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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ
2023 – 2027

Απευθύνεται:
Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως γεωργούς, 
ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικά τμήματα και 
άλλους φορείς.

Το συνολικό ποσό του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 ανέρχεται στα €454.855.295
εκ των οποίων τα €373.748.535 αποτελούν ευρωπαϊκή συνεισφορά.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Κύπρο μέσα από το Στρατηγικό 
Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, το οποίο έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Το Στρατηγικό Σχέδιο θα εφαρμοστεί σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέσα από τις προκηρύξεις 
των επιμέρους παρεμβάσεων.

Για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος έχει θέσει στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού τον άνθρωπο και ως εκ τούτου ο 
ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Στρατηγικού Σχεδίου είναι ιδιαίτερα εμφανής μέσα από τις 
επιμέρους παρεμβάσεις του Σχεδίου αλλά και από τη γενικότερη φιλοσοφία του. Το Στρατηγικό Σχέδιο 
καλείται να δημιουργήσει έναν εύρωστο πρωτογενή τομέα ο οποίος θα είναι έτοιμος: να ανταποκριθεί 
στις ανησυχίες των παραγωγών και των καταναλωτών, να θρέψει τις νεότερες γενιές αλλά και να 
προστατεύσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο αρμονικά και με σεβασμό θα πρέπει να μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί ο άνθρωπος γεωργός.

Συγκεκριμένα, μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εστιάζει στο να στηριχθούν δομές με τη βοήθεια των οποίων ο γεωργός 
θα έρθει πιο κοντά στον καταναλωτή, ενισχύοντας έτσι την αμεσότητα της σχέσης μέσω της οποίας θα 
επέλθει ο αλληλοσεβασμός και η κατανόηση των αναγκών και θα καταστούν εφικτές η αναγνώριση και η 
επιβράβευση των κόπων των γεωργών. Επιπλέον, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει να δημιουργήσει 
βάσεις που θα βοηθήσουν τους γεωργούς να σέβονται το περιβάλλον και να παράγουν προϊόντα με 
τρόπο που θα διασφαλίζει τους φυσικούς πόρους και για τις επόμενες γενεές. Παράλληλα, στοχεύει και 
στη στήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων που σέβονται την υγεία του καταναλωτή και 
χρησιμοποιούν καλλιεργητικές πρακτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων, τηρώντας με 
αυστηρότητα εκείνες τις πρακτικές που περιορίζουν τον κίνδυνο υπολειμμάτων από χημικά σκευάσματα 
και τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα.

Επίσης, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 έχει ως στόχο να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για 
να καταστούν οι γεωργοί ανταγωνιστικοί, ώστε να επιβιώσουν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά 
προσφέροντας στον καταναλωτή τρόφιμα σε λογικές τιμές.
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Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει οριστεί ως Διαχειριστική Αρχή 
του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή του Σχεδίου με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. Η 
Διαχειριστική Αρχή υποστηρίζεται από τα αρμόδια Τμήματα για παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων τους. Οι γεωργικές παρεμβάσεις, που αποτελούν το ουσιαστικότερο μέρος του 
Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, παρακολουθούνται συνεχώς σε συνεννόηση με το Τμήμα 
Γεωργίας, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου. 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διαχειριστική Αρχή

Για ενημέρωση:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) έχει οριστεί ως Αρχή Πληρωμών για το 
Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
και τον έλεγχο των δαπανών του Σχεδίου.
Επιπρόσθετα εφαρμόζει και καταβάλλει τις πληρωμές στους δικαιούχους για το σύνολο των 
Παρεμβάσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είτε απευθείας είτε μέσω ανάθεσης αρμοδιοτήτων
σε άλλους φορείς.

Οι προκηρύξεις των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027
και όλο το συνοδευτικό υλικό (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις)
θα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της 
πληροφόρησης (διαδίκτυο, ανακοινώσεις στον Τύπο, ενημερωτικές συγκεντρώσεις).

Υποσημείωση:
 
Η πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό έντυπο στοχεύει στη γενική ενημέρωση του κοινού και των 
δυνητικών δικαιούχων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που 
παρέχονται. Η περιγραφή των μέτρων δεν είναι εξαντλητική και δεν δεσμεύει νομικά τη Διαχειριστική Αρχή και τον 
ΚΟΑΠ. Η πλήρης περιγραφή των όρων και προνοιών της κάθε παρέμβασης περιλαμβάνεται στο κείμενο του 
Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (και στις εκάστοτε τροποποιήσεις του) καθώς και στα ειδικά έντυπα που 
συνοδεύουν την κάθε προκήρυξη. Το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα www.cap.gov.cy 

Οργανισμός Πληρωμών
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Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων

Παρέμβαση Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Α.Π. 1 «Βασική Ενίσχυση»

Α.Π. 2.1 «Συνδεδεμένη Ενίσχυση στα αιγοπρόβατα»

Α.Π.2.2 «Συνδεδεμένη Ενίσχυση
στα εσπεριδοειδή της νεκρής ζώνης»

Α.Π. 3 «Οικολογικά Προγράμματα»

Α.Π. 4 «Ενίσχυση για νέους γεωργούς»

Α.Π. 5 «Αναδιανεμητική Ενίσχυση»

ΣΥΝΟΛO

€155.219.438

€20.150.000

€1.100.000

€44.974.000

€2.500.000

€14.294.262

€ 238.237.700
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €155.219.438 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, 
υπό μορφή αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, αποτελεί 
το βασικό εργαλείο στήριξης του γεωργικού 
εισοδήματος, με το επίπεδο στήριξης να είναι κοινό 
σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από 
το κράτος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι γεωργικής έκτασης μεγαλύτερης
των 3 δεκαρίων.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
≈ €23,27 / δεκάριο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Κάτοχοι μονάδων αιγοπροβατοτροφίας που 
παραδίδουν ετησίως, σε εγκεκριμένες 
γαλακτοβιομηχανίες ή σε Ομάδες Παραγωγών ή σε 
άλλες οντότητες που θα εγκριθούν από την αρμόδια 
αρχή, ποσότητα νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος 
μεγαλύτερη από δέκα τόνους (10300 Lt).

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
≈ €10,33 / θηλυκό αιγοπρόβατο αναπαραγωγής 
ηλικίας 7 μηνών και άνω.

Α.Π. 2.2 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ 
ΖΩΝΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι εσπεριδοειδών σε περιοχές που 
επηρεάζονται από τη νεκρή ζώνη με ελάχιστη 
έκταση 3 δεκάρια.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
≈€56,4 / δεκάριο.

Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων

Α.Π.1 «ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.100.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοχευμένη εισοδηματική στήριξη στους 
εσπεριδοκαλλιεργητές της νεκρής ζώνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €20.150.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοχευμένη εισοδηματική στήριξη στον τομέα της 
αιγοπροβατοτροφίας. 

Α.Π. 2.1 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €760.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Δράση θα πραγματοποιείται από τους γεωργούς 
κάθε χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο (ετήσια 
δέσμευση) και θα περιλαμβάνει:
• την αφαίρεση των δέντρων της φυτείας της 
προηγούμενης χρονιάς,
• την αφαίρεση με κλάδεμα των παλαιών φύλλων 
των δένδρων της υφιστάμενης φυτείας και την 
εναπόθεση αυτών των φυτικών υπολειμμάτων στο 
έδαφος μεταξύ των γραμμών,
• την ορθή τήρηση αρχείου γεωργού καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δέσμευσης, με καταγραμμένες τις 
κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες και τις 
ημερομηνίες που αυτές πραγματοποιήθηκαν.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερης 
του 1 δεκαρίου με μπανάνες. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
≈ €80 / δεκάριο. 

Α.Π. 3 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Α.Π. 3.1 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ»

Δράση Α - «Καλλιεργητικές δράσεις
στην καλλιέργεια της Μπανάνας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερης 
των 2 δεκαρίων με επιλέξιμες για την παρέμβαση 
καλλιέργειες. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
≈ €20 / δεκάριο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.050.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρήση καταστροφέα ή θρυμματιστή στις 
δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια. 
Εφαρμογή των φυτικών υπολειμμάτων περιμετρικά 
του κορμού των δέντρων του τεμαχίου στην 
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θρυμματιστής ή στις 
γραμμές της εκμετάλλευσης στην περίπτωση που 
χρησιμοποιηθεί καταστροφέας κλαδεμάτων.

Δράση Β - «Θρυμματισμός κλαδεμάτων και 
εφαρμογή των φυτικών υπολειμμάτων στο 
έδαφος»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €6.650.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εφαρμόζουν την πρακτική της τοποθέτησης 
τουλάχιστον 3 m³ / δεκάριο (ελάχιστη αποδεκτή 
ποσότητα) κομπόστας  σε δενδρώδεις καλλιέργειες, 
αμπέλια, καλλιέργειες λαχανικών και πατατών και 
τουλάχιστον 6 m³ / δεκάριο (ελάχιστη αποδεκτή 
ποσότητα) σε καλλιέργειες σιτηρών. Στις 
καλλιέργειες σιτηρών, λαχανικών και πατατών η 
εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε όλη την έκταση του 
τεμαχίου, ενώ στις δενδρώδεις καλλιέργειες και τα 
αμπέλια η εφαρμογή πρέπει να γίνεται περιμετρικά 
του κορμού. Η κομπόστα πρέπει να εφαρμόζεται 
κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Ιουνίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερης 
των 3 δεκαρίων με επιλέξιμες για την παρέμβαση 
καλλιέργειες. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Αροτραίες καλλιέργειες: ≈ €170 / δεκάριο.
Υπόλοιπες καλλιέργειες: ≈ €120 / δεκάριο.

Δράση Γ - «Αξιοποίηση κομπόστας»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023 - 2027
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €235.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εφαρμογή χλωρής λίπανσης με φυτά 
εδαφοκάλυψης ενδιάμεσα των γραμμών φύτευσης 
των δένδρων, που καλύπτει τουλάχιστον το 30% της 
έκτασης. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν 
συγκομίζονται και δεν βόσκονται, ενώ κόβονται πριν 
τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί 
του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό. 
Απαγόρευση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων ή 
κοπριάς στο τμήμα της έκτασης που εφαρμόζεται 
χλωρή λίπανση. Κάλυψη του εδάφους με οργανικά 
υλικά (εκτός κομπόστας) στις λεκάνες των δένδρων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερης 
των 3 δεκαρίων χαρουπιάς. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
≈ €47 / δεκάριο.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
τουλάχιστον 50 Kg καθαρό άζωτο από τα πιο πάνω 
λιπάσματα ως βασική ή/και επιφανειακή λίπανση και 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 100 
Kg καθαρό άζωτο ανά εκτάριο, 
συμπεριλαμβανομένης της βασικής και επιφανειακής 
λίπανσης. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται βασική 
λίπανση θα πρέπει απαραίτητα να είναι από τους 
τύπους α και β. 
(γ) Λάσπη από βιολογικούς σταθμούς. 
(δ) Συμμετοχή στην παρέμβαση Α.Α. 1.4 «Βιολογική 
Γεωργία» στην καλλιέργεια των σιτηρών.

* Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της 
παρέμβασης (υποβολή αίτησης 2023) θα ισχύουν 
εξαιρέσεις όπως αυτές καταγράφονται στο 
εγχειρίδιο εφαρμογής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση για 
συμμετοχή στην παρέμβαση είναι 20 εκτάρια στις 
επιλέξιμες στην παρέμβαση καλλιέργειες.
Η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίζει το ποσοστό 
της συνολικής έκτασης σιτηρών το οποίο θα μπορεί 
να ενταχθεί στο μέτρο.

Επιλέξιμες καλλιέργειες: σιτάρι μαλακό, σιτάρι 
σκληρό, κριθάρι και τριτικάλε.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
•  Χρήση πιστοποιημένου σπόρου και λάσπης
≈ €27 ανά δεκάριο.
•  Χρήση πιστοποιημένου σπόρου και λιπασμάτων 
βραδείας αποδέσμευσης ≈ €17,5 ανά δεκάριο. 
•  Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στη βιολογική 
γεωργία ≈ €10 ανά δεκάριο. 

Δράση Δ - «Εφαρμογή φιλικών γεωργικών 
πρακτικών στην καλλιέργεια της χαρουπιάς»

Δράση Ε - «Χρήση πιστοποιημένου σπόρου σε 
συνδυασμό με τη χρήση λάσπης ή λιπασμάτων 
βραδείας αποδέσμευσης ή με συμμετοχή στο 
σύστημα της βιολογικής γεωργίας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €14.070.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δέσμευση για αγορά και σπορά την ίδια 
καλλιεργητική χρονιά των πιστοποιημένων σπόρων. 
Η ποσότητα των σπόρων που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 κιλά ανά δεκάριο και 
θα πρέπει να προσκομίζεται απόδειξη αγοράς του 
πιστοποιημένου σπόρου.
Επιπλέον αναλαμβάνεται η δέσμευση για χρήση ενός 
από τα ακόλουθα: 
(α) Λιπάσματα Αργής / βραδείας / ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης θρεπτικών στοιχείων που περιέχουν 
πολυμερή θρεπτικών στοιχείων ή άλλα πολυμερή 
(παράγοντα επικάλυψης) ή 
(β) Σταθεροποιημένα Αζωτούχα Λιπάσματα που 
περιέχουν αναστολέα (παρεμποδιστή / 
σταθεροποιητή) νιτροποίησης ή/και αναστολέα 
ουρεάσης.
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Α.Π. 3.2 - «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΔΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €990.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εφαρμογή μιας ηλιοαπολύμανσης διάρκειας 
τουλάχιστον 6 εβδομάδων κατά τους μήνες Ιούλιο 
μέχρι και Αύγουστο χωρίς τη χρήση χημικών 
σκευασμάτων για αντιμετώπιση των εδαφογενών 
επιβλαβών οργανισμών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη 
έκταση το 1 δεκάριο με επιλέξιμες για την 
παρέμβαση καλλιέργειες. 
Επιλέξιμες καλλιέργειες: πεπονοειδή, ντομάτα, 
αγγουράκι, φράουλα, κολοκυθάκι, λουβί, μελιτζάνα, 
πιπέρι, φασολάκι.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
≈ €180 / δεκάριο. 

Δράση Α - «Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε 
ανοικτές καλλιέργειες και θερμοκηπίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €19.419.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι δράσεις αποσκοπούν στον αποκλεισμό της 
χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και στην εφαρμογή 
οποιουδήποτε τρόπου μηχανικής αντιμετώπισης 
ζιζανίων λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (IPM). 
Επιπρόσθετα, στους αμπελώνες οινοπαραγωγής 
προβλέπεται η υποχρέωση των δικαιούχων για 
περιμετρική διατήρηση του εδάφους καθαρού από 
ζιζάνια και/ή έρπουσες κληματίδες (κλαδοκάθαρος), 
χρησιμοποιώντας ανάλογα μηχανικά μέσα 
(περιορισμένου βάθους κατεργασία εδάφους, 
αποκοπή με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι / 
λεπίδα, βοτάνισμα).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη 
έκταση τα 3 δεκάρια με επιλέξιμες για την 
παρέμβαση καλλιέργειες. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
1. Δενδρώδεις καλλιέργειες πάνω από 600 μέτρα
≈ €55 ανά δεκάριο.
2. Δενδρώδεις καλλιέργειες κάτω από 600 μέτρα 
≈ €32 ανά δεκάριο.
3. Παραδοσιακό τοπίο ≈ €40 ανά δεκάριο.
(χαρουπιές,αμυγδαλιές, φουντουκιές,
τριανταφυλιές Αγρού)  
4. Αμπέλια ≈ €75 ανά δεκάριο.
5. Αρωματικά φυτά ≈ €90 ανά δεκάριο.
6. Διάσπαρτα δέντρα ≈ €32 ανά δεκάριο.

Για τις συστηματικές φυτείες θα πρέπει ο αριθμός 
των δέντρων ανά δεκάριο να ξεπερνά τα 10.
Για τα διάσπαρτα δέντρα θα πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον 4 δέντρα ανά δεκάριο.

Δράσεις Γ και Δ – «Αποκλεισμός της χρήσης 
ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες και 
διάσπαρτα δέντρα». 

Δράση Β - «Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 
πατάτας σε νηματώδεις»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.800.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φύτευση ποικιλίας πατάτας με υψηλή ανθεκτικότητα 
(μεγαλύτερη ή ίση με 6 όπως προσδιορίζεται από 
τον βελτιωτή της ποικιλίας) τουλάχιστον για τον 
παθότυπο Ro1 του Globodera rostochiensis και τον 
παθότυπο Pa2/3 του Globodera pallida, οι οποίοι 
έχουν ανιχνευθεί στην Κύπρο. Κατά το έτος 
φύτευσης των ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, οι 
παραγωγοί δεν επιτρέπεται να εφαρμόζουν 
συμβατικά νηματωδοκτόνα στις καλλιέργειες αυτές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη 
έκταση το 1 δεκάριο πατάτες. Επιλέξιμες είναι οι 
καλλιέργειες ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, 
ανοιξιάτικης ή χειμερινής εσοδείας, (όπως 
προσδιορίστηκαν πιο πάνω) στις περιοχές ή/και 
αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένα 
από τους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, 
σύμφωνα με επικαιροποιημένο πίνακα που θα 
ετοιμάζει το Τμήμα Γεωργίας κάθε έτος.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
≈ €60 / δεκάριο.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €2.500.000 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιπρόσθετη εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα, υπό μορφή αποσυνδεδεμένης 
ενίσχυσης, που στοχεύει στην επιπλέον στήριξη του 
γεωργικού εισοδήματος των νέων γεωργών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Φυσικό Πρόσωπο
το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / 
αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας 
τη νόμιμη κατοχή της ή έχει εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της 
πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής 
εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα.

Α.Π. 4 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ»
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Νομικό Πρόσωπο
Εταιρεία η οποία έχει συσταθεί με βάση Τον περί 
Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, με κύρια δραστηριότητα 
τον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, της οποίας 
το 50% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου θα 
πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή φυσικά πρόσωπα. 
Κανένα εκ των φυσικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θα πρέπει να 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / 
αρχηγός (διευθυντής) του νομικού προσώπου, 
αποδεικνύοντας τη νόμιμη κατοχή της. 

Απαιτείται επίσης:
Προσκόμιση πιστοποιητικών εκπαίδευσης από 
εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια ή ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα) ή προσκόμιση βεβαίωσης 
από το Τμήμα Γεωργίας ότι διαθέτουν την 
κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και τις 
ανάλογες δεξιότητες, ένεκα της άσκησης εκ μέρους 
τους της γεωργίας τα τελευταία τέσσερα έτη, από 
το φυσικό πρόσωπο ή από τον επικεφαλής / αρχηγό 
(διευθυντή) του νομικού προσώπου. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
≈ €8,5 / δεκάριο.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €14.924.261

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εφαρμογή της Συμπληρωματικής Αναδιανεμητικής 
Στήριξης Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα στοχεύει 
στην επαρκή στήριξη των μικρών και μεσαίων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να επιτυγχάνεται 
αποτελεσματικά ο στόχος της εισοδηματικής 
στήριξης, και παράλληλα στη μικρότερη απώλεια για 
τις μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Θα καταβάλλεται ενίσχυση για έκταση μέχρι 300 
δεκάρια. Σε περίπτωση κατοχής μεγαλύτερης 
έκτασης θα καταβάλλεται ενίσχυση για τα πρώτα 
300 δεκάρια.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερης 
των 3 δεκαρίων.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€2,87 / δεκάριο.

Α.Π. 5 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023 - 2027
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Τομεακές Παρεμβάσεις 

Παρέμβαση

Αμπελοοινικός Τομέας

Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

ΕΠΣΑ 1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων».

ΕΠΣΑ 2 «Επενδύσεις σε Υλικά και Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία σε Αμπελουργικά Γεωργικά Συστήματα,
σε Εγκαταστάσεις Μεταποίησης και σε Υποδομές Οινοποιίας,
καθώς και σε Δομές και Εργαλεία Εμπορίας».

ΕΠΣΑ 3 «Επενδύσεις σε Υλικά και Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία που Στοχεύουν στην Αειφορία
της Οινικής Παραγωγής».

ΕΠΣΑ 4 «Δράσεις πληροφόρησης στην Ένωση».

ΕΠΣΑ 5 «Δράσεις πληροφόρησης σε Τρίτες Χώρες».

ΕΠΣΑ 6 «Καινοτομία».

ΣΥΝΟΛΟ

€2.000.000

€4.000.000

€7.250.000

€600.000

€660.000

€600.000

€  15.110.000

Παρέμβαση

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα

Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη

Μ.Π. 1 «Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους
και οργανώσεις μελισσοκόμων».

Μ.Π. 2 «Καταπολέμηση εισβολέων και ασθενειών».

Μ.Π. 3 «Εργαστηριακές αναλύσεις
μελισσοκομικών προϊόντων».

Μ.Π. 4 «Δράσεις Προώθησης»

Μ.Π. 5 «Εφαρμοσμένη Έρευνα»

ΣΥΝΟΛΟ

€221.530

€1.352.500

€40.000

€32.500

€50.000

€1,696,530

Φρούτα και λαχανικά

€700.000

Μ.Π. 1 «Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους
και οργανώσεις μελισσοκόμων».

Μ.Π. 2 «Καταπολέμηση εισβολέων και ασθενειών».

Μ.Π. 3 «Εργαστηριακές αναλύσεις
μελισσοκομικών προϊόντων».

Μ.Π. 4 «Δράσεις Προώθησης»

Μ.Π. 5 «Εφαρμοσμένη Έρευνα»

ΣΥΝΟΛΟ

Παρεμβάσεις “Φρούτα και Λαχανικά”
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €200.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημιουργία γραμμικού συστήματος υποστύλωσης 
για τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης των 
αμπελώνων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος 
ενοικιαστής / διαχειριστής τεμαχίου γης 
καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν 
δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων τα 
οποία ήταν εγγεγραμμένα στο όνομά τους στο 
Αμπελουργικό Μητρώο πριν την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος της Ενωσιακής Ενίσχυσης ανά δεκάριο 
ανέρχεται ως ακολούθως:

1. Υποστύλωση με πασσάλους ύψους μεγαλύτερου 
ή ίσου των 180 εκατοστών από την επιφάνεια του 
εδάφους: €839 ανά δεκάριο.
2. Υποστήλωση με πασσάλους ύψους μεγαλύτερου 
ή ίσου των 150 εκατοστών και μικρότερου των 180 
εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους: €659 
ανά δεκάριο.

Αμπελουργικό Πρόγραμμα

EΠΣΑ 1α - «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.800.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναδιάρθρωση και μετατροπή των ποικιλιών της 
αμπέλου, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των αμπελουργών. Μέσω της 
παρέμβασης υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:
1. Μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του 
επανεμβολιασμού.
2. Αναδιάρθρωση και μετεγκατάσταση αμπελώνων.
3. Αναφύτευση αμπελώνων, όπου αυτό απαιτείται, 
κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς 
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’υπόδειξιν της 
αρμόδιας αρχής.

ΕΠΣΑ 1β - «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ» 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος 
ενοικιαστής / διαχειριστής τεμαχίου γης 
καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν 
δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων τα 
οποία ήταν εγγεγραμμένα στο όνομά τους στο 
Αμπελουργικό Μητρώο πριν την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Το ύψος της Ενωσιακής Ενίσχυσης για τις ενέργειες 
εκρίζωσης του αμπελώνα και αναφύτευσης στο ίδιο 
ή σε χέρσο τεμάχιο ανέρχεται ως ακολούθως:

Τεμάχιο με κλίση <30 : €1.612 / δεκάριο
(α) €806 για τριετή απώλεια εισοδήματος.
(β) €359 για την εκρίζωση και την ετοιμασία του 
εδάφους.
(γ) €447 για την αναφύτευση.

(ii) Τεμάχιο με κλίση ≥30  : €1.674 / δεκάριο
(α) €806 για τριετή απώλεια εισοδήματος.
(β) €421 για την εκρίζωση και την ετοιμασία του 
εδάφους.
(γ) €447 για την αναφύτευση.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023 - 2027
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ΕΠΣΑ 2 - «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €4.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής με τη διατήρηση 
του τοπίου και των ιστορικών χαρακτηριστικών των 
αμπελουργικών εκτάσεων και εφαρμόζεται σε 
αμπελώνες οινοπαραγωγής για τις πιο κάτω 
περιπτώσεις:
1. Κατασκευή νέων ξηρολιθιών (αφορά την 
εξολοκλήρου κατασκευή νέων ξηρολιθιών).
2. Κατασκευή σε υφιστάμενες ξηρολιθιές που έχουν 
ύψος < 40 εκ. και για τις οποίες ΔΕΝ λήφθηκε 
οικονομική ενίσχυση μέσω του ΕΠΣΑ (αφορά 
υφιστάμενες ξηρολιθιές που ο μέσος όρος του 
ύψους τους είναι μικρότερος από 40 εκ. και αυτός ο 
τοίχος θα επιδιορθωθεί αναλόγως ή θα γκρεμιστεί, 
για να κατασκευαστεί τουλάχιστον στο ελάχιστο 
ύψος που απαιτούν οι όροι της Δράσης).
3. Επιδιόρθωση υφιστάμενων ξηρολιθιών για τις 
οποίες λήφθηκε προηγούμενη οικονομική ενίσχυση 
μέσω του ΕΠΣΑ.
4. Επιδιόρθωση υφιστάμενων ξηρολιθιών που έχουν 
ύψος ≥ 40 εκ. και για τις οποίες ΔΕΝ λήφθηκε 
οικονομική ενίσχυση μέσω του ΕΠΣΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος 
ενοικιαστής / διαχειριστής τεμαχίου γης 
καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν 
δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων τα 
οποία ήταν εγγεγραμμένα στο όνομά τους στο 
Αμπελουργικό Μητρώο πριν την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΣΑ 3 - «ΕΠΕΝΔYΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚA ΚΑΙ AΥΛΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕYΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΟΙΝΙΚHΣ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ» 

Οικονομική
ενίσχυσηΔΡΑΣΗA/A

1.

2.

3.

4.

€30 / m2

€30 / m2

€10 / m2

€10 / m2

Κατασκευή νέων ξηρολιθιών.

Κατασκευή σε υφιστάμενες ξηρολιθιές που 
έχουν ύψος < 40 εκ. και για τις οποίες ΔΕΝ 
λήφθηκε οικονομική ενίσχυση μέσω ΕΠΣΑ.

Επιδιόρθωση υφιστάμενων ξηρολιθιών για τις 
οποίες λήφθηκε προηγούμενη οικονομική 
ενίσχυση μέσω του ΕΠΣΑ.

Επιδιόρθωση υφιστάμενων ξηρολιθιών που 
έχουν ύψος ≥ 40 εκ. και για τις οποίες ΔΕΝ 
λήφθηκε οικονομική ενίσχυση μέσω του ΕΠΣΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €7.250.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της 
συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην 
προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς 
και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες οινοποιητικές 
επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο 
τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του 
παραρτήματος VII του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, 
οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις δύο ή 
περισσότερων παραγωγών ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις. 

- Κατηγορία Δικαιούχων Α: Πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία 
των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 
ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/361/Ε.
- Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν καλύπτονται από τον Τίτλο Ι, άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της εν λόγω Σύστασης και 
απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 
εκατομμυρίων ευρώ.
- Κατηγορία Δικαιούχων Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες 
απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 
εκατομμυρίων ευρώ.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 
40% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία 
Δικαιούχων Α, στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για 
την κατηγορία Δικαιούχων Β και στο 15%
των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία
Δικαιούχων Γ και το ανώτατο ποσό χορηγίας 
ανέρχεται στις €150.000 για όλες τις κατηγορίες 
Δικαιούχων.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €600.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση καλύπτει τις δράσεις πληροφόρησης 
για τους Ενωσιακούς Οίνους στα Κράτη Μέλη για 
την ενθάρρυνση της υπεύθυνης κατανάλωσης οίνου 
ή την επίγνωση των ενωσιακών συστημάτων 
ποιότητας που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης 
και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές οργανώσεις, 
οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο 
ή περισσοτέρων παραγωγών και διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία 
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 
Δικαιούχοι μπορεί να είναι επίσης και οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του Άρθρου 1, 
παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών.  Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί απο 
εθνικούς πόρους επιπρόσθετη στήριξη που φθάνει 
το 30% των επιλέξιμων δαπανών, νοουμένου ότι η 
ενωσιακή στήριξη και η εθνική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνουν συνολικά το 80% των επιλέξιμων 
δαπανών.

ΕΠΣΑ 4 - «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡAΤΗ ΜEΛΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΟΠΟIΕΣ ΕΝΘΑΡΡYΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ ΟIΝΟΥ Ή ΠΡΟΩΘΟΥΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛYΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣIΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΝΔΕIΞΕΙΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €600.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δράσεις προώθησης των Ενωσιακών Οίνων σε 
Τρίτες Χώρες ώστε να βελτιωθούν η 
αναγνωρισιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των 
οίνων της Κύπρου ως συστατικού μέρους της 
ενωσιακής οινοπαραγωγής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές οργανώσεις, 
οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο 
ή περισσοτέρων παραγωγών και διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία 
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 
Δικαιούχοι μπορεί να είναι επίσης και οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του Άρθρου 1, 
παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορεί επίσης να είναι 
δικαιούχοι στο Μέτρο.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών. 
* Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί απο εθνικούς 
πόρους επιπρόσθετη στήριξη που φθάνει το 30% 
των επιλέξιμων δαπανών, νοουμένου ότι η ενωσιακή 
στήριξη και η εθνική συνεισφορά δεν θα 
υπερβαίνουν συνολικά το 80% των επιλέξιμων 
δαπανών.

ΕΠΣΑ 5 - «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, 
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €660.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειές τους για τις 
οποίες εφαρμόζεται η στήριξη συνίστανται σε υλικές 
και άυλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
προϊόντων και υποπροϊόντων της οινοποίησης, 
καινοτόμες διαδικασίες και τεχνολογίες για την 
παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων και 
ψηφιοποίηση των εν λόγω διαδικασιών και 
τεχνολογιών, καθώς και άλλες επενδύσεις που 
προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε στάδιο της 
αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ άλλων για ανταλλαγή 
γνώσεων και συμβολή στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις που 
παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος VII 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις 
οινοπαραγωγών και προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις 
δύο ή περισσότερων παραγωγών.

Τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
συμμετέχουν στη δράση που ασκούν οι δικαιούχοι.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 40% των 
επενδυτικών δαπανών. 

ΕΠΣΑ 6 - «ΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €221.530

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση αφορά την τεχνική βοήθεια προς 
όλους τους μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων μέσα από μια σειρά δράσεων 
(επιτόπιες επισκέψεις, σεμινάρια, ημερίδες, έκδοση 
εντύπων κ.ά.). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οργανωμένο σύνολο ή κοινοπραξία οργανωμένων 
συνόλων μελισσοκόμων, κατόπιν αξιολόγησης 
σχετικής αίτησης και στοιχείων που θα απαιτηθούν 
από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Γεωργίας).

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 

Μ.Π.1  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.352.500

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση περιλαμβάνει τρεις δράσεις.
• Β1. Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων 
φαρμάκων για αντιμετώπιση της βαρρόας: κάλυψη 
μέρους ή όλης της δαπάνης αγοράς 
αδειοδοτημένων μελισσοφαρμάκων για την 
αντιμετώπιση της βαρροϊκής ακαρίασης. 

• Β2. Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες: 
κάλυψη μέρους της αγοράς ειδικών βάσεων με σίτα 
ή σωλήνες για την αντιμετώπιση της βαρροϊκής 
ακαρίασης.

• Γ. Αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών: 
αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών και 
καλύπτεται μέρος της αγοράς νέων κυψελών. Τα 
εργατικά και η προσωπική εργασία δεν θεωρούνται 
επιλέξιμες δράσεις και ως εκ τούτου δεν 
επιδοτούνται.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Για τη δράση Β1 - Όλοι οι μελισσοκόμοι που: 
- είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων 
του Τμήματος Γεωργίας,- έχουν εξασφαλίσει το 
μελισσοκομικό βιβλιάριο των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών,
- εξασφαλίζουν εκ των προτέρων κτηνιατρική 
συνταγή που συμπληρώνεται κατάλληλα από 
Κτηνιατρικό Λειτουργό των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών.

Για τη δράση Β2 - Όλοι οι μελισσοκόμοι που: 
- είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων 
του Τμήματος Γεωργίας,
- κατέχουν, σύμφωνα με το τελευταίο 
αναθεωρημένο Μητρώο Μελισσοκόμων, 
τουλάχιστον 10 μελισσοσμήνη.

Για τη δράση Γ - Όλοι οι μελισσοκόμοι που: 
- είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων 
του Τμήματος Γεωργίας πέντε συνεχή χρόνια, μη 
περιλαμβανομένου του έτους κατά το οποίο 
υπεβλήθη η αίτηση, 
- κατέχουν τουλάχιστον 10 μελισσοσμήνη σε 
κυψέλες «ευρωπαϊκού τύπου».

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Για τη Δράση Β1 θα καλύπτεται μέχρι το 100% της 
δαπάνης, με μέγιστο ποσό δαπάνης ανά μελίσσι τα 9 
ευρώ, για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης.
Για τη Δράση Β2 θα καλύπτεται μέχρι το 50% της 
δαπάνης για κάθε βάση, μέχρι του ανώτατου ποσού 
δαπάνης των €25 την κάθε μία (μέγιστη ενίσχυση 
12,5 ευρώ / κυψέλη). Θα πρέπει να υποβάλλεται 
σχετική αίτηση από τον αιτητή για λήψη 
προκαταρκτικής έγκρισης.

Για τη Δράση Γ θα καλύπτεται μέχρι το 50% της 
δαπάνης, μέχρι του ανώτατου ποσού δαπάνης των 
€120 την κάθε μία (μέγιστη ενίσχυση €60 / κυψέλη). 
Θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον 
αιτητή για λήψη προκαταρκτικής έγκρισης.
Θα δύναται κάλυψη μέχρι 10% του αριθμού των 
δηλωθεισών κυψελών στο Μελισσοκομικό Μητρώο. 
Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος τότε θα 
υπάρξει μείωση του αριθμού των επιλέξιμων προς 
αντικατάσταση κυψελών και θα ενημερώνονται οι 
ενδιαφερόμενοι γραπτώς πριν την υλοποίηση της 
δράσης.

Μ.Π.2  «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €40.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση περιλαμβάνει δύο δράσεις:
• Δ1. Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού 
για τα ποιοτικά κριτήρια HMF 
(υδροξυ-μεθυλο-φουρφουράλης) και ενζύμου 
Διαστάσης καθώς και αναλύσεις κεριού όσον αφορά 
τα κατάλοιπα αδειοδοτημένων κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
για την αντιμετώπιση της βαρρόας.
• Δ2. Εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων 
μελισσοκομίας για καθορισμό των οργανοληπτικών, 
φυσικοχημικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών 
ή/και ποιοτικών κριτηρίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Για τη δράση Δ1 - Όλοι οι μελισσοκόμοι που: 
- είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων 
του Τμήματος Γεωργίας,
- κατέχουν, σύμφωνα με το τελευταίο 
αναθεωρημένο Μητρώο Μελισσοκόμων, 
τουλάχιστον 25 κυψέλες.

Για τη δράση Δ2 - Οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία 
(π.χ. Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 
Υγειονομικές Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του Κράτους) 
αναλάβει επιλέξιμη δαπάνη, είτε απευθείας είτε μέσω 
προκήρυξης διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών 
ή άλλη διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Για τη Δράση Δ1 θα καλύπτεται το 50% της δαπάνης 
μέχρι ανώτατου ποσού €50 ανά δείγμα μελιού 
(δηλαδή €25 / δείγμα μελιού), ενώ για το κερί θα 
καλύπτεται το 50% της δαπάνης μέχρι ανώτατου 
ποσού €120 ανά δείγμα (€ 60 ευρώ / δείγμα κεριού).

Μ.Π. 3 - «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €32.500

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη 
σημασία της μέλισσας και των μελισσοκομικών 
προϊόντων, μέσω διαφόρων δράσεων (επισκέψεις σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τοπικές αρχές, έκδοση 
εντύπων κ.ά.). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οργανωμένο σύνολο ή κοινοπραξία οργανωμένων 
συνόλων μελισσοκόμων, κατόπιν αξιολόγησης 
σχετικής αίτησης και στοιχείων που θα απαιτηθούν 
από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Γεωργίας).

Μ.Π. 5 - «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €50.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση αποσκοπεί στην υλοποίηση 
προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας για 
προσδιορισμό και επίλυση προβλημάτων που κατά 
καιρούς απασχολούν τον μελισσοκομικό τομέα. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία (π.χ. Τμήμα 
Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υγειονομικές 
Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του Κράτους) αναλάβει 
επιλέξιμη δαπάνη, είτε απευθείας είτε μέσω 
προκήρυξης διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών 
ή άλλη διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Μ.Π. 4 «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ»
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Από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής της, βρίσκεται η προώθηση της 
συμμετοχής των παραγωγών σε οργανωμένα σύνολα και συγκεκριμένα σε Ομάδες Παραγωγών και 
Οργανώσεις Παραγωγών (Ομ.Π./Ορ.Π.). Στους έως τώρα Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, που αφορούσαν 
την Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου, συμπεριλήφθηκαν 
και πρόνοιες οικονομικής στήριξης που υιοθετήθηκαν ήδη από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και 
συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα με μικρές παραλλαγές. 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου περιλαμβάνονται οι πιο κάτω παρεμβάσεις για σκοπούς 
συμπερίληψής τους και υλοποίησής τους στο πλαίσιο των Ε.Π. των Ορ.Π. του τομέα οπωροκηπευτικών:
• Φ.Λ1 - Συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων - «Επενδύσεις σε υλικά 
και άυλα περιουσιακά στοιχεία».
• Φ.Λ 11 - Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις – «Προστασία του περιβάλλοντος».
• Φ.Λ 13 - Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, για 
βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης νερού, της 
διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
• Φ.Λ 14 - Περιβαλλοντικές Επενδύσεις – «Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής 
απόδοσης».
• Φ.Λ17 - Εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως 
από άποψη ποιότητας και ποσότητας – «Επενδύσεις».
• Φ.Λ3 - Βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία».
• Φ.Λ 6 - Βελτίωση της εμπορίας – «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία».
• Φ.Λ 15 - Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις – «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια».
• Φ.Λ 16 - Συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων – «Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια».
• Φ.Λ 2 - Εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από 
άποψη ποιότητας και ποσότητας – «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια».
• Φ.Λ 4 - Βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική 
βοήθεια.
• Φ.Λ 8 - Εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
• Φ.Λ10 - Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις – Ολοκληρωμένη Διαχείριση.
• Φ.Λ 7 - Βελτίωση της εμπορίας – « Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ».
• Φ.Λ 5 - Βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – «Εφαρμογή συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης».
• Φ.Λ 9.1 - Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή 
άλλον προορισμό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης ώστε να 
διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση».
• Φ.Λ 9.2 - Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Ασφάλιση της συγκομιδής και της παραγωγής».
• Φ.Λ 9.3 - Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών, 
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών».

Φρούτα και Λαχανικά
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* Το ποσοστό συγχρηματοδότησης κυμαίνεται από 43% μέχρι 80% ανάλογα με την παρέμβαση.

Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρέμβαση

Αμπελοοινικός Τομέας

Προϋπολογισμός
(Δημόσια Δαπάνη)

Α.Α.1 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης»
Α.Α. 2 «Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή»
Α.Α. 3 «Περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς»
Α.Α. 4.1.1 «Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των συνολικών επιδόσεων και
της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»
Α.Α. 4.1.2 «Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία
του περιβάλλοντος και στην ευημερία των ζώων»
Α.Α. 4.1.3 «Επενδύσεις για επεξεργασία και διαχείριση
κτηνοτροφικών αποβλήτων»
Α.Α. 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση»
Α.Α. 4.3.1 «Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών
ως δημόσιου αγαθού»
Α.Α. 4.3.2 «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση»
Α.Α. 4.3.3 «Έργα για διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
και αραιώσεις»
Α.Α. 4.3.4 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»
Α.Α. 4.4 «Δημόσιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές»
Α.Α. 4.5.1 «Υποδομές για αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού και
μείωση απωλειών νερού»
Α.Α. 4.5.2 «Επενδύσεις για κυκλική οικονομία»
Α.Α. 4.5.3 «Επενδύσεις για χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη»
Α.Α. 5.1 «Νέοι γεωργοί»
Α.Α. 6.1 «LEADER»
Α.Α. 6.2 «Συνεργασία»
Α.Α. 6.3 «Προώθηση και στήριξη συστημάτων ποιότητας»
Α.Α. 6.4 «Βραχείες αλυσίδες»
Α.Α. 6.5 «Σύσταση Ομάδων Παραγωγών»
Α.Α. 7.1 «Εκπαιδεύσεις»
Α.Α. 7.2 «Επισκέψεις στο εξωτερικό»
Πρόωρη συνταξιοδότηση (Ανενεργό Μέτρο)

ΣΥΝΟΛΟ

€55.000.000
€26.500.000
€2.500.000

€26.000.000

€5.000.000

€6.000.000
€10.300.000

€2.000.000
€3.045.000

€1.305.000
€650.000

€10.300.000

€10.000.000
€1.000.000
€2.500.000

€11.000.000
€12.000.000
€3.000.000
€3.000.000
€1.000.000
€2.500.000
€392.000
€608.000

€2.488.933

€198.088.933
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Α.Α 1 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €6.750.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος της Παρέμβασης είναι η εφαρμογή 
συγκεκριμένων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων από 
τους αιτητές, σε δύο τομείς εντατικής καλλιέργειας, 
την πατατοκαλλιέργεια και την εσπεριδοκαλλιέργεια.

Α. Πατάτες
• Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο 
προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με 
το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την 
καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή 
παραγωγή τροφίμων, καθώς και στην ανάπτυξη 
ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει 
στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων που 
αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας. 
Επιπλέον, προχωρούν στην ανάπτυξη σχεδίου 
διαχείρισης νερού άρδευσης, μέσω χρήσης 
διαθέσιμων δεδομένων που συνδράμουν στην 
εξοικονόμηση νερού και στη στοχευμένη άρδευση.
• Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, 
δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για τυχόν 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε 
παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο 
σημαντικές - δραστικές ουσίες ανά περίπτωση.
Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό 
σύμβουλο – γεωπόνο.
• Εφαρμογή πρακτικής σωστής διαχείρισης των 
εναπομεινάντων (σκάρτων) κονδύλων πατατών, που 
προκύπτουν μετά το πέρας της συγκομιδής και οι 
οποίοι αποτελούν εστίες μόλυνσης των εδαφών από 
παθογόνα.

Β. Εσπεριδοειδή
• Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο 
προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με 
το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την 
καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή 
παραγωγή τροφίμων, καθώς και στην ανάπτυξη 
ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει 
στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων που 
αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας.

• Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, 
δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για τυχόν 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε 
παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο 
σημαντικές - δραστικές ουσίες ανά περίπτωση. 
καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό 
σύμβουλο – γεωπόνο.
• Χρήση παγίδων για μαζική παγίδευση εχθρών στα 
εσπεριδοειδή ως εξής: τοποθέτηση εντομοπαγίδων 
στα δέντρα, κατά την ημερομηνία που καθορίζεται 
στο Παράρτημα Ι και μέχρι τέλους της συγκομιδής, 
τουλάχιστον 5 ανά δεκάριο. Στην περίπτωση 
τεμαχίου με μεικτή φυτεία η τοποθέτηση των 
παγίδων πρέπει να γίνεται κατά την ημερομηνία που 
καθορίζεται για την πιο πρώιμη ποικιλία και μέχρι 
τέλους της συγκομιδής της πιο όψιμης ποικιλίας. 
Πρέπει να είναι εντομοπαγίδες πολλαπλής 
προσέλκυσης (τύπου McPhail, Tephritrap, Multilure 
trap, Ceratrap, κ.α.) οι οποίες να περιέχουν 
προσελκυστική ουσία. Η αγορά των παγίδων θα είναι 
επιλέξιμη στο πλαίσιο της παρέμβασης. Σημειώνεται 
ότι απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς 
καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η εφαρμογή 
φυτοπροστατευτικών θα γίνεται με την καθοδήγηση 
του συμβούλου γεωπόνου.
• Στην περίπτωση τεμαχίων με μη καρποφόρα 
δέντρα λόγω νεαρής ηλικίας ή καρατόμησης για 
ανανέωση (μέχρι 2 χρόνια από τη φύτευση ή 
καρατόμηση), οι αιτητές αντί της τοποθέτησης 
παγίδων θα εφαρμόζουν χλωρή λίπανση μεταξύ των 
γραμμών των δέντρων ως εξής: σπορά ενός 
ψυχανθούς ανάμεσα στις γραμμές κατά την περίοδο 
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου και ενσωμάτωσή του στο 
έδαφος κατά την περίοδο της άνθησής του, αρχές 
της άνοιξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης έκτασης 
μεγαλύτερης των 3 δεκαρίων με επιλέξιμες για την 
κάθε Δράση της Παρέμβασης καλλιέργειες.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των 
επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται σε:
Α. Πατάτες €35 / δεκάριο 
Β. Εσπεριδοειδή €51 / δεκάριο.

Α.Α. 1.1 - «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €6.084.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος της Παρέμβασης είναι η εφαρμογή 
συστημάτων εναλλαγής καλλιεργειών στις 
καλλιέργειες της πατάτας και των εσπεριδοειδών.

Α. Πατάτες
• Εφαρμογή εξαετούς συστήματος αμειψισποράς, 
δύο τριετείς κύκλους καλλιεργειών.
Επιλογή Α: Ψυχανθές για χλωρή λίπανση, πατάτα, 
άλλη καλλιέργεια εκτός των σολανωδών
Επιλογή Β: Ψυχανθές για χλωρή λίπανση, πατάτα, 
σιτηρά.
• Αναστροφή εδάφους με άροτρο κατά τους μήνες 
Ιούλιο μέχρι Αύγουστο.
• Χρησιμοποίηση μόνο εγκεκριμένων βιολογικών 
νηματωδοκτόνων που περιέχουν μικροοργανισμούς 
ως ενεργό συστατικό. Σε περίπτωση υψηλού 
πληθυσμού νηματωδών, μπορεί στον αναγκαίο 
βαθμό να χρησιμοποιηθεί νηματωδοκτόνο, μόνο 
μετά από γραπτή γνωμάτευση από καταρτισμένο 
σύμβουλο.

Β. Σιτηρά 
• Εφαρμογή εξαετούς συστήματος αμειψισποράς, 
δύο τριετείς κύκλους καλλιεργειών. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα έτος 
χλωρή λίπανση, ένα έτος σιτηρά και ένα έτος με 
ψυχανθές ή μείγμα (ψυχανθές με σιτηρό).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δράση A. Πατάτες
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 1 δεκάριο πατάτες.
Δράση B. Σιτηρά
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 10 δεκάρια σιτηρά. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Δράση Α – «Εναλλαγή καλλιεργειών στην 
καλλιέργεια της πατάτας» 
• Επιλογή (Α) Ψυχανθές για χλωρή λίπανση, πατάτα, 
άλλη καλλιέργεια πλην σολανωδών - 
€46 ανά δεκάριο.
• Επιλογή (Β) Ψυχανθές για χλωρή λίπανση, πατάτα, 
σιτηρά - €95 ανά δεκάριο.

Δράση Β – «Εναλλαγή καλλιεργειών στα σιτηρά»
€30 ανά δεκάριο. 

Α.Α. 1.2 -
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €302.700

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της Δράσης ενισχύονται οι εκτάσεις σιτηρών, 
100 δεκάρια και πάνω, οι κάτοχοι των οποίων θα 
πρέπει να υποδείξουν επιπρόσθετα 8% της 
δηλωμένης τους έκτασης και να τη φυτεύουν με τα 
ακόλουθα:
- ετήσια μελισσοκομικά ή αρωματικά φυτά, τα οποία 
θα μπορούν να συγκομιστούν μετά την 1η Ιουνίου. 
- πολυετή μελισσοκομικά ή αρωματικά φυτά,
- συνδυασμό ετήσιων, πολυετών μελισσοκομικών και 
αρωματικών φυτών. 
(Υπάρχει αναρτημένος πίνακας στην ιστοσελίδα 
www.cap.gov.cy).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 100 δεκάρια σιτηρά.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€6 / δεκάριο όλης της επιλέξιμης έκτασης.

Α.Α. 1.3 -
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Δράση Α – «Διατήρηση στοιχείων του τοπίου / 
νησίδες βιοποικιλότητας με μελισσοκομικά 
φυτά» 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.200.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι η 
διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των 
εντομοφάγων πτηνών με τις μέλισσες, ιδιαιτέρως 
κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ 
1. Προβαίνει σε κατάλληλους μελισσοκομικούς 
χειρισμούς, έτσι ώστε να διατηρηθεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δράσης ο αρχικός αριθμός 
μελισσοσμηνών (που δήλωσε κατά την ένταξή του 
στη δράση. / Υποχρεούται να δημιουργήσει ή να 
αγοράσει νέα μελίσσια για αντικατάσταση των 
μελισσοσμηνών που καταρρέουν.
2. Ο μέγιστος αριθμός κυψελών που διατηρεί ανά 
μελισσοκομείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100 
(σχηματισμός νέου μελισσοκομείου) καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εφαρμογής της Δράσης.
3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των μελισσοκομείων 
του ιδίου αιτητή δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 
500 μέτρων για την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 
κάθε έτους. 
4. Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να εγκαταστήσει 
ποτίστρα στο μελισσοκομείο, σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσοκομείο, 
κατά την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου, την οποία 
να διατηρεί σε λειτουργική κατάσταση.
5. Τήρηση αρχείου μελισσοκόμου, στο οποίο θα 
αναφέρονται οι σχετικές με την Παρέμβαση 
δραστηριότητες του μελισσοκόμου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Μελισσοκόμοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας και συμμετέχουν 
με τουλάχιστον 20 μελισσοσμήνη. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή ποσό σύμφωνα με το μέγεθος της 
μονάδας, το οποίο βασίζεται στον αριθμό των 
κυψελών (κατά προσέγγιση €8). Ο αναλυτικός 
πίνακας ενισχύσεων περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο 
εφαρμογής. 

Δράση B – «Διαχείριση μελισσοσμηνών με 
σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης 
με εντομοφάγα πτηνά»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.020.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Δράση Γ αφορά τη συντήρηση μικρής κλίμακας 
και τη διατήρηση των ξηρολιθιών οι οποίες 
βρίσκονται εντός ή περιμετρικά των αγροτεμαχίων.
H συντήρηση θα πρέπει να γίνεται με τον 
παραδοσιακό τρόπο. Θα πρέπει να διατηρείται η 
συνεκτικότητα και η σταθερότητα της ξηρολιθιάς 
και σε περίπτωση ζημιών (π.χ. λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων) θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
επιδιορθώσεις (επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι 
έχουν μετακινηθεί). Τονίζεται ότι απαγορεύεται η 
χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών 
για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν 
ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 1 δεκάριο έκτασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η 
ύπαρξη συνολικά τουλάχιστον 5 τρεχόντων μέτρων 
τοίχων ξηρολιθιάς ανά δεκάριο του τεμαχίου, με τον 
κάθε μεμονωμένο συμπαγή τοίχο να έχει ελάχιστο 
ύψος 60 εκατοστά και μήκος ένα μέτρο.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€34 / δεκάριο.

Δράση Γ – «Συντήρηση ή διατήρηση 
ξηρολιθιών εντός αγροτεμαχίων» 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €13.440

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Δράση αφορά την εφαρμογή 
πυροπροστατευτικών χειρισμών σε εκτάσεις 
καλλιεργούμενες με σιτηρά (ενσωμάτωση 
υπολειμμάτων).
Η απαίτηση της παρέμβασης είναι η καλλιέργεια / 
όργωμα (επιπλέον της φθινοπωρινής καλλιέργειας / 
οργώματος η οποία γίνεται για καταπολέμηση της 
άγριας βλάστησης και προετοιμασία του τεμαχίου 
για σπορά) του εδάφους αμέσως με το πέρας της 
συγκομιδής των σιτηρών.
Για το κριθάρι η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται 
μέχρι 15 Ιουνίου, ενώ για το τριτικάλε, σκληρό και 
μαλακό σιτάρι, μέχρι 15 Ιουλίου. Στην περίπτωση 
παραγωγής σανού η ενσωμάτωση θα πρέπει να 
γίνεται μέχρι 15 Μαΐου. Πρέπει να τηρείται αρχείο 
γεωργού, στο οποίο να καταγράφονται οι 
δραστηριότητες που αφορούν το συγκεκριμένο 
μέτρο, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία 
συγκομιδής, η ενσωμάτωση, το τεμάχιο και το είδος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος που 
ασκούν γεωργική δραστηριότητα.
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 3 
δεκάρια με επιλέξιμες για την παρέμβαση 
καλλιέργειες. 
Οι επιλέξιμες περιοχές θα καθοριζονται στις 
προκηρύξεις. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€6,4 / δεκάριο.

Δράση Δ – Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε 
παραδασόβιες περιοχές και οικιστικές ζώνες
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
• Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή 
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μούρα και 
αρδευόμενες δενδρώδεις και θαμνώδεις 
καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές, φοινικιές, 
παπουτσοσυκιές)- €120 / δεκάριο.
• Χαρουπιές, φοινικιές, παπουτσοσυκιές και ξηρικές 
δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες - €75 / 
δεκάριο.
• Λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα 
φιστίκια, στέβια, μονοετή αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά - €120 / δεκάριο.
• Ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες και πολυετείς 
κτηνοτροφικές καλλιέργειες (σιτηρά, κτηνοτροφικά 
φυτά, ψυχανθή για σανό και χλωρή λίπανση και 
άλλες ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες) - €41/ δεκάριο.
• Αιγοπρόβατα €85 / ανά επιλέξιμο ζώο. 
Γαλακτοφόρες αγελάδες €130 ανά επιλέξιμο ζώο.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Παρέμβασης οι 
κτηνοτρόφοι θα πρέπει να κατέχουν ή/και να 
διαχειρίζονται γεωργική γη ή/και να έχουν συνάψει 
γραπτή συμφωνία με άλλους γεωργούς, η οποία να 
αντιστοιχεί σε 1 εκτάριο ανά επιλέξιμη μονάδα 
ζωικού κεφαλαίου [δηλαδή 1 δεκ. / αιγοπρόβατο 
(1:1) ή 10 δεκάρια /αγελάδα (10:1)]. 
• Μελισσοκομία: Κατ’ αποκοπή ποσό σύμφωνα με το 
μέγεθος της μονάδας, το οποίο βασίζεται στον 
αριθμό των κυψελών (κατά προσέγγιση €36).
Ο αναλυτικός πίνακας ενισχύσεων περιλαμβάνεται 
στο εγχειρίδιο εφαρμογής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €21.927.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της Παρέμβασης καταβάλλεται οικονομική 
στήριξη σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και 
μελισσοκόμους που αναλαμβάνουν σε εθελοντική 
βάση:

• τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής 
γεωργίας, στοχεύοντας ταυτόχρονα και στη 
διατήρηση των μεθόδων αυτών μετά από την 
πάροδο της αρχικής περιόδου μετατροπής, ή
• τη συνέχιση της εφαρμογής πρακτικών και 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας από γεωργούς που 
βρίσκονται ήδη ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου 
βιολογικής γεωργίας και θέλουν να συνεχίσουν να 
εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δικαιούχοι της Παρέμβασης διαφοροποιούνται, 
αναλόγως του κλάδου παραγωγής, ως εξής:
1. Στην Φυτική Παραγωγή είναι γεωργοί (φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα) που καλλιεργούν επιλέξιμες 
καλλιέργειες.
2.   Στην Ζωϊκή Παραγωγή είναι κτηνοτρόφοι 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι είναι κάτοχοι / 
διαχειριστές επιλέξιμης κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης.
3.   Στην Μελισσοκομία είναι μελισσοκόμοι (φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας κατά το 
προηγούμενο έτος της προκήρυξης.

Όλοι οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να τηρούν τις 
υποχρεώσεις της παρούσας Παρέμβασης 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για 
συμπερίληψη στο μητρώο επιχειρηματικών 
βιολογικής παραγωγής

Α.Α 1.4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Έχουν καθοριστεί όρια συντελεστή
(kg φαρμακευτικού προϊόντος / kg ζώων) - (x10.000) 
και αντίστοιχα ποσά ενίσχυσης για τρεις κατηγορίες, 
με βάση τους πιο κάτω συντελεστές.

* Όσοι αιτητές εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ θα 
πρέπει το 2ο έτος συμμετοχής να ενταχθούν στην 
κατηγορία Β. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
απεντάσσονται αυτόματα από τη Δράση και θα 
γίνεται ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών από 
την Παρέμβαση.

2. Υποβολή ετήσιου προγράμματος εμβολιασμού και 
τεκμηρίωση εφαρμογής σε συνεργασία με τον 
συμβεβλημένο κτηνίατρο της κάθε εκμετάλλευσης.

3. Υποβολή και τεκμηρίωση εφαρμογής σχεδίου 
βιοασφάλειας το οποίο να έχει εγκρίνει ιδιώτης 
κτηνίατρος εγγεγραμμένος δυνάμει των προνοιών 
του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 
Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου και να εφαρμόζεται 
από κάθε υπεύθυνο εκμετάλλευσης.

4. Καταχώριση στοιχείων θεραπείας σε 
ηλεκτρονικής μορφής αρχείο σε μορφότυπο που θα 
έχει καθοριστεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
5. Διενέργεια εργαστηριακής διερεύνησης σε κάθε 
εκμετάλλευση μία φορά τον χρόνο με στόχο την 
αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των ζώων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κάτοχοι εκμετάλλευσης καταχωρισμένοι στο 
μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και σύμφωνα 
με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων κατά την 
πρώτη ημέρα έναρξης του μέτρου. Ο αριθμός των 
χοίρων πάχυνσης (ο χοίρος ηλικίας τουλάχιστον 10 
εβδομάδων που προορίζεται για σφαγή) και των 
χοιριδίων (ο χοίρος από τη γέννηση μέχρι τον 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €2.525.760

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Παρέμβαση προβλέπει ένα τριετές πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει δεσμεύσεις 
διαχείρισης, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη 
ασθενειών και στη μείωση της χρήσης των 
αντιβιοτικών στους χοίρους.
Ο κτηνοτρόφος αναλαμβάνει τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις:
1. Υποχρέωση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη 
κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει των προνοιών του 
περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 
Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου. Η σύναψη θα 
προβλέπει επίσκεψη στην εκμετάλλευση 
τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα για τις 
περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων με αριθμό 
χοιρομητέρων μεγαλύτερο ή ίσο με 1.000 και μία 
φορά τον μήνα για τις περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων 
με αριθμό χοιρομητέρων μικρότερο από 1.000.

Α.Α 1.5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

Όρια

Α. 0-1,99
Β.1,99-5,99
Γ. πάνω από 5,99

Ενίσχυση
ανά ΜΖΚ

€10,5
€7,5

€3
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €2.261.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος της Παρέμβασης είναι η παροχή κινήτρων 
για διατήρηση των υπό εξαφάνιση πληθυσμών σε 
παραδοσιακές φυλές ζώων. Οι συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τον 
πληθυσμό των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων.
Οι φυλές αυτές είναι:
• Αυτόχθων (ντόπια) φυλή βοοειδών.
• Ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο 
πρόβατο).
• Ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, που 
ασκούν γεωργική δραστηριότητα.
Νόμιμη κατοχή και εκτροφή αριθμού παραγωγικών, 
παραδοσιακών ζώων ηλικίας 6 μηνών και άνω για τα 
αιγοπρόβατα και 1 μηνός και άνω για τα βοοειδή 
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€51 / αιγοπρόβατο
€340 / βοοειδές.

Α.Α. 1.6 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΦΥΛΩΝ ΖΩΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €9.700.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση αφορά μονοετές πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την ανάληψη 
υποχρεώσεων / δεσμεύσεων που προάγουν την 
καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων και των χοίρων. 

Αιγοπροβατοτροφία 

1. Συμμετοχή σε υποχρεωτική εκπαίδευση σχετική 
με τις επιλέξιμες δράσεις της Παρέμβασης και την 
υλοποίηση των υποχρεώσεων / αιτηθεισών 
δράσεων. (Εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση αιτητές που κατέχουν πιστοποιητικό 
παρακολούθησης από προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους).

ΑΑ 1.7 «ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

2. Ο αιτητής θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 3 από 
τις 4 ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις:

• Εφαρμογή βιοασφάλειας* (απολύμανση σε σημεία 
εισόδου, καταπολέμηση αρθρόποδων – τρωκτικών - 
μυγών, τήρηση μητρώων κ.ά.).
• Διατήρηση σωματικής κατάστασης στα κρίσιμα 
στάδια παραγωγής (αναπαραγωγής & τοκετού) και 
εξάλειψη των ευνουχισμών.
• Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα 
(περιποίηση των ποδιών, διατήρηση καθαρών και 
στεγνών χώρων των υποστατικών).
• Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και 
ψείρες. 

*Για τη συγκεκριμένη δράση είναι υποχρεωτική η 
ύπαρξη περίφραξης στην κτηνοτροφική μονάδα.

Χοιροτροφία

1. Διατήρηση των ουρών τουλάχιστον στο 90%
των ζώων της μονάδας.
2. Οι χοιροτρόφοι οργανώνουν κελιά με διαθέσιμο 
χώρο δαπέδου για κάθε ζώο κατά τουλάχιστον 15% 
μεγαλύτερο από τις πρόνοιες της Οδηγίας 
2008/120/ΕΚ. 
3. Ημερήσια καταμέτρηση ερεθιστικών αερίων και 
λήψη μέτρων για βελτίωση του εξαερισμού και της 
συχνότητας καθαριότητας ώστε οι συγκεντρώσεις 
ερεθιστικών αερίων να είναι μικρότερες από 15 ppm 
για την ΝΗ3 και 2500 ppm για το CO2.
4. Τήρηση αρχείου για εβδομαδιαία καθαριότητα 
ποτίστρων και εβδομαδιαία εκτίμηση επάρκειας 
ροής νερού. 
5. Τήρηση αρχείου με το είδος των εμπλουτιστικών 
υλικών και τη συχνότητα αλλαγής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Αιγοπροβατοτροφία 
Δικαιούχοι είναι αρχηγοί αιγοπροβατοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων. Ελάχιστος αριθμός ορίζονται τα 
τριάντα τέσσερα (34) ενήλικα θηλυκά ζώα 
(προβατίνες / θηλυκές αίγες 7 μηνών και άνω) για 
κάθε ξεχωριστή αιγοπροβατοτροφική μονάδα.
Υποχρεωτική διατήρηση του αριθμού των ζώων που 
συμμετέχουν.
Χοιροτροφία
Κάτοχοι εκμετάλλευσης καταχωρισμένης στο 
μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και σύμφωνα 
με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων κατά την 
πρώτη ημέρα έναρξης του μέτρου, ο αριθμός των 
χοίρων πάχυνσης (ο χοίρος ηλικίας τουλάχιστον 10 
εβδομάδων που προορίζεται για σφαγή) και των 
χοιριδίων (ο χοίρος από τη γέννηση μέχρι τον 
απογαλακτισμό) να είναι συνολικά 500 ή 
μεγαλύτερος.
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Αιγοπροβατοτροφία 
Το ύψος ενίσχυσης για την κάθε δράση καθορίζεται 
ως ακολούθως:
Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας – €4,05 ανά ζώο.
Β. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και μείωση 
ευνουχισμών – €3,84 ανά ζώο.
Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα 
– €3,40 ανά ζώο.
Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και 
ψείρες €3,40 ανά ζώο. 

Χοιροτροφία
€22 / ΜΖΚ χοιρομητέρες (€11 ανά επιλέξιμο ζώο).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κάτοχοι γεωργικής έκτασης με αμπελώνες με 
ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση τουλάχιστον 
μισού (0,5) δεκαρίου με επιλέξιμες για την 
Παρέμβαση καλλιέργειες. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
• Αμπελώνες ηλικίας άνω των 65 ετών €60 / 
δεκάριο.
• Αμπελώνες ηλικίας 50-65 ετών €35 / δεκάριο. 
• Αμπελώνες ηλικίας 35-50 ετών €20 / δεκάριο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €2.920.000

Α. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διατήρηση των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με 
κυπριακές γηγενείς ποικιλίες περιορισμένης / πολύ 
μικρής κλίμακας οινοπαραγωγής: το Μαραθεύτικο, 
το Όφθαλμο, το Γιαννούδι, το Βλούρικο, η 
Πρωμάρα, το Σπούρτικο, η Μωροκανέλλα, η 
Βασίλισσα και η Κανέλλα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη 
έκταση 1 δεκάριο με επιλέξιμες για την Παρέμβαση 
καλλιέργειες.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€30 / δεκάριο.

Β. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ 
ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η 
διατήρηση των παλαιών αμπελώνων οινοπαραγωγής 
με τις πλειοψηφούσες γηγενείς ποικιλίες της Κύπρου, 
δηλαδή το Ντόπιο Μαύρο και το Ξυνιστέρι, για 
σκοπούς διαιώνισης του ντόπιου γενετικού 
κεφαλαίου και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Α.Α 1.8 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €296.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση αποσκοπεί στη διατήρηση δασών και 
δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές 
γαίες οι οποίες εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο της 
Παρέμβασης 4.3.4 «Δάσωση και δημιουργία 
δασωδών εκτάσεων» ή των αντίστοιχων μέτρων σε 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
Η Παρέμβαση καλύπτει τη συντήρηση 
δασοσυστάδων ή/και θαμνώνων καθώς και την 
ετήσια πριμοδότηση, ως αντιστάθμισμα της 
απώλειας γεωργικού εισοδήματος, στις περιπτώσεις 
που η δασική φυτεία αντικαθιστά καθορισμένα είδη 
γεωργικής καλλιέργειας (αροτριαίες καλλιέργειες και 
καλλιέργειες εσπεριδοειδών).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Εγκεκριμένοι δικαιούχοι της Παρέμβασης 4.3.4 
«Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων».

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Εφάπαξ ενίσχυση για τις δαπάνες συντήρησης / 
περιποίησης της φυτείας ετησίως για έξι έτη και για 
αντιστάθμισμα για την απώλεια του γεωργικού 
εισοδήματος για 12 συνεχή έτη.

Α.Α 1.9 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €26,500,000  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της Παρέμβασης καταβάλλεται ενίσχυση στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε μειονεκτικές περιοχές 
(ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα) 
για αντιστάθμιση των οικονομικών απωλειών και των 
πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά την 
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις 
περιοχές αυτές. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη 
έκταση 3 δεκάρια. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κατηγορία Α «Ορεινές Περιοχές»
Μέχρι 30 εκτάρια: €14 ανά δεκάριο.
Μεγαλύτερα από 30 εκτάρια
και μέχρι 100 εκτάρια: €11,2 ανά δεκάριο.
Μεγαλύτερα από 100 εκτάρια
και μέχρι 300 εκτάρια: €9 ανά δεκάριο.
Πάνω από 300 εκτάρια: €0.

Κατηγορία Β «Περιοχές με σημαντικά φυσικά 
μειονεκτήματα» 
Μέχρι 30 εκτάρια: €5,5 ανά δεκάριο.
Μεγαλύτερα από 30 εκτάρια
και μέχρι 100 εκτάρια: €4,4 ανά δεκάριο.
Μεγαλύτερα από 100 εκτάρια
και μέχρι 300 εκτάρια: €3,5 ανά δεκάριο.
Πάνω από 300 εκτάρια: €0.

Κατηγορία Γ «Περιοχές με άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα»
Μέχρι 30 εκτάρια: €5,5 ανά δεκάριο.
Μεγαλύτερα από 30 εκτάρια
και μέχρι 100 εκτάρια: €4,4 ανά δεκάριο.
Μεγαλύτερα από 100 εκτάρια
και μέχρι 300 εκτάρια: €3,5 ανά δεκάριο.
Πάνω από 300 εκτάρια: €0.

Α.Α. 2 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €2,500,000 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος της Παρέμβασης είναι η αντιστάθμιση της 
απώλειας εισοδήματος των αγροτών, των οποίων τα 
αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών του 
Δικτύου Natura 2000. Στο πλαίσιο της Παρέμβασης 
καταβάλλεται ενίσχυση στους κατόχους γεωργικής 
γης οι οποίοι εφαρμόζουν τις πρόνοιες των εν ισχύι 
διαταγμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ομάδες αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, 
που κατέχουν γεωργική γη εντός των περιοχών 
NATURA 2000 και ως εκ τούτου υποχρεούνται να 
τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
διατάγματα.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο διάταγμα θα 
εφαρμοστούν οι ακόλουθες δράσεις:

Α. Ασυγκόμιστη παραγωγή: Διατήρηση 
ασυγκόμιστης παραγωγής σε ετήσιες καλλιέργειες 
μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ο γεωργός ο οποίος 
καλλιεργεί ετήσιες καλλιέργειες, π.χ. σιτηρά, σανό 
και βίκο, θα πρέπει να αφήνει μέρος της παραγωγής 
ασυγκόμιστο το οποίο θα ανέρχεται στο 10% των 
εκτάσεων της εκμετάλλευσης.
Όσον αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών, μπανανών, 
αμυγδαλιών, καρυδιών και φουντουκιών, ο καρπός 
θα παραμένει στα δέντρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.

Β. Διαχείριση βοσκοτόπων: Απαγόρευση βοσκής 
των ζώων κατά τη διάρκεια της περιόδου 15 
Φεβρουαρίου με 15 Απριλίου στις περιοχές 
Χερσόνησο Ακάμα και Κοιλάδα Διαρίζου.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
• «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής»
1. Ετήσιες καλλιέργειες: €8 ανά δεκάριο. 
2. Πολυετείς καλλιέργειες: €16 ανά δεκάριο.
• «Διαχείριση βοσκοτόπων»: €14,5 ανά δεκάριο.

Α.Α. 3 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (NATURA 
2000)»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €26.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της Παρέμβασης παρέχεται ενίσχυση για 
υλοποίηση επενδύσεων σε γεωργοκτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το ύψος 
της ενίσχυσης:

- Κατηγορία Α – Επενδύσεις μικρής κλίμακας
Συνολική επένδυση από €5.000 μέχρι €80.000.
Απαιτείται η υποβολή απλοποιημένου σχεδίου 
βελτίωσης.

- Κατηγορία Β – Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας
Η συνολική επένδυση πρέπει να ξεπερνά τις €30.000. 
Καλύπτει το σύνολο των επιλέξιμων κλάδων και 
τύπων επενδύσεων και προνοεί την υποβολή 
ολοκληρωμένης μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας.
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση για 
όλη την περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού 
Σχεδίου 2023-2027 ορίζεται στις €400.000 
(€600.000 για νέους γεωργούς), ενώ πριν από κάθε 
προκήρυξη ενδέχεται να καθορίζεται χαμηλότερο 
ποσό για την εκάστοτε προκήρυξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων 
(ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων) που είναι 
επικεφαλής γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων και αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή 
τους.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 40%-65% του 
ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι επιλέξιμες 
δαπάνες. 

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει έως και 
το 80% για επενδύσεις που σχετίζονται με 
περιβαλλοντικούς στόχους ή επενδύσεις που 
γίνονται από γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Ειδικά για τις επενδύσεις που σχετίζονται με την 
αποκατάσταση παραγωγικού δυναμικού που 
πλήγηκε από φυσικές καταστροφές η ενίσχυση 
δύναται να ανέλθει στο 100%. 

Α.Α 4.1.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €5.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ειδική αυτή επενδυτική Παρέμβαση καλύπτει την 
παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης για δαπάνες 
που εξυπηρετούν περιβαλλοντικούς, κλιματικούς 
σκοπούς, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που 
σχετίζονται με τη βελτίωση της ευημερίας των 
ζώων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων 
(ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων) που είναι 
επικεφαλής γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων και αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή 
τους ή οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας που
θα έχει στόχο την εξυπηρέτηση των 
γεωργοκτηνοτρόφων.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 60%-80% του 
ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης, ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι επιλέξιμες 
δαπάνες (π.χ. νέοι γεωργοί, ορεινές περιοχές). 

Το κατώτατο όριο επένδυσης καθορίζεται στις 
€5.000, ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά 
εκμετάλλευση, για όλη την περίοδο εφαρμογής του 
Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027, ορίζεται στις 
€400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς). Πριν από 
κάθε προκήρυξη ενδέχεται να καθορίζεται 
χαμηλότερο ποσό για την εκάστοτε προκήρυξη.

Α.Α. 4.1.2 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €5.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της Παρέμβασης ενισχύονται επενδύσεις που 
αφορούν τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων. 
Επιλέξιμοι τομείς παραγωγής:
• Χοιροτροφία 
• Βουστάσια και εγκαταστάσεις αρμέγματος
• Πτηνοτροφεία / Πτηνοσφαγεία
• Αιγοπροβατοτροφία

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων (ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων), που είναι επικεφαλής 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και 
αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή τους.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 50% και 80% 
του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, για 
όλη την περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού 
Σχεδίου 2023-2027, ορίζεται στις €800.000, ενώ πριν 
από κάθε προκήρυξη ενδέχεται να καθορίζεται 
χαμηλότερο ποσό για την προκήρυξη.

Α.Α. 4.1.3 – «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €10.300.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων 
και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 
μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων. 

Η στήριξη στοχεύει στην:

-Αναβάθμιση ή /και δημιουργία σύγχρονων μονάδων 
μεταποίησης και/ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
-Ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και πιστοποίηση της ποιότητας και της 
ασφάλειας της παραγωγής.
-Ενίσχυση του προσανατολισμού της παραγωγής 
προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, 
την ψηφιοποίηση και την προώθηση καινοτόμων 
επενδύσεων και διαδικασιών.

Α.Α 4.2 - «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»  

-Αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, 
αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή.
-Διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και 
βιολογικών προϊόντων.
-Αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας καθώς και 
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
-Εφαρμογή δράσεων για προστασία του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 
της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και την 
παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις 
αγροτικές περιοχές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι Α: μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Δικαιούχοι Β: πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κατηγορίας ΜΜΕ.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης οι €500.000 για τις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται ως Δικαιούχοι Α
και οι €200.000 για τους Δικαιούχους Β, για όλη
την περίοδο εφαρμογής της Παρέμβασης.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €2.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
επενδύσεις: 
α. Αναβάθμιση αναψυχής των Εθνικών Δασικών 
Πάρκων.
β. Δημιουργία και αναβάθμιση μονοπατιών.
γ. Δημιουργία μικρών και αναβάθμιση υφιστάμενων 
εκδρομικών χώρων.
δ. Δημιουργία μικρών και αναβάθμιση υφιστάμενων 
κατασκηνωτικών χώρων.
ε. Αναβάθμιση κέντρων περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
στ. Ανάδειξη στοιχείων δασικής κληρονομιάς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Για τα α και στ: Δικαιούχος είναι το Τμήμα Δασών.
Για τα β, γ, δ και ε: Δικαιούχοι είναι Κρατικές Αρχές, 
Τμήμα Δασών, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύνδεσμοι Γονέων, 
Φορείς Προσκόπων, Εκκλησιαστικές - 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Α.Α. 4.3.1 - «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €3.045.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρέμβαση αποτελείται από δύο δράσεις: 
α. Επενδύσεις για την πρόληψη ζημιών εξαιτίας 
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων. 
β. Επενδύσεις αποκατάστασης δασών και δασικών 
εκτάσεων που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές 
και από φυσικές καταστροφές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών αρχών και 
κρατικών φορέων, Τμήματος Δασών και Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών. 

Α.Α. 4.3.2 – «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.305.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση στοχεύει στη δημιουργία και 
διατήρηση ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη 
βιοποικιλότητα με επίκεντρο την παροχή τροφής και 
νερού στην άγρια ζωή και την καταπολέμηση 
χωροκατακτητικών ειδών που εκτοπίζουν φυσικά 
και γεωργικά οικοσυστήματα. Με αυτό τον τρόπο η 
Παρέμβαση συμβάλλει τόσο στην υλοποίηση για 
διατήρηση της βιοποικιλότητας της Στρατηγικής για 
τα Δάση και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 
όσο και της πράσινης συμφωνίας για προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή.

Η Παρέμβαση αποτελείται από δύο δράσεις:

Α. Προστασία Βιοποικιλότητας

Η Δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

α. Βελτίωση ενδιαιτημάτων άγριας ζωής:
     i. Φυτεύσεις με δασικά ή και άλλα καρποφόρα 
δέντρα και θάμνους.
     ii. Κατασκευή μικρού ταμιευτήρα νερού (δήμμα- 
weir) ή ομβροσυλλεκτών συνδεδεμένων με λιμνία.
     iii. Διαμόρφωση δρόμων για άγρια ζωή και 
βελτίωση της σηματοδότησης του δασικού δικτύου 
για καθοδήγηση επισκεπτών.
     iv. Δημιουργία καταφυγίων ή και θέσεων 
παρατήρησης άγριας ζωής.

β. Δημιουργία λιμνίων άγριας ζωής:
Δημιουργία λιμνίων χωρητικότητας μέχρι 10.000 m³ 
για ενίσχυση της διατήρησης της δασικής άγριας 
ζωής.
γ. Καταπολέμηση χωροκατακτητικών ειδών:
Καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ειδών Acacia 
saligna και Ailanthus altissima και εγκατάσταση 
φυσικής και άλλης βλάστησης.

Α.Α. 4.3.3 – «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ »

Β. Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων / 
αναδασώσεων για βελτίωση της ανθεκτικότητας 
των δασών

Περιλαμβάνει αραιώσεις που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της δομής των δασών που 
δημιουργήθηκαν από δασώσεις ή / και 
αναδασώσεις, στην αύξηση της ποσότητας άνθρακα 
που βρίσκεται αποθηκευμένος σε αυτά καθώς και 
στη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους έναντι της 
κλιματικής αλλαγής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δράση Α:
Κρατικές Αρχές, φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις τους 
(συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, 
Μοναστηριακών και άλλων Θρησκευτικών Αρχών), 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανισμοί Δημοσίου 
Δικαίου. 

Δράση Β:
Κρατικές Αρχές, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές και 
μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές, 
Φυσικά Πρόσωπα.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών.
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Α.Α. 4.4 - «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΧΩΡΙΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €650.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και 
δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές 
γαίες.
Οι επιμέρους στόχοι της Παρέμβασης είναι:
• Η βελτίωση και η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος.
• Η αύξηση των δασικών εκτάσεων.
• Η διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
• Η προσαρμογή των νεοϊδρυθεισών 
δασοσυστάδων στην κλιματική αλλαγή με τη 
χρησιμοποίηση κατάλληλων φυτικών ειδών. 
• Η δέσμευση άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες 
δασοσυστάδες.

Η ζώνη στην οποία εφαρμόζεται η παρέμβαση 
περιλαμβάνει τα τεμάχια γης που έχουν υψόμετρο 
μέχρι 900 μέτρα και στα οποία το δυναμικό της 
φυσικής άγριας βλάστησης είναι συνήθως χαμηλό 
αλλά και ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι 
ενώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των 
Εκκλησιαστικών, Μοναστηριακών και άλλων 
Θρησκευτικών Αρχών, Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Α.Α 4.3.4 - «ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΑΣΩΔΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €10.300.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου, με στόχο τη διατήρηση και την ανάδειξη 
του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των 
αγροτικών περιοχών μέσω της υλοποίησης έργων 
υποδομής, προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού, 
αποτελώντας έναυσμα για την αξιοποίηση όλων των 
πόρων της κυπριακής υπαίθρου. Η Παρέμβαση δεν 
καλύπτει τις αστικές περιοχές. 
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης καλύπτονται οι πιο 
κάτω κατηγορίες έργων:
• Αναπλάσεις δημόσιων χώρων.
• Δημιουργία Κέντρων Παροχής Κοινωνικών / 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
• Πολυδύναμα κέντρα φροντίδας / δημιουργικής 
απασχόλησης ηλικιωμένων /ΑμεΑ/ ανενεργού 
πληθυσμού (ευάλωτες ομάδες).
• Πολυδύναμα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 
νέων και παιδιών.
• Πολυδύναμα κέντρα παροχής υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κυβερνητικά Τμήματα και Τοπικές Αρχές.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι το 100% της 
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου στη βάση 
της προσκόμισης σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €10.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της Παρέμβασης ενισχύεται:
• Η δημιουργία υποδομών για ένταξη στο υδατικό 
ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
εξοικονόμηση ποσοτήτων φρέσκου νερού.
• Η δημιουργία υποδομών που διασφαλίζουν την 
εξοικονόμηση νερού άρδευσης λόγω απωλειών από 
δίκτυα, καθώς και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
με απώτερο σκοπό τη μείωση των απωλειών και τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων 
υδατικών πόρων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δημόσιοι Οργανισμοί και οργανισμοί ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
συνεργασίες παραγωγών. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των 
επιλέξιμων δαπανών.

Α.Α. 4.5.1 – «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της Παρέμβασης χρηματοδοτούνται δράσεις 
κυκλικής οικονομίας, όπως η αξιοποίηση φυτικών 
υπολειμμάτων και κλαδεμάτων. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κρατικές Αρχές, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ή ενώσεις τους) και 
άλλες συνεργασίες παραγωγών με συμμετοχή των 
πιο πάνω. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης 
δαπάνης των υλοποιημένων δράσεων.

Α.Α. 4.5.2 – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 
ΤΟΜΕΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €2.500.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση αφορά τη δημιουργία της 
απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της 
κτηνοτροφίας, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε κτηνοτροφική γη, την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση αφορά το 100% των επιλέξιμων 
δαπανών.

Α.Α. 4.5.3 – «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €11.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση παρέχει οικονομική στήριξη για την 
πρώτη εγκατάσταση νέων, άνω των 18 και κάτω των 
40 ετών (συμπεριλαμβάνεται το 40ό έτος), στον 
τομέα της γεωργίας. Στόχος είναι η ενθάρρυνση 
νέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον 
τομέα, διευκολύνοντας την είσοδό τους στον κλάδο. 
Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επιχειρηματικό 
σχέδιο στο οποίο θα περιγράφεται η ανάπτυξη της 
μονάδας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 
Οι αιτητές αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να 
αποκτήσουν επαρκή επαγγελματική κατάρτιση, αν 
δεν κατέχουν, και να ενταχθούν στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς 
εργαζόμενοι γεωργοί / κτηνοτρόφοι.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικό Πρόσωπο:

• το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος αυτής κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
• διαθέτει ή θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά 
προσόντα και δεξιότητες σχετικές με τον κλάδο 
παραγωγής της εκμετάλλευσής του,
• εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / 
αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας 
τη νόμιμη κατοχή της.

Νομικό Πρόσωπο:

• εταιρεία η οποία έχει συσταθεί με βάση τον περί 
Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, με κύρια δραστηριότητα 
τον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, 
• το 95% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας να ανήκει σε φυσικό ή φυσικά πρόσωπα, 
κανένας εκ των οποίων δεν θα έχει υπερβεί το 41ο 
έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης και εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως 
επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του νομικού 
προσώπου, αποδεικνύοντας τη νόμιμη κατοχή της, 
• ο επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) του νομικού 
προσώπου θα πρέπει να διαθέτει ή θα αποκτήσει 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες 
σχετικές με τον κλάδο παραγωγής της 
εκμετάλλευσής του.

Α.Α 5 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €9.600.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσα από την οποία οι φορείς των 
αγροτικών περιοχών συνενώνουν τις δυνάμεις τους, 
δημιουργούν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι 
οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
αειφόρου ανάπτυξης έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η 
ανάπτυξη στην περιοχή τους. Η πρωτοβουλία 
LEADER εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του LEADER οι εγκεκριμένες ΟΤΔ θα 
υλοποιήσουν τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξής 
τους, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά από 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
συνεργασίας. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι παρεμβάσεις LEADER μπορούν να εφαρμοστούν 
στις αγροτικές περιοχές σε όλη την επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το κράτος. Το 
LEADER δεν θα εφαρμόζεται στις αστικές περιοχές 
οι οποίες ορίζονται ως οι διοικητικές περιοχές των 
Δήμων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας.

* Τα ποσά ενίσχυσης για κάθε Δράση που 
εφαρμόζεται από τις ΟΤΔ θα αναφέρονται στα 
έγγραφα των προκηρύξεων.

Α.Α. 6.1 «LEADER»

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ελάχιστη ενίσχυση ανέρχεται σε €20.000 και 
αυξάνεται μέχρι τις €50.000 με βάση τους δύο πιο 
κάτω παράγοντες:
• Κατά πόσο η εγκατάσταση γίνεται σε ορεινή 
περιοχή. 
• Το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €3.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα παρέχεται ενίσχυση 
για τη σύσταση και λειτουργία  Επιχειρησιακών 
Ομάδων (ΕΟ) οι οποίες θα εφαρμόζουν πιλοτικά 
προγράμματα που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, 
στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων 
προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους 
τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, στην 
καλύτερη ένταξη των πρωτογενών και 
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην αλυσίδα 
τροφίμων και στη βελτίωση της προστιθέμενης 
αξίας στα γεωργικά προϊόντα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Συνεργασίες στις οποίες συμμετέχουν απαραιτήτως 
τουλάχιστον ένας γεωργός ή δασοκόμος. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται από 
€50.000-€200.000 ανάλογα με τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό και τις δράσεις του υποβαλλόμενου 
σχεδίου της κάθε ΕΟ και το ποσοστό ενίσχυσης 
κυμαίνεται από 60% μέχρι 100%.

Α.Α 6.2 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €3.000.000

Δράση Γ1 «Στήριξη της χρήσης συστημάτων 
ποιότητας από γεωργούς»

Καλύπτονται τα έξοδα πιστοποίησης γεωργών και 
ομάδων παραγωγών που είναι συμμετέχοντες στα 
πιο κάτω συστήματα ποιότητας / πιστοποίησης:
• Κοινοτικά συστήματα ποιότητας. 
• Εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων. 
• Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών 
προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται από αρμόδιο 
όργανο. 

Α.Α. 6.3 – «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Δράση Γ2 «Στήριξη της προώθησης των 
συστημάτων ποιότητας»

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης οι 
οποίες είναι σχεδιασμένες να ωθήσουν τον 
καταναλωτή στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή 
τροφίμων που καλύπτονται από τα κοινοτικά 
συστήματα ποιότητας και τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας. 
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν:
• Την οργάνωση και/ή τη συμμετοχή σε 
εμποροπανηγύρεις, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις / δράσεις δημοσίων σχέσεων.
• Δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης 
μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας ή στα 
σημεία πώλησης εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας.

Δράση Γ3 «Στήριξη συνεργασιών για ετοιμασία 
τεχνικών φακέλων»

Ενθάρρυνση της δημιουργίας και κατοχύρωσης 
νέων προϊόντων ποιότητας, παρέχοντας οικονομική 
στήριξη σε συνεργασίες μεταξύ παραγωγών για την 
ετοιμασία τεχνικών φακέλων για κατοχύρωση 
προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
• Για τη Δράση Γ1 είναι γεωργοί και ομάδες 
γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα 
ποιότητας. 
• Για τη Δράση Γ2 (προώθησης συστημάτων 
ποιότητας) είναι ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως 
της νομικής τους υπόστασης, αποτελούμενες από 
επιχειρηματίες (γεωργούς, ομάδες γεωργών, 
παραγωγούς μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων) που συμμετέχουν στα συστήματα 
ποιότητας. Ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ομάδα εφόσον η 
σχετική νομοθεσία του αντίστοιχου συστήματος 
ποιότητας το επιτρέπει.
• Για τη Δράση Γ3 είναι ομάδες γεωργών / 
μεταποιητών που θα συμμετέχουν στο υπό 
ανάπτυξη σύστημα ποιότητας.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ Γ1: Θα καλύπτονται οι επιλέξιμες δαπάνες 
μετά από προσκόμιση απόδειξης από τον φορέα 
ελέγχου, όπως αυτά θα καθορίζονται πριν από την 
προκήρυξη της παρούσας Παρέμβασης.
ΔΡΑΣΗ Γ2: Η στήριξη θα περιορίζεται μέχρι το 70% 
του επιλέξιμου κόστους της δράσης, με μέγιστο 
ύψος επιδότησης τις €100.000 ανά δικαιούχο ανά 
τριετία.
ΔΡΑΣΗ Γ3: Καταβολή ενίσχυσης μέχρι €10.000.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση στηρίζει την ανάπτυξη οριζόντιων και 
κάθετων συνεργασιών μεταξύ παραγόντων της 
αλυσίδας τροφίμων με σκοπό τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και 
τοπικών αγορών. Επιπρόσθετα, παρέχεται στήριξη 
σε δράσεις προώθησης σε τοπική κλίμακα βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Συνεργασίες ή επιχειρησιακές ομάδες οι οποίες 
ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην 
προκήρυξη.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 60% μέχρι 80%
επί του συνολικού ποσού επένδυσης. 

Α.Α. 6.4 - «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €3.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκοπός της Παρέμβασης είναι η διευκόλυνση της 
σύστασης και της διοικητικής λειτουργίας Ομάδων 
και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της 
γεωργίας. 
Στόχοι των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών 
θα είναι η προσαρμογή της παραγωγής και των 
προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη τους στις 
απαιτήσεις της αγοράς, η από κοινού διάθεση 
εμπορευμάτων στην αγορά συμπεριλαμβανομένων 
της προετοιμασίας προς πώληση, της 
συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού 
χονδρεμπόρων, η θέσπιση κοινών κανόνων για 
πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και 
κυρίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη 
διαθεσιμότητα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Εθνική Αρχή 
Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
Οργανώσεις Παραγωγών των Οπωροκηπευτικών 
που εφαρμόζουν Επιχειρησιακά Προγράμματα δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Α.Α. 6.5 - «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κατ’ αποκοπή παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε 
ετήσιες δόσεις για πέντε έτη. Η ενίσχυση 
υπολογίζεται με βάση την ετήσια διατεθείσα στο 
εμπόριο παραγωγή. Τον πρώτο χρόνο θα 
καταβάλλεται το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
και θα μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ανά 
έτος. Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: €100.000 ανά έτος.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €392.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση στοχεύει στην επαγγελματική 
κατάρτιση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και 
εμπειριών των γεωργοκτηνοτρόφων και των 
δασοκαλλιεργητών. Τα προγράμματα κατάρτισης 
θα υλοποιούνται μέσω σειράς μαθημάτων, 
εργαστηρίων, ενημερωτικών συγκεντρώσεων και 
ηλεκτρονικά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο 
αναλαμβάνει την ευθύνη για την πραγματοποίηση 
των εκπαιδεύσεων. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση αφορά το 100% των επιλέξιμων 
δαπανών. 

Α.Α 7.1 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €608.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παρέμβαση αποτελεί εργαλείο ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, μέσω του οποίου οι 
συμμετέχοντες στην επίσκεψη έρχονται σε επαφή με 
καινοτόμες ιδέες που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. 
Οι επισκέψεις δύνανται να πραγματοποιηθούν σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε μεταποιητικές 
μονάδες, σε οργανώσεις παραγωγών ή 
συνεταιρισμούς και μπορούν να καλύπτουν θέματα 
της παραγωγικής διαδικασίας, της οργάνωσης της 
παραγωγής, καθώς και της εμπορίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οργανισμοί με νομική υπόσταση οι οποίοι έχουν 
πεδίο ενασχόλησης τον γεωργικό ή/και δασοκομικό 
τομέα.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση θα παρέχεται στη βάση 
προκαθορισμένων τιμών που θα αναφέρονται στην 
προκήρυξη. 

Α.Α. 7.2 - «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΑΠ 2023-2027

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.022.132

Η Τεχνική Υποστήριξη στοχεύει στην 
αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του 
Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
μέσω της χρηματοδότησης ενεργειών και 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με αυτό. 
Μέσω της τεχνικής υποστήριξης επιτυγχάνεται η 
ομαλή υλοποίηση των Παρεμβάσεων, παρέχεται ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης προς τους 
άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, διοικητικές δομές και 
μηχανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μέσω της Τεχνικής Υποστήριξης ενισχύονται 
δράσεις προετοιμασίας, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, διοικητικής 
υποστήριξης, δικτύωσης, ελέγχων, ενημέρωσης, 
δημοσιότητας. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Διαχειριστική Αρχή Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 
2023-2027.



Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα με βάση το ΠΑΑ 2014-2020, θα συνεχίσει 
να εξελίσσεται και θα θέσει στη διάθεση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 τις γνώσεις, την εμπειρία 
αλλά και τις υποδομές του. Στην Κύπρο θα παραμείνει ένα και μόνο εθνικό Δίκτυο όπως λειτούργησε και στις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Το ΕΑΔ λειτουργεί με βάση τους ακόλουθους στόχους:

1. Αύξηση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων της 
ΚΑΠ και διευκόλυνση της μεταξύ τους ανταλλαγής εμπειριών και μάθησης.
2. Βελτίωση της ποιότητας των Παρεμβάσεων των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ.
3. Πληροφόρηση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ και τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης.
4. Προώθηση της καινοτομίας και διάδοση της γνώσης στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης.
5. Συμβολή στη διάδοση αποτελεσμάτων των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ.

Το ΕΑΔ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, λειτουργεί ως ένα μέσο διάδοσης της γνώσης και ειδικότερα της 
καινοτομίας στους εμπλεκόμενους φορείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 
συστήματος AKIS. Για τον σκοπό αυτό το ΕΑΔ συμβάλλει στη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας, για 
αμφίδρομη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας, με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και με ταυτόχρονη αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, όπως είναι η εφαρμογή διαδραστικών 
μεθόδων, η χρήση πλατφορμών ενημέρωσης, η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και η αύξηση στη χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Οι εργασίες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συντονίζονται από Ομάδα Διαχείρισης του Δικτύου. Εκτός από 
τον συντονισμό όλων των θεσμικών οργάνων του Δικτύου, η Ομάδα Διαχείρισης προτείνει Σχέδιο Δράσης, 
συντονίζει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, οργανώνει τους εμπλεκόμενους στο Δίκτυο φορείς, 
διοργανώνει συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες, διαχέει ενημερωτικό υλικό και ενημερώνει τους φορείς 
και τα μέλη. 

Υπό την αιγίδα του ΕΑΔ λειτουργεί και το Δίκτυο ΕΣΚ Κύπρου. Το Δίκτυο οργανώνει και λειτουργεί Θεματική 
Δικτυακή Ομάδα εξειδικευμένη σε θέματα Καινοτομίας, στην οποία συμμετέχουν όλες οι ενεργές 
Επιχειρησιακές Ομάδες και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Η συγκεκριμένη 
Θεματική Δικτυακή Ομάδα δραστηριοποιείται γενικότερα σε θέματα γνώσης και καινοτομίας, τα οποία 
σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας του 
συστήματος AKIS.

Το ΕΑΔ εντοπίζει και εντάσσει μέλη τα οποία θα είναι φορείς από τον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης της Κύπρου και τους οποίους αφορούν οι αντικειμενικοί στόχοι του Δικτύου. Μέλη μπορεί να είναι 
Ομάδες Τοπικής Δράσης, Επιχειρησιακές Ομάδες του Δικτύου ΕΣΚ Κύπρου, Τοπικές Αρχές, οργανώσεις 
παραγωγών, ομάδες παραγωγών, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οργανωμένοι σύνδεσμοι, ερευνητικά 
ιδρύματα, αρμόδιες αρχές και άλλοι φορείς της αγροτικής ανάπτυξης του τόπου.

Τα μέλη οργανώνονται με τρόπο που διευκολύνεται η ανταλλαγή εμπειριών και η μάθηση μεταξύ τους και 
ειδικά μεταξύ ομότιμων. Σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών με δραστηριότητες οι οποίες 
προωθούν την επίτευξη των στόχων του ΕΑΔ, το οποίο θα λειτουργήσει με τρόπο που θα στηρίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των μελών του και ειδικά των Επιχειρησιακών Ομάδων του Δικτύου ΕΣΚ Κύπρου, των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης ή παρόμοιων δομών τοπικής ανάπτυξης. Όλα τα μέλη πρέπει να συνεργάζονται 
τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ομάδα Διαχείρισης, καθώς επίσης και με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Παράλληλα, συμμετέχουν ενεργά στη υλοποίηση των στόχων του ΕΑΔ.
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Παράρτημα Ι – Οικολογικά Προγράμματα
και Αγροπεριβαλλοντικές Παρεμβάσεις ανά καλλιέργεια - συνδυασμοί 

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης Δεν συνδυάζονται *

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αμπέλια

Α.Π. 3.1Β «Θρυμματισμός και 
ενσωμάτωση φυτικών 
υπολειμμάτων στο έδαφος»

Α.Π. 3.1 Γ «Αξιοποίηση κομπόστας»
 
Α.Π. 3.2 Γ «Αποκλεισμός της χρήσης 
ζιζανιοκτόνων»

Α.Α. 1.3 Γ «Συντήρηση μικρής 
κλίμακας ή διατήρηση υφιστάμενων 
ξηρολιθιών εντός αγροτεμαχίων»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

Α.Α. 1.8 Α «Διατήρηση και βιώσιμη 
χρήση γηγενών ποικιλιών 
οινοπαραγωγής της Κύπρου» 
(Μαραθεύτικο, το Όφθαλμο, το 
Γιαννούδι, το Βλούρικο, η Πρωμάρα, 
το Σπούρτικο, η Μωροκανέλλα, η 
Βασίλισσα και η Κανέλλα

Α.Α. 1.8 Β «Διατήρηση παλαιών 
αμπελώνων οινοπαραγωγής (Ντόπιο 
Μαύρο και Ξυνιστέρι»

•Tα αμπελοτεμάχια που συμμετέχουν στις παρεμβάσεις Α.Π. 3.2  ή Α.Α. 1.8 δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στην παρέμβαση του Αμπελοοινικού τομέα ΕΠΣΑ 1, όπου απορρέει υποχρέωση 
εκρίζωσης.

•Tα αμπελοτεμάχια που συμμετέχουν στις παρεμβάσεις Α.Α. 1.3 Γ δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στην παρέμβαση του Αμπελοοινικού τομέα ΕΠΣΑ 3.

*Δεν συνδυάζονται: Τεμάχια που εντάσσονται στη συγκεκριμένη Παρέμβαση δεν μπορούν να 
ενταχθούν ταυτόχρονα και στις Παρεμβάσεις που καταγράφονται στη συγκεκριμένη στήλη.

€20/δεκάριο

€120/δεκάριο

€75/δεκάριο

€34/δεκάριο

€120/δεκάριο

€30/δεκάριο

•Αμπελώνες ηλικίας άνω των 
65 ετών €60 / δεκάριο

•Αμπελώνες ηλικίας 50-65 
ετών €35/δεκάριο

•Αμπελώνες ηλικίας 35-50 
ετών €20/δεκάριο

-

-

Α.Α. 1.4

-

Α.Π. 3.2 Γ

-

-
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Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης Δεν συνδυάζονται *

Αρωματικά φυτά

Α.Π. 3.2 Γ «Αποκλεισμός της χρήσης 
ζιζανιοκτόνων»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

€90/δεκάριο

€120/δεκάριο

Α.Α. 1.4

Α.Π. 3.2Γ

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Λαχανικά

Α.Π. 3.1 Γ «Αξιοποίηση κομπόστας»

Α.Π. 3.2 Α «Εφαρμογή 
Ηλιοαπολύμανσης σε Καλλιέργειες 
Θερμοκηπίου και ανοικτές 
καλλιέργειες»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

€120/δεκάριο

€180/δεκάριο

€120/δεκάριο

-

-

-

Δεν συνδυάζονται *

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης Δεν συνδυάζονται *

Δενδρώδεις καλλιέργειες

Α.Π. 3.1Β «Θρυμματισμός και 
ενσωμάτωση φυτικών 
υπολειμμάτων στο έδαφος»

Α.Π. 3.1 Γ «Αξιοποίηση κομπόστας»

Α.Π. 3.2 Γ «Αποκλεισμός της χρήσης 
ζιζανιοκτόνων»

Α.Α. 1.1 Β «Στοχευμένες
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στα 
εσπεριδοειδή»

Α.Α. 1.3 Γ «Συντήρηση μικρής 
κλίμακας ή διατήρηση υφιστάμενων 
ξηρολιθιών εντός αγροτεμαχίων»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

€20/δεκάριο

€120/δεκάριο

Υψόμετρο ≥600: €55/δεκάριο 
Υψόμετρο <600: €32/δεκάριο

Αμυγδαλιές & Φουντουκιές: 
€40/δεκάριο

€51/δεκάριο

€34/δεκάριο

Αρδευόμενες €120/δεκάριο
Μη αρδευόμενες €75/δεκάριο

-

-

Α.Α. 1.4

Α.Α. 1.4

Α.Π 3.2Γ
Α.Α 1.1 Β
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Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Μπανάνες

A.Π. 3.1 A. «Καλλιεργητικές δράσεις 
στην καλλιέργεια της Μπανάνας»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

€80/δεκάριο

€120/δεκάριο

Α.Α. 1.4

Α.Π. 3.1 Α

Δεν συνδυάζονται *

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Χαρουπιά

Α.Π. 3.1Β «Θρυμματισμός και 
ενσωμάτωση φυτικών 
υπολειμμάτων στο έδαφος»
Α.Π. 3.1 Γ «Αξιοποίηση κομπόστας»
Α.Π. 3.1 Δ «Εφαρμογή 
περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών 
πρακτικών στην καλλιέργεια της 
χαρουπιάς»
Α.Π. 3.2 Γ «Αποκλεισμός της χρήσης 
ζιζανιοκτόνων»
Α.Α. 1.3 Γ «Συντήρηση μικρής 
κλίμακας ή διατήρηση υφιστάμενων 
ξηρολιθιών εντός αγροτεμαχίων»
Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

€20/δεκάριο

€120/δεκάριο
€47/δεκάριο

 €40/δεκάριο

€34/δεκάριο

Μη αρδευόμενες €75/ δεκάριο

Α.Π. 3.1Δ

Α.Π. 3.1Β

Α.Α. 1.4

Α.Π. 3.2Γ

Δεν συνδυάζονται *

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Πατάτες

Α.Π. 3.1 Γ «Αξιοποίηση κομπόστας»

Α.Π. 3.2 Β «Χρήση ανθεκτικών 
ποικιλιών πατάτας σε νηματώδεις»

Α.Α. 1.1Α «Στοχευμένες 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην 
καλλιέργεια των πατατών»

Α.Α. 1.2 Α «Συστήματα εναλλαγής 
καλλιεργειών»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
κτηνοτροφία»

€120/δεκάριο

€60/δεκάριο

€35/δεκάριο

€46/δεκάριο (Α επιλογή)
€95/δεκάριο (Β επιλογή)

€120/δεκάριο

-

-

Α.Α 1.4

Α.Α. 1.4

Α.Α. 1.1Α
Α.Α. 1.2Α
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Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Σιτηρά

Α.Π. 3.1 Γ «Αξιοποίηση κομπόστας»

Α.Π. 3.1Ε1 «Χρήση πιστοποιημένου 
σπόρου και λάσπης»

Α.Π. 3.1Ε2 «Χρήση πιστοποιημένου 
σπόρου και λιπασμάτων βραδείας 
αποδέσμευσης»

Α.Π. 3.1Ε3 «Χρήση πιστοποιημένου 
σπόρου στη βιολογική γεωργία»

Α.Π. 3.1Ε4 «Χρήση λιπασμάτων 
βραδείας αποδέσμευσης» ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Α.Α 1.2 Β «Συστήματα εναλλαγής 
καλλιεργειών»

Α.Α. 1.3 Α «Νησίδες βιοποικιλότητας

Α.Α. 1.3 Γ «Συντήρηση μικρής 
κλίμακας ή διατήρηση υφιστάμενων 
ξηρολιθιών εντός αγροτεμαχίων»

Α.Α. 1.3 Δ «Πυροπροστατευτικοί 
χειρισμοί»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

€170/δεκάριο

€27/δεκάριο

€17,5/δεκάριο

€10/δεκάριο

€7,5/δεκάριο

€30/δεκάριο

€6/δεκάριο

€34/δεκάριο

€6,4/δεκάριο

€41/δεκάριο

Α.Π. 3.1 Ε1

Α.Π. 3.1Γ
Α.Α. 1.4

Α.Π. 3.1 Ε2,3,4

Α.Α. 1.4
Α.Π. 3.1 Ε 1,3,4

Α.Π. 3.1 Ε1,2,4,
Α.Α. 1.2Β

Α.Π. 3.1 Ε1,2,3 
Α.Α 1.4

Α.Π. 3.1 Ε3, 
Α.Α. 1.4

Α.Α. 1.3Α
Α.Α. 1.3Δ

Α.Α. 1.2Β

Α.Α. 1.2Β

Α.Π. 3.1 Ε1,2,4
Α.Α. 1.2Β
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ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Αγελαδοτροφία

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

Α.Α. 1.6 «Διατήρηση παραδοσιακών 
φυλών ζώων»

€130/ζώο

€340/ζώο

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Αιγοπρόβατα

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

Α.Α. 1.6 «Διατήρηση παραδοσιακών 
φυλών ζώων»

Α.Α. 1.7 «Ευημερία των ζώων»

€85/ζώο

€51/ζώο

Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας – €4,05 
ανά ζώο

Β. Διατήρηση σωματικής 
κατάστασης και μείωση 

ευνουχισμών – €3,84 ανά ζώο
Γ. Πρόληψη παραγόντων που 

προκαλούν χωλότητα – €3,40 ανά 
ζώο

Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, 
ψύλλους και ψείρες - €3,40 ανά ζώο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023 - 2027
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Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Μελισσοκομία

Α.Α. 1.3Β «Διαχείριση μελισσοσμηνών με 
σκοπό τη διατήρηση αρμονικής 
συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά»

Α.Α. 1.4 «Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία»

Κατ’ αποκοπή ποσό σύμφωνα με το 
μέγεθος της μονάδας, το οποίο 

βασίζεται στον αριθμό των κυψελών 
(κατά προσέγγιση €8). Ο αναλυτικός 
πίνακας ενισχύσεων περιλαμβάνεται 

στο εγχειρίδιο εφαρμογής.

Κατ’ αποκοπή ποσό σύμφωνα με το 
μέγεθος της μονάδας, το οποίο 

βασίζεται στον αριθμό των κυψελών 
(κατά προσέγγιση €36). Ο 

αναλυτικός πίνακας ενισχύσεων 
περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο 

εφαρμογής.

Παρέμβαση Ποσό ενίσχυσης

Χοιροτροφία

Α.Α. 1.5 «Ανάληψη υποχρεώσεων για 
μείωση της χρήσης αντιβιοτικών»

Α.Α. 1.7 «Ευημερία των ζώων »

€1-€3,5/ζώο ανάλογα με την 
κατηγορία που εμπίπτει

€11/χοιρομητέρα



Παράρτημα ΙΙ - Πρότυπα για την καλή γεωργική
και περιβαλλοντική κατάσταση της γης

ΚΓΠΚ 1: Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε 
σχέση με τη γεωργική έκταση.
H αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται 
κατ’ έτος από τους/τις γεωργούς στην αίτηση ενίσχυσης δεν πρέπει να μειώνεται κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς του 2018. Η ετήσια αναλογία βοσκοτόπων 
για κάθε έτος παρακολουθείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΟΑΠ).

ΚΓΠΚ 2: Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων (έτος εφαρμογής 2024).
Οι γεωργοί οι οποίοι κατέχουν έκταση που εμπίπτει μέσα στους υγροτόπους ή τυρφώνες είναι υπόχρεοι 
να εφαρμόζουν τους ειδικούς όρους που υπάρχουν στα Υπουργικά Διατάγματα και τα σχέδια διαχείρισής 
τους.
Οι υγρότοποι στην Κύπρο αναφέρονται στις Αλυκές Λάρνακας, Λίμνη Παραλιμνίου και Λίμνη Ορόκλινης, 
οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 προστατευόμενων περιοχών. 
Οι τυρφώνες στην Κύπρο (Τύπος Οικοτόπου 6460) βρίσκονται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους σε 
κρατική δασική γη (δύο θέσεις Αλμυρολίβαδο και Πασιά Λιβάδι).

ΚΓΠΚ 3: Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας.
Απαγορεύεται η καύση των υπολειμμάτων αροτραίων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας και κατόπιν άδειας από την Αρχή Τοπικής Διοίκησης της περιοχής μέσα στα όρια της 
οποίας βρίσκεται το σημείο στο οποίο πρόκειται να ανάψει τη φωτιά και υπό την επίβλεψη των εν λόγω 
αρχών.

ΚΓΠΚ 4: Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων. 
Οι γεωργοί είναι υπόχρεοι να τηρούν τις πιο κάτω ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδάτινων σωμάτων, 
για την εφαρμογή λιπασμάτων και χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
- Απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από ρυάκια στα οποία 
υπάρχει ροή νερού, 50 μέτρων από λίμνες, 50 μέτρων από ποταμούς στους οποίους υπάρχει ροή νερού 
και 300 μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια, εκτός εάν έχει 
ορισθεί ζώνη διαφορετικά ορισμένη από το Τ.Α.Υ. και σε καμία περίπτωση η απόσταση δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη των 3 μέτρων.
- Απαγορεύεται η χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων 
από υδάτινα σώματα.
Για σκοπούς του παρόντος προτύπου ο όρος υδάτινο σώμα περιλαμβάνει: λίμνη, φράγμα, ρεύμα, ποταμό 
ή διώρυγα, τμήμα ρεύματος, ποταμού ή διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή τμήμα παράκτιων υδάτων, 
αρδευτικά κανάλια με μέσο πλάτος μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου (το οποίο έχει νερό περισσότερους από 6 
μήνες τον χρόνο), καθώς και οποιοδήποτε άλλο υδατόρευμα στο οποίο υπάρχει ροή νερού.

ΚΓΠΚ 5: Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και 
διάβρωσής του, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους.
Για μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους οι γεωργοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας και της κλίσης τους αγροτεμαχίου τους. Συγκεκριμένα: 
- Σε αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 10%, η άροση θα πρέπει να γίνεται κατά τις ισοϋψείς.
- Απαγορεύεται η καλλιέργεια των εδαφών με κλίση μεγαλύτερη του 10% σε περιόδους έντονων 
βροχοπτώσεων και συγκεκριμένα από 16η Δεκεμβρίου-31η Ιανουαρίου. 
- Οι αναβαθμίδες και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κατάσταση που να αποτρέπεται η διάβρωση.
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ΚΓΠΚ 6: Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες.
Κατά την περίοδο 7ης Δεκεμβρίου-7ης Μαρτίου θα πρέπει να υπάρχει φυσική / φυτική βλάστηση για 
κάλυψη κατά την ευαίσθητη περίοδο σε:
- Αρόσιμη γη.
- Αγροτεμάχια μόνιμων καλλιεργειών με κλίση μεγαλύτερη του 10%.
Η κάλυψη του εδάφους μπορεί να γίνεται με φυτικά υπολείμματα ή/και με αυτοφυή βλάστηση.

ΚΓΠΚ 7: Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη, εκτός από καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό.
Οι γεωργοί οι οποίοι κατέχουν αρόσιμη γη είναι υπόχρεοι να εφαρμόζουν την πρακτική της αμειψισποράς, 
δηλαδή σε αρόσιμη γη η κύρια καλλιέργεια να μην καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για περισσότερο από ένα 
έτος (εκτός από την περίπτωση πολυετών καλλιεργειών, αγρωστωδών και άλλων ποωδών κτηνοτροφικών 
φυτών και γης υπό αγρανάπαυση).
Για σκοπούς του συγκεκριμένου προτύπου ως καλλιέργεια νοούνται: 
α) διαφορετικά είδη που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση,
β) η γη υπό αγρανάπαυση,
γ) τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη, κτηνοτροφικά φυτά (περιλαμβάνει φεστούκα κ.λπ.), ετήσια ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά. Οι καλλιέργειες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν θεωρούνται διαφορετικές 
καλλιέργειες ακόμα και αν ανήκουν σε διαφορετικά γένη, αλλά θεωρούνται μια καλλιέργεια με την 
ονομασία «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη, κτηνοτροφικά φυτά».
Από την πιο πάνω υποχρέωση θα εξαιρούνται οι εκτάσεις που πληρούν ένα εκ των πιο κάτω:
α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών 
ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, γη που καλλιεργείται με καλλιέργειες 
ψυχανθών ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών.
β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή 
καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος 
του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων· ή
γ) με έκταση αρόσιμης γης έως 10 εκτάρια.
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ΚΓΠΚ 8: Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και 
χαρακτηριστικά, και για όλες τις γεωργικές εκτάσεις, διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και 
απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
εξάρτησης των πτηνών.

1) Υποχρεώσεις γεωργών που κατέχουν αρόσιμη γη:

α) Τουλάχιστον το 4% της αρόσιμης γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης να διατίθεται σε μη 
παραγωγικές περιοχές και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση ή
β) Τουλάχιστον το 7% της αρόσιμης γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης διατίθεται σε μη 
παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων της γης υπό αγρανάπαυση, των 
εμβόλιμων καλλιεργειών και των καλλιεργειών που δεσμεύουν άζωτο, που καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκ των οποίων το 3% είναι μη παραγωγικές εκτάσεις και 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τον συντελεστή στάθμισης 0,3 για τις εμβόλιμες καλλιέργειες.

Κατάλογος χαρακτηριστικών και μη παραγωγικών περιοχών:
- Ζώνες ανάσχεσης.
- Παρυφές αγρών.
- Θαμνοστοιχίες, μεμονωμένα δέντρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες.
- Γη υπό αγρανάπαυση.
Από την πιο πάνω υποχρέωση θα εξαιρούνται οι εκτάσεις που πληρούν ένα εκ των πιο κάτω:
α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών 
ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες 
ψυχανθών ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών,
β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο λειμώνα, 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή 
καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος 
του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων ή
γ) με έκταση αρόσιμης γης έως 10 εκτάρια.

2) Υποχρεώσεις όλων των γεωργών:

α) Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου
- Θαμνοστοιχίες, μεμονωμένα δέντρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες.
- Ελαιόδεντρα, ηλικίας πέραν των 100 ετών.
- Μικρές λίμνες.
- Μικροί υγρότοποι.
β) Απαγορεύεται η κοπή φυτικών φρακτών και δέντρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης 
των πτηνών, από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλος Ιουνίου.

ΚΓΠΚ 9: Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως 
περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Οι γεωργοί που κατέχουν μόνιμους βοσκότοπους που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι υποχρεούνται να 
μην τους μετατρέψουν και να μην τους οργώσουν.
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