appropriate box 
  

   aid based on a scheme which should be individually notified 

            Reference of the authorised scheme: 

 

            Title         : 

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

            Aid number      : 

.................................................……………..……….……...           Letter of 

Commission approval : ..........................…………………………..………………... 

 
                   individual aid  not based on  a  scheme 

                                                                                                                                                   
the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1), individual aid shall mean aid that is not 

awarded on the basis of an aid scheme and notifiable award of aid on the basis of a scheme.  



 

 
 

2.3.4 Does the notification relate to an individual aid or scheme notified pursuant to an 

exemption regulation? If yes, please tick the following appropriate box: 

 
 

 Commission Regulation (EC) No 70/2001 on the application of Articles 87 and 

88 EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises
26

. Please use 

the supplementary information sheet under part III, 1  

 

 Commission Regulation No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 

EC Treaty to training aid
27

. Please use the supplementary information sheet 

under part III, 2  

 

 Commission Regulation (EC) No 2204/2002 on the application of Articles 87 

and 88 EC Treaty to State aid for employment
28

. Please use the supplementary 

information sheet under part III, 3   

 

 Commission Regulation (EC) No 1/2004 on the application of Articles 87 and 

88 EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises activie in the 

production, processing and marketing of agricultural products (OJ L 1 of 

03.01.2004).  

 

 

3. NATIONAL LEGAL BASIS 

 

3.1  Please list the national legal basis including the implementing provisions and their 

respective sources of references: 

Title: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου 2007 - 2013. 

Reference (where applicable): …………………………………………… 

3.2 Please indicate the document(s) enclosed with this notification: 

 A copy of the relevant extracts of the final text(s) of the legal basis (and a web link, if 

possible)  
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 Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the 

EC Treaty to State aid to small and medium sized enterprises, OJ L 10, 13.1.2001, p. 33., as amended by 

Commission  Regulation (EC) 364/2004, OJ L 364/2004 of 28.02.2004, p. 27  
27

 Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the 

EC Treaty to State aid to training aid, OJ L 10, 13.1.2001, p. 20, as amended by Commission Regulation 

(EC363/2004, OJ L 63 of 28.02.2004 p. 20 
28 Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of 

the EC Treaty to State aid for employment, OJ L 337, 13.12.2002, p. 3 and OJ L 349, 24.12.2002, p. 126. 



 

 A copy of the relevant extracts of the draft text(s) of the legal basis (and a web link, if 

existing) 

 

 

3.3  In case of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting 

body can only grant after the Commission has cleared the aid (stand still clause)? 

 yes    no 
 

 

4. BENEFICIARIES 

4.1  Location of the beneficiary(ies) 

 in (an) unassisted region(s) 

 in (a) region(s) eligible for assistance under Article 87(3)(c) EC Treaty(specify at 

NUTS-level 3 or lower) 

 in (a) region(s) eligible for assistance under Article 87(3)(a) EC Treaty (specify at 

NUTS-level 2 or lower) 

 mixed: specify 

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

 

4.2  Sector(s) of the beneficiary(ies): 

 ...................   Not sector specific  

 ...................A   Agriculture       

 ...................B   Fisheries 

 ...................C   Mining and Quarrying 

 ...................10.1   Coal 

 ...................D   Manufacturing industry  

    ……………17   Textiles 

    ……………21   Pulp and paper 

    ……………24   Chemical and pharmaceutical industry 

    ……………24.7   Man-made fibres   

                ……………27.1   Steel 
29

 

    ……………29   Industrial machinery  

    ……………DL   Electrical and optical equipment 

    ……………34.1   Motor vehicles 

    ……………35.1   Shipbuilding 

    …………… Other Manufacturing sector, please 

specify:……………………………… 

 ...................E   Electricity, gas and water supply 

 ...................F   Construction 

 ...................52   Retail Services 

 ...................H  Hotels and restaurants (Tourism) 

 ...................I Transport  

    ……………60   Land transport and transport via pipelines  

    ……………60.1  Railways 

                                                
29 Annex B to the Communication from the Commission:  "Multisectoral framework on regional aid for large 

investment projects", OJ C 70, 19.3.2002, p. 8. 



 

    ……………60.2  Other land transport  

    ……………61.1   Sea and coastal water transport 

    ……………61.2  Inland water transport 

    ……………62     Air transport 

 ...................64   Post and telecommunications 

 ...................J   Financial intermediation 

 ...................72   Computer and related activities 

 ...................92   Recreational, cultural and sporting activities 

    ……………   Other, please specify according to NACE rev. 1.1 classification
30

: 

………… 

 

4.3  In case of an individual aid:   

Name of the 

beneficiary :……………………………………………………………………………... 

Type of beneficiary:……………………………………………………………………... 

 
 SME  

 

Number of employees    : 

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

Annual turnover     : 

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

Annual balance-sheet     

:.......................................................…………………………….…... 

Independence      : 

…………………………………………………………………….. 

 

(please attach a solemn declaration in line with the Commission Recommendation on 

SME
31

  or provide any other evidence to demonstrate the above criteria): 

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

…… 

 

 large enterprise 

 

 firm in difficulties
32

 

  

4.4  In case of an aid scheme: 

Type of beneficiaries: 

 
 all firms (large firms and small and medium-sized enterprises) 

 only large enterprises 

 small and medium-sized enterprises 

 

 medium-sized enterprises 

                                                
30

 NACE Rev.1.1 is the Statistical classification of economic activities in the European Community. 
31

 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized 

enterprises, OJ L 124, 20.5.2003, p. 36 and  Commission Regulation (EC) No 364…/.2004 amending Regulation 

(EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include  aid for research and development. 
32  As defined in the Community Guidelines for rescuing and restructuring firms in difficultiesn OJCE C 288 of 

9.10.1999, p. 218. 



 

 small enterprises 

 micro enterprises 

 

 the following 

beneficiaries:........................................................................................................ 

 

Estimated number of beneficiaries : 

 

 under 10 

 from 11 to 50 

 from 51 to 100 

 from 101 to 500 

 from 501 to 1000 

 over 1000  



 

 

5. AMOUNT OF AID / ANNUAL EXPENDITURE 

 

In case of an individual aid, indicate the overall amount of each measure concerned:  

…………………………………………………………………………………………………

……… 

In case of a scheme, indicate the annual amount of the budget planned and the overall amount 

(in national currency): 

 
2009:  
Καθεστώς 2.3.1«Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα οινοποιήσιµα / επιτραπέζια 

αµπέλια» €4.350.000   

Καθεστώς 2.3.3: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή» €6.425.000   

 

2010: 
Καθεστώς 2.3.1«Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα οινοποιήσιµα / επιτραπέζια 

αµπέλια» €5.075.000   

Καθεστώς 2.3.3: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή» €5.000.000   

 

2011:  
Καθεστώς 2.3.1«Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα οινοποιήσιµα / επιτραπέζια 

αµπέλια» €5.075.000   

Καθεστώς 2.3.3: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή» €3.000.000   

 

Annual amount in national currency £16.960.000 (συνολικό ποσό)  
 

For tax measures, please indicate the estimated annual and overall revenue losses due to tax 

concessions for the period covered by the notification: 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

If the budget is not adopted annually, please specify what period it covers:  

1/1/2007 – 31/12/2013 ………………………………… 

 

If the notification concerns changes to an existing scheme, please give the budgetary effects 

of the notified changes to the scheme: 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

6. FORM OF THE AID AND MEANS OF FUNDING  

 

Specify the form of the aid made available to the beneficiary (where appropriate, for each 

measure): 

 

 Direct grant 

 Soft loan (including details of how the loan is secured) 

 Interest subsidy 

 Tax advantage (e.g. tax allowance, tax base reduction, tax rate reduction, tax 

deferment). Please specify: ……………………….. 

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

 Reduction of social security contributions 



 

 Provision of risk capital  

 Debt write-off 

 Guarantee (including amongst others information on the loan or other financial 

transaction covered by the guarantee, the security required and the premium to be 

paid) 

 Other. Please 

specify:……………………………………………………………………….... 

 

For each instrument of aid, please give a precise description of its rules and conditions 

of application, including in particular the rate of award, its tax treatment and whether 

the aid is accorded automatically once certain objective criteria are fulfilled (if so, 

please mention the criteria) or whether there is an element of discretion by the 

awarding authorities. 

 

Specify the financing of the aid: if the aid is not financed through the general budget of the 

State/region/municipality , please explain its way of financing:  

 

 Through parafiscal charges or taxes affected to a beneficiary, which is not the State. 

Please provide full details of the charges and the products/activities on which they are 

levied. Specify in particular whether products imported from other Member States are 

liable to the charges. Annex a copy of the legal basis for the imposition of the 

charges………………… 

 Accumulated reserves  

 Public enterprises 

 Other (please specify) 

………………………………………………………………………… 

 

7. DURATION 

 

7.1  In the case of an individual aid:  

 

Indicate the date when the aid will be put into effect (If the aid will be granted in tranches, 

indicate the date of each tranche)  

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

……… 

Specify the duration of the measure for which the aid is granted, if applicable 

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

……. 

 

7.2. In the case of a scheme: 

 

Indicate the date from which on the aid may be granted 

1/1/2007 (αφού εγκριθεί το ΠΑΑ)  

 

Indicate the last date until which aid may be granted 

31/12/2013 ………………………………………………………………. 

 

If the duration exceeds six years, please demonstrate that a longer time period is indispensable 

to achieve the objective(s) of the scheme: 



 

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

…… 

 

8. CUMULATION OF DIFFERENT TYPES OF AID 

 

Can the aid be cumulated with aid received from other local, regional, national or Community 

schemes to cover the same eligible costs? 

 

 yes    no 

 

If so, describe the mechanisms put in place in order to ensure that the cumulation rules are 

respected:...................................................................................................................................... 

 

9. PROFESSIONAL CONFIDENTIALITY 

 

Does the notification contain confidential information which should not be disclosed to third 

parties? 

 

 yes    no 

 

If so, please indicate which parts are confidential and explain why: 

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

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

 

If no, the Commission will publish its decision without asking  the Member State. 

 

10. COMPATIBILITY OF THE AID 

 

 
Please identify which of the existing Regulations, frameworks, guidelines and other texts 

applicable to State aid provide an explicit legal basis for the authorisation of the aid (where 

appropriate please specify for each measure) and complete the relevant supplementary 

information sheet(s) in part III 

 

 
 SME aid  

 Notification of an individual aid pursuant to Article 6 of Regulation (EC) No 

70/2001  

  as amended by Regulation (EC) No.364/2004 

 Notification for legal certainty 

 Aid for SMEs in the agricultural sector  
 

 Training aid  
 Notification of an individual aid pursuant to Article 5 of Regulation (EC) No 

68/2001 

  as amended by Regulation  (EC) 363/2004 



 

 Notification for legal certainty 

 

 Employment aid  

 Notification of an individual aid pursuant to Article 9 of Regulation (EC) No 

2204/2002 

 Notification of a scheme pursuant to Article 9 of Regulation (EC) No 

2204/2002 

 Notification for legal certainty 

 

 Regional aid 

 Aid coming under the multisectoral framework on regional aid for large investment 

projects 

 Research and development aid   

 Aid for rescuing firms in difficulty  

 Aid for restructuring firms in difficulty  

 Aid for audio-visual production 

 Environmental protection aid 

 Risk capital aid 

 Aid in the agricultural sector  

 Aid in the transport sector 

 Shipbuilding aid 

 

 

Where the existing Regulations, frameworks, guidelines or other texts applicable to State aid 

do not provide an explicit basis for the approval of any of the aid covered by this form, please 

provide a fully reasoned justification as to why the aid could be considered as compatible 

with the EC Treaty, referring to the applicable exemption clause of the EC Treaty (Article 

86(2), Article 87(2) (a) or (b) , Article 87(3) (a), (b), (c) or (d)) as well as other specific 

provisions relating to Agriculture and Transport 

 

 

11. OUTSTANDING RECOVERY ORDERS 

 
 

In the case of individual aid has any potential beneficiary of the measure received state aid 

which is the subject of an outstanding recovery order by the Commission? 

 

 yes    no 

 

If yes, please provide complete details:………………………………………………………. 

      

…………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

12. OTHER INFORMATION 

 

Please indicate here any other information you consider relevant to the assessment of the 

measure(s) concerned under State aid rules. 

 

 

13. ATTACHMENTS 

 

Please list here all documents which are attached to the notification and provide paper copies 

or direct internet links to the documents concerned.  

 

1. Αντίγραφο του προσχεδίου του Μέτρου 2.3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Κύπρου 2007 - 2013 

14. DECLARATION 

 

I certify that to the best of my knowledge the information provided on this form, its annexes 

and its attachments is accurate and complete. 

 

 

Date and place of signature …………………………… 

 

Signature : ……………………………………………. 

 

 

Name and position of person signing…………………………………………………..  

 

 



 

 

PART II. SUMMARY INFORMATION FOR PUBLICATION IN 

THE OFFICIAL JOURNAL (2.3) 

 
 

Number of aid: (to be completed by the Commission) 

 

Member State: Κύπρος 
Region: Το καθεστώς ενίσχυσης θα εφαρµοστεί σε όλη 

την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος 
από το Κράτος. 

Title and objective of aid schemes or name of 

company beneficiary of an individual aid (aid 

based on a scheme which should however be 

notified individually and aid not based on  a 

scheme ): 

Μέτρο 2.3 του ΠΑΑ της Κύπρου 2007 – 2013 

«Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις» 

Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από 

κρατικούς πόρους. 

Legal basis: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου 

2007 - 2013. 

Annual expenditure 

planned: 

EUR … 

million 

Aid scheme 

Overall amount: 

£16.960.000 

EUR 29 

million 

Annual expenditure planned or overall amount 

of individual aid granted:  

(In national currency) 

Individual 

aid 

Overall amount of 

each measure: 

EUR … 

million 

Duration: 1/1/2007 – 31/12/2013   

Maximum aid intensity of the individual aid or 

the aid scheme:  

 Όπως φαίνεται στα καθεστώτα του 
εν λόγω Μέτρου. 

 

 

All sectors:  Economic sectors: 

• or Limited to specific sectors as 

mentioned in the "General 

information", (Part I, par. 4.2.)  

    

     √ 

Name and address of the granting authority Name              :
 
 Τµήµα Γεωργίας 

Address : Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα,  

                          ΤΚ 1412 

Telephone : 00357 22408519 

Fax  : 00357 22781425 

E-mail  : doagrg@da.moa.gov.cy 

 

 



 

 

ΜΕΡΟΣ III 12   

∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (2.3) 

 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι το παρόν έντυπο κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων αφορά 

µόνο δραστηριότητες συναφείς µε την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων, κατά τα προβλεπόµενα στο σηµείο 6 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για 

τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 2007-2013
33

. 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε επίσης ότι οι ειδικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον 

τοµέα της γεωργίας δεν ισχύουν για τα µέτρα που αφορούν τη µεταποίηση προϊόντων του 

παραρτήµατος Ι σε προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι. Για τα µέτρα αυτά, 

οφείλετε να συµπληρώσετε το αντίστοιχο έντυπο κοινοποίησης.  

 

1. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

 

 

Αφορά το µέτρο κάποιο από τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν υπόκεινται ακόµη σε 
κοινή οργάνωση αγοράς; 
 

 γεώµηλα πλην των προοριζόµενων για παραγωγή αµύλου 

 

 κρέας αλόγου 

 

 καφές 
 

 φελλός 
 

 ξύδι παραγόµενο από αλκοόλη 

  

 Το µέτρο δεν αφορά κανένα από τα ανωτέρω προϊόντα 

 

 

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

 

 

A. Καθεστώτα ενισχύσεων 
 

2.1 Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο καθεστώτος ενισχύσεων θα χορηγούνται µόνο για 

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται µετά τη θέσπιση 

του καθεστώτος ενισχύσεων και την κήρυξή του από την Επιτροπή ως συµβιβάσιµου 

µε τη συνθήκη ΕΚ;  

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών.    
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 ΕΕ … 



 

2.2 Εάν το καθεστώς ενισχύσεων θεµελιώνει αυτοµάτως δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης, 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε διοικητικό επίπεδο, η ίδια η 

ενίσχυση µπορεί να χορηγείται µόνον για δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή 

υπηρεσίες που λαµβάνονται µετά τη θέσπιση του καθεστώτος ενισχύσεων και την 
κήρυξή του από την Επιτροπή ως συµβιβάσιµου µε τη συνθήκη ΕΚ; 

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών.    

 

2.3 Εάν το καθεστώς ενισχύσεων απαιτεί την υποβολή αίτησης στη σχετική αρµόδια 

αρχή, η ίδια η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται για δραστηριότητες που 
αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται µόνον αφού έχουν εκπληρωθεί οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) το καθεστώς ενισχύσεων έχει θεσπιστεί και έχει κηρυχθεί από την Επιτροπή 

συµβιβάσιµο µε τη συνθήκη ΕΚ· 

β) έχει υποβληθεί δεόντως αίτηση ενίσχυσης στην αρµόδια αρχή· 

γ) η αίτηση έχει γίνει δεκτή από την αρµόδια αρχή κατά τρόπο που να 

υποχρεώνει την εν λόγω αρχή να χορηγήσει την ενίσχυση, αναφέροντας 
σαφώς το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί ή τον τρόπο υπολογισµού του 

ποσού αυτού· η εν λόγω αποδοχή από την αρµόδια αρχή µπορεί να γίνει µόνον 
εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιµος για την ενίσχυση ή το καθεστώς 
ενισχύσεων προϋπολογισµός; 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών. 

 

 B. Μεµονωµένες ενισχύσεις: 
 

2.4. Οι µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων θα 

χορηγούνται για δραστηριότητες που αναλαµβάνονται ή υπηρεσίες που λαµβάνονται 
µόνο εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία 2.3 β) 

και γ) ανωτέρω; 

 

 ναι     όχι 
 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σηµείο 16 των κατευθυντήριων γραµµών. 

 

Γ. Αντισταθµιστικές ενισχύσεις: 
 

2.5. Έχει το καθεστώς ενισχύσεων αντισταθµιστικό χαρακτήρα; 

 

  ναι     όχι 
 

Εάν ναι, τα ανωτέρω σηµεία A και B δεν έχουν εφαρµογή. 

 

3 ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

 

Ποιο(-α) είδος(-η) ενισχύσεων αφορά το σχεδιαζόµενο µέτρο; 



 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

A. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
B. Ενισχύσεις για επενδύσεις συναφείς µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων 
Γ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 

ζώων √ 

Γα. Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία 

2000/60/ΕΚ34 

∆. Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων σε ορισµένες περιοχές 
Ε. Ενισχύσεις για την εκπλήρωση προτύπων 
ΣΤ. Ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων γεωργών   
Ζ. Ενισχύσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών 

δραστηριοτήτων 
Η. Ενισχύσεις σε οµάδες παραγωγών 
Θ. Ενισχύσεις για αναδασµό 

Ι. Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής και εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων ποιότητας 

ΙΑ. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον γεωργικό τοµέα 

ΙΒ. Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τοµέα 

ΙΓ. Ενισχύσεις για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες και τις νήσους του Αιγαίου 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Ι∆. Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση ζηµιών στη γεωργική παραγωγή ή στα µέσα 

γεωργικής παραγωγής 
ΙΕ. Ενισχύσεις για την καταπολέµηση ζωικών και φυτικών ασθενειών 
ΙΣΤ. Ενισχύσεις για την πληρωµή ασφαλίστρων 
ΙΖ. Ενισχύσεις για την κατάργηση ικανότητας παραγωγής, επεξεργασίας και 

εµπορίας 
 

ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΙΗ.  Ενισχύσεις για τη διαφήµιση γεωργικών προϊόντων 
ΙΘ. Ενισχύσεις που συνδέονται µε φορολογικές απαλλαγές βάσει της οδηγίας 

2003/96/ΕΚ35 

Κ. Ενισχύσεις στον δασικό τοµέα 

 

                                                
34

 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). 
35 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 

κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2003, σ. 51-70). 



 

 

ΜΕΡΟΣ III.12.Γ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΗ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (2.3) 

 

Το παρόν έντυπο πρέπει να χρησιµοποιείται για την κοινοποίηση των µέτρων κρατικών 

ενισχύσεων προς υποστήριξη µεθόδων γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν στην προστασία 

του περιβάλλοντος και στη διατήρηση του φυσικού χώρου (γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα) ή στη 

βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, σύµφωνα µε το σηµείο IV.Γ. των κοινοτικών 

κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας 2007-2013
36

 (στο εξής «κατευθυντήριες γραµµές») και τα άρθρα 39 και 40 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
37

 του Συµβουλίου. 

 

• Το µέτρο αφορά την αποζηµίωση γεωργών που αναλαµβάνουν εθελοντικά 

γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις (άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συµβουλίου);  

 

 ναι     όχι 
Εάν ναι, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το τµήµα του παρόντος Σ∆Π που αφορά τις 
“ενισχύσεις για την ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών δεσµεύσεων”. 

• Το µέτρο αφορά την αποζηµίωση γεωργών που αναλαµβάνουν εθελοντικά δεσµεύσεις 
για την καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συµβουλίου); 

 ναι     όχι 
Εάν ναι, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το τµήµα του παρόντος Σ∆Π που αφορά τις 
“ενισχύσεις για την ανάληψη δεσµεύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων”. 

• Η ενίσχυση αφορά µόνο επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (σηµείο 62 

των κατευθυντήριων γραµµών); 

 ναι     όχι 
Εάν ναι, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το Σ∆Π που αφορά τις “επενδυτικές ενισχύσεις 

στον γεωργικό τοµέα”. 

 

• Η περιβαλλοντική ενίσχυση επιδιώκει άλλους στόχους στήριξης όπως η παροχή 

κατάρτισης και συµβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς του γεωργικού τοµέα 

(σηµείο IV.IA των κατευθυντήριων γραµµών); 

 ναι     όχι 
Εάν ναι, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το Σ∆Π που σχετίζεται µε το σηµείο IV.IA των 
κατευθυντήριων γραµµών. 

                                                
36   ΕΕ ... 
37 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. 



 

 

• Άλλο; 

 

Παρακαλείσθε να παραθέσετε διεξοδική περιγραφή του(των) µέτρου(-ων).…. 

 

• Συνοδεύεται η κοινοποίηση από τεκµηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι η κρατική 

ενίσχυση εντάσσεται και συνάδει µε το σχετικό πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης;  

 ναι    όχι 
 Εάν ναι, παρακαλείσθε να παραθέσετε κατωτέρω τη σχετική τεκµηρίωση ή να την 

επισυνάψετε στο παρόν συµπληρωµατικό δελτίο πληροφοριών 

 

Το συγκεκριµένο καθεστώς ενίσχυσης θα καλύπτει την επιπλέον χρηµατοδότηση, από 

εθνικούς πόρους, κάποιων δικαιούχων νέων γεωργών του Μέτρου 2.3 του ΠΑΑ 2007 

-2013  

 

Εάν όχι, παρακαλείσθε να σηµειώσετε ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 26 των γεωργικών 

κατευθυντήριων γραµµών, απαιτείται η υποβολή σχετικής τεκµηρίωσης. 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

(ΣΗΜΕΙΟ IV.Γ.2 ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ) 

 

 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Ποιον από τους ακόλουθους ειδικότερους στόχους προωθεί το µέτρο στήριξης; 
 τρόπους χρήσης των γεωργικών γαιών που είναι συµβατοί µε την προστασία 

και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και των χαρακτηριστικών του, 

των φυσικών πόρων, των εδαφών και της γενετικής ποικιλοµορφίας, και µε τη 

µείωση του κόστους παραγωγής; 
 µια ευνοϊκή για το περιβάλλον εκτατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας 

και διαχείριση συστηµάτων βοσκής χαµηλής πυκνότητας, και βελτίωση και 
αναδιάταξη της παραγωγής; 

 τη διατήρηση απειλούµενων καλλιεργούµενων περιβαλλόντων υψηλής 
φυσικής αξίας και τη βελτίωση της ποιότητας; 

 τη διατήρηση του τοπίου και των ιστορικών χαρακτηριστικών των γεωργικών 
εκτάσεων; 

 τη χρήση του περιβαλλοντικού σχεδιασµού στη γεωργική πρακτική;  

Εάν το µέτρο δεν επιδιώκει κάποιον από τους ανωτέρω στόχους, παρακαλούµε 
να αναφέρετε τους στόχους του µέτρου που συνδέονται µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. (Παρακαλείσθε να παραθέσετε λεπτοµερή περιγραφή) 

…………………………………………………………………………………

….. 



 

Εάν το εν λόγω µέτρο έχει ήδη εφαρµοσθεί στο παρελθόν, ποια ήταν τα 

αποτελέσµατά του όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος;  

Τα αποτελέσµατα θα φανούν όταν ολοκληρωθεί η εκ των υστέρων αξιολόγηση 

του ΣΑΑ της Κύπρου 2004 – 2006 στο οποίο υπήρχε αντίστοιχο Μέτρο. 

 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί σε γεωργούς ή/και σε άλλους διαχειριστές γης (άρθρο 39 

παράγραφος 2 του κανονισµού 1698/2005) που αναλαµβάνουν 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις για περίοδο µεταξύ πέντε και επτά ετών; 

 ναι    όχι 
2.2. Όλοι ή ορισµένοι τύποι δεσµεύσεων είναι αναγκαίο να αναλαµβάνονται για 

µικρότερη ή µεγαλύτερη περίοδο; 

 ναι    όχι 
 Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη 

διαφορετική αυτή περίοδο 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2.3. Παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι δεν θα χορηγηθεί καµία ενίσχυση για την 
αντιστάθµιση γεωργοπεριβαλλοντικών δεσµεύσεων οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 

σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και τα 

παραρτήµατα III και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
38

 ούτε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή άλλες 
σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νοµοθεσία και 
προσδιορίζονται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης.  

 ναι    όχι 
Εάν όχι, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι το άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισµού 

1698/2005 δεν επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για γεωργοπεριβαλλοντικές 

δεσµεύσεις που δεν υπερβαίνουν τα εν λόγω πρότυπα και απαιτήσεις.  

 2.4. Παρακαλείσθε να περιγράψετε ποια είναι τα προαναφερόµενα πρότυπα και 
απαιτήσεις και να διευκρινίσετε τους όρους και τη µορφή υπέρβασής τους από τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. 

Σχετική περιγραφή περιλαµβάνεται στα επιµέρους καθεστώτα του  Μέτρου 2.3 

 

3. ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

3.1. Παρακαλούµε να προσδιορίσετε το ανώτατο ποσό χορηγούµενης ενίσχυσης µε 
βάση την έκταση της εκµετάλλευσης την οποία αφορούν οι γεωργοπεριβαλλοντικές 
δεσµεύσεις: 

                                                
38 Κανονισµός 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης 
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1). 



 

 για ειδικευµένες πολυετείς καλλιέργειες ………. (ανώτατο ποσό 900 € 
/ εκτάριο) 

 για ετήσιες καλλιέργειες ………. (ανώτατο ποσό 600 € / εκτάριο) 

 για άλλες χρήσεις γης ..........(ανώτατο ποσό 450 € / εκτάριο) 

 για τοπικές φυλές ζώων που κινδυνεύουν να απολεσθούν για τη 

γεωργία …(ανώτατο ποσό 200 € ανά µονάδα ζωικού κεφαλαίου)* 

 άλλες περιπτώσεις*……… 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης των προαναφερόµενων ανώτατων ποσών, παρακαλούµε 

να αιτιολογήσετε τη συµβατότητα της ενίσχυσης µε τις διατάξεις του άρθρου 39 

παράγραφος 4 του κανονισµού ΕΚ αριθ. 1698/2005.  

* λεπτοµέρειες και σχετικές αιτιολογήσεις περιλαµβάνονται στα επιµέρους 

καθεστώτα του  Μέτρου 2.3 

3.2. Είναι ετήσιες οι χορηγούµενες ενισχύσεις; 

 ναι    όχι 
 Εάν όχι, παρακαλείσθε να αναφέρετε τους λόγους χρησιµοποίησης 

διαφορετικής περιόδου αναφοράς 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3.3. Το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης υπολογίζεται µε βάση: 

– το διαφυγόν εισόδηµα, 

– το πρόσθετο κόστος που απορρέει από τις αναληφθείσες δεσµεύσεις, και 
– την ανάγκη αντιστάθµισης του κόστους συναλλαγής  

 ναι    όχι 
Παρακαλείσθε να εξηγήσετε τη µέθοδο υπολογισµού που χρησιµοποιείται για τον 

καθορισµό του ποσού της ενίσχυσης και να προσδιορίσετε το διαφυγόν εισόδηµα, το 

πρόσθετο κόστος και το τυχόν κόστος συναλλαγής.  

Σχετική περιγραφή περιλαµβάνεται στα επιµέρους καθεστώτα του  Μέτρου 2.3 

3.4. Το επίπεδο αναφοράς για τον υπολογισµό του διαφυγόντος εισοδήµατος και 
του πρόσθετου κόστους απορρέει από τις αναληφθείσες δεσµεύσεις, τα πρότυπα 

και τις απαιτήσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο σηµείο 2.3; 

 ναι    όχι 
Εάν όχι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε το επίπεδο αναφοράς που λαµβάνεται 

υπόψη…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3.5 Οι πληρωµές καταβάλλονται ανά µονάδα παραγωγής; 

 ναι    όχι           
Εάν ναι, παρακαλείσθε να εξηγήσετε τους λόγους που δικαιολογούν τη χρήση αυτής 

της µεθόδου καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ώστε να 

διασφαλισθεί η συµµόρφωση µε τα ανώτατα ετήσια ποσά που θεωρούνται επιλέξιµα 



 

για κοινοτική στήριξη, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1698/2005.  

Το συγκεκριµένο καθεστώς ενίσχυσης θα καλύπτει την επιπλέον χρηµατοδότηση, 

από εθνικούς πόρους, του Μέτρου 2.3 

3.6 Σκοπεύετε να χορηγήσετε ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής που αφορά τη 

συνέχιση γεωργοπεριβαλλοντικών δεσµεύσεων που είχαν ήδη αναληφθεί στο 

παρελθόν; 

 ναι    όχι 

3.7 Εάν ναι, παρακαλείσθε να αποδείξετε ότι θα εξακολουθήσουν να 

πραγµατοποιούνται τέτοιες δαπάνες 

……  

3.8. Σκοπεύετε να χορηγήσετε ενίσχυση για το κόστος µη παραγωγικών 
επενδύσεων που συνδέονται µε την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών 
δεσµεύσεων (λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µη παραγωγικές επενδύσεις είναι 
επενδύσεις που δεν οδηγούν σε καθαρή αύξηση της αξίας της γεωργικής 
εκµετάλλευσης ή της κερδοφορίας της); 

 ναι    όχι 

3.9. Εάν ναι, ποιο ποσοστό ενίσχυσης θα εφαρµοστεί (100 % κατ’ ανώτατο 

όριο); 

 


