
Παρουσίαση Προκηρύξεων Επενδυτικών 

Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 και Μέτρων ΚΟΑ για 

το έτος 2022

Λευτέρης Ν. Δημητρίου

Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης και ΚΟΑ

Φεβρουάριος 2022



2

Παρουσίαση προκηρύξεων επενδυτικών μέτρων

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

(Γ’ Προκήρυξη)

Μέτρο 6.1: Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών 

(Β’ Προκήρυξη)

Μέτρο 5.2: Επενδύσεις που αφορούν αποκατάσταση γεωργικού 

δυναμικού (Α’ Προκήρυξη)

Ημερομηνίες προκήρυξης:

7 Φεβρουαρίου 2022 – 20 Μαΐου 2022 

Υποβολή αιτήσεων:

Ποσό προκήρυξης: € 31 εκ.

Ποσό προκήρυξης: € 5 εκ.

Ποσό προκήρυξης: € 2 εκ.

Ηλεκτρονική υποβολή στην ιστοσελίδα: www.eas.capo.gov.cy

(μέσω διαπιστευμένων συμβούλων)

http://www.eas.capo.gov.cy/
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Επιλέξιμες δαπάνες:

• κατασκευή ή βελτίωση κτιρίων και υποστατικών

• αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

• αγορά/εγκατάσταση εξοπλισμού που αφορά τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας για 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της 

εκμετάλλευσης 

• εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις

• βελτιωμένα συστήματα άρδευσης 

συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλής των 

συστημάτων, του αυτοματισμού και του 

μετρητή κατανάλωσης νερού

• γενικά έξοδα, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, 

μηχανικών και συμβούλων.

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
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Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Α. Μικρές Επενδύσεις

€ 5 εκ. 

Β1 Αιγοπροβατοτροφία

€ 15 εκ.

Β2. Άλλοι τομείς προτεραιότητας 

€ 11 εκ.

Α1. Περιοχές με 

υψόμετρο  400 και άνω,  

περιοχής Τηλλυρίας και 

ΕΣΑΟΚ

Α2. Μικρές επενδύσεις 

εξυπηρέτησης ειδικού 

σκοπού και μικρές 

επενδύσεις που 

αφορούν δράσεις EURI 

από επαγγελματίες 

γεωργούς

Δ1. Οχληρά Υποστατικά

Δ2. Μονάδες Αφαλάτωσης

Δ3. Επεξεργασία και Διαχείριση Κτηνοτροφικών 

αποβλήτων

Δ4. Κονικλοτροφία, μανιταροκαλλιέργεια, 

πτηνοτροφία, αροτραίες, μελισσοκομία, λαχανικά 

και φρέσκα αρωματικά φυτά σε δικτυοκήπια σε 

περιοχές με υψόμετρο από 400 μ. και άνω

Δ5. Επενδύσεις νεοεισερχόμενων γεωργών Β’ 

προκήρυξης

Δ6. Επενδύσεις από γεωργούς που πλήγηκαν 

από τις πυρκαγιές που κρίθηκαν ως φυσικές 

καταστροφές.

Δ7. Επενδύσεις εξυπηρέτησης ειδικού σκοπού 

και επενδύσεις για δράσεις EURI.
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Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Δαπάνες EURI είναι συγκεκριμένες δαπάνες που καθορίζονται στον

κατάλογο επιλέξιμων δαπανών. Οι δαπάνες αυτές συμβάλουν σε μια

ανθεκτική, βιώσιμη και ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη.

Αναφέρονται ως παράδειγμα δαπάνες που σχετίζονται με ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, κυκλικής οικονομίας

και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Για τις δαπάνες αυτές το ποσοστό ενίσχυση ανέρχεται στο 75% της

επιλέξιμης δαπάνης (ανεξαρτήτως ηλικίας και περιοχής επένδυσης).

European Union Recovery Instrument (EURI)

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
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Κατηγορία Α «Μικρές επενδύσεις» (€5.000.000)

➢ Συνολική επένδυση: €5.000 μέχρι €80.000

➢ Ποσοστό ενίσχυσης: 40% (+10% ορεινές, +20% για τους νέους γεωργούς)

75% για τις δράσεις EURI

➢ Επιλέξιμες είναι επενδύσεις

➢ Α1. Κοινότητες με υψόμετρο 400 μέτρα και άνω, περιοχή Τηλλυρίας και ΕΣΑΟΚ 

(για όλους τους γεωργούς)

➢ Α2. Επενδύσεις ειδικού σκοπού και δράσεις EURI

(μόνο για επαγγελματίες γεωργούς)

➢ Υποβολή Απλοποιημένου Σχεδίου Βελτίωσης

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
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Κριτήρια Μοριοδότησης Κατηγορίας Α 

Α. Μικρές επενδύσεις (220/1000), 

Ρήτρα παραχώρησης: Τουλάχιστον € 2 εκ. στην κατηγορία Α1 

Τουλάχιστον € 1 εκ. για νεοεισερχόμενους γεωργούς β’ προκήρυξης 6.1

Τουλάχιστον € 1 εκ. θα διατεθεί αποκλειστικά για την Κατηγορία Α2 «Μικρές 

επενδύσεις εξυπηρέτησης ειδικού σκοπού και μικρές επενδύσεις που αφορούν 

δράσεις EURI από επαγγελματίες γεωργούς».

• Γεωργοί που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν την θερινή περίοδο 2021 (Αρακαπάς, Τάλα, 

Αγία Μαρίνα, Κοίλη)

• Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές με υψόμετρο από 400 μέτρα και άνω, στην περιοχή 

Τηλλυρίας ή εμπίπτουν στις περιοχές της ΕΣΑΟΚ.

• Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιεργειών από καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες

• Δαπάνες EURI (πράσινη ανάπτυξη, έξυπνη γεωργία, κλπ.)

• Νέοι σε ηλικία γεωργοί

• Επαγγελματίες γεωργοί

• Εφαρμογή Βιολογικής γεωργίας

• Συμμετοχή σε Ομάδες Παραγωγών 
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Κατηγορία Β1 «Αιγοπροβατοτροφία» (€15.000.000) και Β2 «Άλλοι τομείς 

Προτεραιότητας» (€11.000.000)

➢ Η συνολική επένδυση θα πρέπει να ξεπερνά τις €30.000

➢ Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στις €300.000 (+ €100.000 για νέους γεωργούς)

➢ (€400.000 και €600.000 για νέους γεωργούς για όλη τη προγραμματική περίοδο)

Ποσοστό ενίσχυσης: 

40% της επιλέξιμης δαπάνης 

+20% για νέους γεωργούς 

+10% για ορεινές περιοχές

75% για δαπάνες EURI

➢ Υποβολή Ολοκληρωμένης Μελέτης Οικονομικής Βιωσιμότητας

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
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Κριτήρια Μοριοδότησης Κατηγορίας Β1

Β1. (Αιγοπροβατοτροφία) 400/1000:

Ρήτρα παραχώρησης €10 εκ. για νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης

• Στήριξη γεωργών που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν την θερινή περίοδο 

2021 (Αρακαπάς, Τάλα, Αγία Μαρίνα, Κοίλη)

• Στήριξη κατά κύριο επάγγελμα γεωργών

• Επενδύσεις που συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της γαλακτοπαραγωγής

• Δαπάνες EURI

• Προώθηση βιολογικής γεωργίας

• Συμμετοχή σε Ομάδες / Οργανώσεις Παραγωγών Αιγοπροβάτων

• Συμμετοχή σε προηγούμενες προκηρύξεις του μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020

• Αντιμετώπιση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού με την στήριξη νέων γεωργών

• Στήριξη εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε περιοχές με υψόμετρο από 400 μέτρα και 

άνω, στην περιοχή Τηλλυρίας και στις περιοχές της ΕΣΑΟΚ 

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων



Δ2. Μονάδες Αφαλάτωσης
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Β2 «Άλλοι τομείς Προτεραιότητας» (€11.000.000)

Δ1. Οχληρά Υποστατικά

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Δ3. Επεξεργασία και Διαχείριση Κτηνοτροφικών αποβλήτων

Δ4. Κονικλοτροφία, μανιταροκαλλιέργεια, πτηνοτροφία, αροτραίες, μελισσοκομία, λαχανικά και 

φρέσκα αρωματικά φυτά σε δικτυοκήπια σε περιοχές με υψόμετρο από 400 μ. και άνω

Δ5. Επενδύσεις νεοεισερχόμενων γεωργών Β’ προκήρυξης

Δ6. Επενδύσεις από γεωργούς που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές που κρίθηκαν ως φυσικές 

καταστροφές

Δ7. Επενδύσεις εξυπηρέτησης ειδικού σκοπού και  επενδύσεις για δράσεις EURI.
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Κριτήρια Μοριοδότησης Κατηγορίας Β2

Β2. (Άλλοι τομείς προτεραιότητας) (250/1000):

€ 3 εκ. για αφαλατώσεις, κτηνοτροφικά απόβλητα, οχληρά

€ 3 εκ. για νεοεισερχόμενους β’ προκήρυξης 6.1

€ 5 εκ. για ειδικούς κλάδους, πληγέντες γεωργούς και άλλες δαπάνες EURI

• Στήριξη γεωργών που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν την θερινή περίοδο 2021 

(Αρακαπάς, Τάλα, Αγία Μαρίνα, Κοίλη)

• Συμβολή στο περιβάλλον και στην αειφόρος διαχείριση των πόρων (Δράσεις EURI)

• Αντιμετώπιση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού με την στήριξη νέων γεωργών

• Συμμετοχή σε προηγούμενες προκηρύξεις του μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020

• Προώθηση κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης

• Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

• Μείωση οχληρίας

• Στήριξη κατά κύριο επάγγελμα γεωργών

• Προώθηση βιολογικής γεωργίας 

• Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές με υψόμετρο από 400 μέτρα και άνω, 

• στην περιοχή Τυλληρίας και της περιοχές της ΕΣΑΟΚ.

Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές αποδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
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Κυριότερες πρόνοιες

➢ Αιτητές μπορεί να είναι φυσικά που δεν έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας 

τους / νομικά πρόσωπα των οποίων τον έλεγχο ασκούν άτομα που δεν έχουν 

συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας τους.

➢ Η εγγραφή στο μητρώο Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως κατά κύριο επάγγελμα 

γεωργός / κτηνοτρόφος δεν θα πρέπει να συντελεστεί σε διάστημα μεγαλύτερο των 18 

μηνών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

➢ Ο αιτητής πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματική κατάρτιση ή να αποκτήσει εντός 

36 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης

➢ Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου

➢ Εξασφάλιση ελάχιστης δυνητικής τυπικής απόδοσης €20.000 

(€10.000 για ορεινές περιοχές και μελισσοκομία) 

➢ Εξαιρείται ο κλάδος της Αγελαδοτροφίας

Μέτρο 6.1: Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (€5.000.000)



13

Μέτρο 6.1: Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (€5.000.000)

Ποσό ενίσχυσης

Ορεινές Περιοχές Άλλες Περιοχές

Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου

- με ελάχιστη τυπική απόδοση €10.000 (ορεινές περιοχές, μελισσοκομία)

- με ελάχιστη τυπική απόδοση €20.000 (για τις λοιπές εκμεταλλεύσεις)

€20.000 €20.000

Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου που περιλαμβάνει προβλεπόμενες 

επενδύσεις στα πλαίσια του Μέτρου 4.1. από €50.000 μέχρι €100.000

- με ελάχιστη τυπική απόδοση €15.000 (για τις ορεινές περιοχές / 

μελισσοκομία) και

- με ελάχιστη τυπική απόδοση €20.000 (για τις λοιπές εκμεταλλεύσεις).

€40.000 €30.000

Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου που περιλαμβάνει προβλεπόμενες 

επενδύσεις στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 πέραν των €100.000

- με ελάχιστη τυπική απόδοση €20.000 (για τις ορεινές / μελισσοκομία) και

- με ελάχιστη τυπική απόδοση €25.000 (για τις άλλες περιοχές).

€50.000 €40.000
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Βασικές αλλαγές σε σχέση με την Α’ Προκήρυξη του Μέτρου 6.1

➢ Αύξηση εφάπαξ ποσού από €20.000 σε μέχρι €50.000.

➢ Αφαίρεση προϋπόθεσης για μη υποβολή αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων για περίοδο 

που ξεπερνά τους 18 μήνες πριν την υποβολή αίτησης.

➢ Διασφάλιση εξασφάλισης χρηματοδότησης από το 4.1 (τουλάχιστον €14 εκ.)

➢ Μειωμένη ελάχιστη τυπική απόδοση για ορεινές περιοχές και μελισσοκομία

➢ Αύξηση ποσοστού Α’ Δόσης από 50% σε 60%

Μέτρο 6.1: Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (€5.000.000)
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Κριτήρια Μοριοδότησης (170/600)

€ 2 εκ. στις ορεινές περιοχές

• Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης

• Εκμεταλλεύσεις σε Κοινότητες με υψόμετρο πέραν των 400 μέτρων + περιοχή 

Τυλληρίας

• Τομείς προτεραιότητας (αιγοπροβατοτροφία, άλλοι τομείς κατηγορίας 4.1 Β2) 

• Στήριξη βιολογικής παραγωγής

• Επαγγελματική κατάρτιση 

Μέτρο 6.1: Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (€5.000.000)
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Καλύπτονται οι πιο κάτω φυσικές καταστροφές:

• Στις 16/6/2021 στις κοινότητες Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και Πλατανιστάσας

• Στις 26/06/2021 στις κοινότητες Κοίλης και Τάλας

• Στις 3/7/2021 στις κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, 

Συκόπετρας, Αγιούς Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς

• Στις 19/09/2021 στις κοινότητες Γιόλου, Σίμου, Δρύμου και Δρυνιά

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από τη μέρα που ξέσπασε η φυσική καταστροφή (επί ιδίω κινδύνω).

Μέτρο 5.2: Επενδύσεις για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού 

(€2.000.000)
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Βασικές πρόνοιες:

➢ Υποβάλλεται απλοποιημένο σχέδιο βελτίωσης

➢ Υποβάλλεται ειδική βεβαίωση που εκδίδεται από το Τμήμα Γεωργίας 

➢ Επιλέξιμες δαπάνες συναφείς δαπάνες με τις καταγεγραμμένες ζημιές κάθε πληγέντα. 

➢ Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 

Ποσοστό ενίσχυσης:

• 100% για το συνολικό ποσό που είναι ίσο ή μικρότερο της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς

(εκτός της απώλειας εισοδήματος).

• 50% για το ποσό που υπερβαίνει την εκτιμηθείσα ζημιά

➢ Το ελάχιστο ποσό €500

➢ μέγιστο ύψος ενίσχυσης €350.000 

Μέτρο 5.2: Επενδύσεις για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού 

(€2.000.000)
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Κριτήρια Μοριοδότησης:

Θα εφαρμοστούν μόνο σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού:

• Αντιμετώπιση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού με την στήριξη νέων γεωργών

• Στήριξη κατά κύριο επάγγελμα γεωργών

• Συμμετοχή σε Ομάδες / Οργανώσεις Παραγωγών

Μέτρο 5.2: Επενδύσεις για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού 

(€2.000.000)
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Προκηρύξεις λοιπών Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης εντός του 2022

Καθεστώς 1.3: Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση 

γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και 

επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση

Μέτρο 9: Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον 

τομέα της γεωργίας 

Μέτρο 7: Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 

περιοχές

Όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι 

συνθήκες της πανδημίας. 

Η ημερομηνία θα καθορισθεί 

αναλόγως του πότε θα εγκριθούν 

νέες Ομάδες Παραγωγών από την 

Αρμόδια Αρχή. 

Εντός των επόμενων ημερών

Καθεστώς 19.2.4: Συνεργασίες για κυκλική οικονομία από 

Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Β’ Εξάμηνο του 2022

Καθεστώς 4.3.3: Κυκλική Οικονομία (Νέο Μέτρο) Β’ Εξάμηνο του 2022
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Μέτρα Κοινών Οργανώσεων Αγοράς  - Προκηρύξεις 2022

Μέτρα ΕΠΣΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης Αμπελοοινικού 

Τομέα)

ΕΠΣΑ 1β : Αναδιάρθρωση & Μετατροπή Αμπελώνων

ΕΠΣΑ 1γ : Πράσινος Τρύγος

ΕΠΣΑ 3α : Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και 

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό Κλάδο

ΚΟΑ 3: Ενίσχυση σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις 

Παραγωγών  με βάση  τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα

ΚΟΑ 8: Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020 - 2022

Ποσό προκήρυξης: € 4.6 εκ.

Ποσό προκήρυξης: Ν/Α

(Ανάλογο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων)

Ποσό προκήρυξης: € 340 χιλ.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.capo.gov.cy

ΚΟΑ 16: Πρόγραμμα στα Σχολεία (Φρούτα, Λαχανικά και 

Γάλα)
Ποσό προκήρυξης: € 790 χιλ.

http://www.eas.capo.gov.cy/


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Μεταβατική Περίοδος 2021 - 2022

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη

θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για τα έτη 2021 και 2022.

- Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης (Ε.Ε. + εθνική συμμετοχή) αναμένεται να φτάσει τα €97 εκ.

- Αύξηση της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά €64.2 εκ.



Χρηματοδότηση Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027

Πυλώνες Χρηματοδότησης Προϋπολογισμός 2023-2027

Άμεσες Πληρωμές (ΑΠ) (100% Ε.Ε.) € 238,2 εκ

Αγροτική Ανάπτυξη (ΑΑ) (περίπου 60% Ε.Ε.) Ευρωπαϊκή
Συνεισφορά
€ 118,8 εκ

Εθνική 
Συνεισφορά
€ 85,2 εκ

Σύνολο ΑΑ
€ 204 εκ

Τομεακές Παρεμβάσεις (100% Ε.Ε.)

Μελισσοκομία € 848.000

Αμπελοοινικός Τομέας € 22 εκ

Κοινές Οργανώσεις Αγοράς € 5 εκ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΠ € 470 εκ



Ο Προϋπολογισμός για την ΚΑΠ σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό 

της Ε.Ε. διαχρονικά 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


